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1 Inleiding 

 
In dit eindverslag van het project “Ontwikkeling van een bedrijfszekere toepassing van 
entomopathogene nematoden als bijdrage tot een duurzame insectenbestrijding in de 
Vlaamse groenteteelt” (IWT 070588, januari 2009 – juni 2013), wordt een volledig overzicht 
gegeven van de uitgevoerde activiteiten  en de behaalde resultaten (hoofdstuk 2). Hierbij 
gaan we na of de afleverbaarheden, zoals beschreven in het projectvoorstel, werden 
nageleefd. De omschrijving van Werkpakket 6: Rapportering en kennisdiffusie, omvat een 
oplijsting van de activiteiten die bijgedragen hebben tot de doorstroming van de resultaten. 
Net zoals in de voortgangsverslagen omvat dit eindverslag een prestatietabel (hoofdstuk 4), 
de melding van problemen en bijsturingen (hoofdstuk 5), een lijst met nieuwe contacten 
(hoofdstuk 6) en samenwerkingen en een hoofdstuk met meldingen (hoofstuk 7). 
Gedetailleerde informatie van de uitgevoerde kan teruggevonden worden in bijlagen A 
t.e.m. AU. 
 

2 Overzicht van de activiteiten en de resultaten  
 
Per werkpakket en opgedeeld per taak wordt telkens een overzicht gegeven van: 

- de uitgevoerde taken tijdens de periode januari 2009 – juni 2013; 
- de naleving van de afleverbaarheden zoals beschreven in het projectvoorstel;  
 

 
 
Een gedetailleerde bespreking van de uitgevoerde experimenten en de behaalde 
resultaten is terug te vinden in de bijlagen van dit verslag en in de projectpublicaties (zie 
2.6 Werkpakket 6: Rapportering en kennisdiffusie). 

WP 1: Toepassingstechniek 

WP 2: Formulering 

WP 3: Methodieken 

 
 

WP 4: 
 

Oriënterend 
praktijk-
onderzoek 
(semi-veld) 

 
 

WP 5: 
 
 

Veld-
onderzoek 

WP 6: Rapportering en kennisdiffusie 
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2.1 Werkpakket 1: Toepassingstechniek 

 
De volgende taken werden binnen dit werkpakket vastgelegd: 
 
Taak 1.1. Literatuurstudie 
Taak 1.2. Selectie van virulente nematodenspecies 
Taak 1.3. Selectie en optimalisatie van technieken 
 

2.1.1 Uitgevoerde taken 

 
Taak 1.1. Literatuurstudie 

- Zoals voorzien in de projectplanning werd twee maanden na de projectstart een 
literatuurstudie afgewerkt. Dit document werd op vrijdag 27 februari 2009 
doorgemaild naar de leden van de gebruikersgroep. Een hard copy is op aanvraag te 
verkrijgen bij de projectleider. 

 
Taak 1.2. Selectie van virulente nematodenspecies 

- Op basis van de informatie verzameld in de literatuurstudie werd S. carpocapsae 
geselecteerd voor de bestrijding van rupsen in kool. S. feltiae werd uitgekozen voor 
de bestrijding van koolvlieg in kool en trips in prei. 

 
Taak 1.3. Selectie en optimalisatie van technieken 

- Invloed van het mengsysteem van een tuinbouwspuit controleren op de overleving 
en verdeling van de nematodensoorten S. carpocapsae en S. feltiae in de spuittank 
(Bijlage A). 

- Opmeten van de druppelgroottespectra van vier geselecteerde dop-druk combinaties 
nl. standaard spleetdop  Teejet XR 110 08, luchtmengdop TeeJet AI 110 08, ketsdop 
TT 110 08 en tweewaaierdop TeeJet TJ60 110 08 allen bij 4.0 bar. Bij een rijsnelheid 
van 4 km u-1 en een gangbare dopafstand van 0.50 m resulteren deze dop-druk 
combinaties in een toepassingsvolume van ongeveer 1000 l ha-1 (Bijlage B). 

- Verdeling van nematoden onder één individuele spuitdop onderzoeken en 
vergelijken met de vloeistofverdeling voor de vier geselecteerde dop-druk 
combinaties. Op basis van deze individuele verdelingen werd de theoretische 
verdeling van zowel nematoden als spuitvloeistof onder een spuitboom berekend 
(Bijlage C). 

- Verdeling van nematoden onder een spuitboom onderzoeken bij een bespuiting 
onder gecontroleerde omstandigheden (Bijlage D) nl.  

o Verdeling van S. feltiae aan de koolvoet (bloem- en savooikool) en in de 
preischacht 

o Verdeling van S. carpocapsae onderaan de koolbladen (bloem- en savooikool) 
- Verdeling van nematoden onder een spuitboom onderzoeken bij een bespuiting 

onder gecontroleerde omstandigheden na optimalisatie van de spuittechniek (Bijlage 
E) nl. 

o Verdeling van S. feltiae aan de koolvoet (bloem- en savooikool) en in de 
preischacht bij gebruik van luchtondersteuning 
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o Verdeling van S. carpocapsae onderaan de koolbladen (bloem- en savooikool) 
bij gebruik van luchtondersteuning 

o Verdeling van S. feltiae aan de koolvoet (bloem- en savooikool) bij gebruik van 
een rijenspuit 

o Verdeling van S. carpocapsae onderaan de koolbladen (bloem- en savooikool) 
bij gebruik van een rijenspuit 

- Experimenten uitvoeren om eventuele problemen bij de bewaring van S. feltiae 
stalen te detecteren (Bijlage F). 

- Effect nagaan van lagere spuitvolumes op de verdeling en overleving van S. feltiae op 
preiblad en S. carpocapsae op bloemkool- en savooikoolblad (Bijlage G). 

- Aanleveren van een mobiele spuitbaan voor de semi-veldproeven (WP4) (Bijlage H). 
- Optimalisatie van de spuittechniek in kolen (Bijlage I). 

 

2.1.2 Afleverbaarheden 

- Rapport met literatuurstudie 
Dit rapport werd twee maanden na de projectstart afgeleverd, zoals voorzien (Taak 
1.1) 
 

- Rapport met de proefresultaten behaald in dit werkpakket 
Alle resultaten behaald in dit werkpakket werden reeds vermeld in eerdere 
voortgangsverslagen. Dit eindverslag vat alle resultaten nog eens samen (Bijlages A-
I). 
 

- Aanlevering van de gepaste toepassingstechnieken voor WP4 
Werd behaald, cfr. Aanleveren van een mobiele spuitbaan (Taak 1.3, Bijlage H). 
 

- Vulgariserende publicatie over de behaalde proefresultaten in dit werkpakket 
Publicatie in Proeftuinnieuws, cfr.  WP6 Rapportering en kennisdiffusie. 
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2.2 Werkpakket 2: Formulering 

 
De volgende taken werden binnen dit werkpakket vastgelegd: 

 
Taak 2.1. Evaluatie tests 
Taak 2.2. Selectie relevante hulpstoffen 
Taak 2.3. Evaluatie hulpstoffen 
 
Taak 2.1. Evaluatie tests 
Experimentele protocols werden opgesteld voor de meting van: 

- De overleving van nematoden onder invloed van hulpstoffen (Bijlage J). 
- De invloed van hulpstoffen op de infectiviteit van nematoden tegen een 

modelorganisme op laboschaal (Bijlage K). 
- De invloed van hulpstoffen op de bezinkingssnelheid van nematoden (Bijlage L). 
- De invloed van hulpstoffen op de bedekking, overleving en infectiviteit van 

nematoden op bladcirkels (Bijlage M). 
- De invloed van hulpstoffen op de bedekking van nematoden op bladcirkels (Bijlage 

N). 
- De invloed van hulpstoffen op de bedekking van een chemisch middel (Bijlage O). 
- De invloed van UV-licht op de overleving van EPN onder belichting (Bijlage P). 

 
Taak 2.2. Selectie relevante hulpstoffen 

- Een selectie van 15 relevante commerciële hulpstoffen werd gemaakt in 
samenspraak met een specialist uit de gebruikerscommissie. Het betreft hier 7 
spreaders, 4 humectants, 2 dispersants en 2 UV-beschermers (Bijlage Q). 

- Toevoeging van 2 hulpstoffen aan de lijst: een spreader, nl.: Trend 90 en een 
humectant, nl.: xanthaan (Bijlage Q). 

- Toevoeging van 3 hulpstoffen aan de lijst: een spreader, nl.: Silwet L-77, een 
plantenmeststof met spreidende werking: SB Plant Invigorator en een emulgeerbare 
plantaardige olie met uitvloeier: Addit (Koppert) (Bijlage Q). 

 
Taak 2.3. Evaluatie hulpstoffen 

De volgende metingen werden uitgevoerd om te bepalen of de geselecteerde hulpstoffen 
geschikt zijn voor gebruik in combinatie met EPN: 
- Meting van de overleving van nematoden onder invloed van hulpstoffen (Bijlage J). 
- Meting van de invloed van hulpstoffen op de infectiviteit van nematoden tegen een 

modelorganisme op laboschaal (Bijlage K). 
- Meting van de invloed van hulpstoffen op de bezinkingssnelheid van nematoden 

(Bijlage L). 
- Meting van invloed van hulpstoffen op bedekking, overleving en infectiviteit van 

nematoden op bladcirkels (Bijlage M). 
- Meting van de invloed van hulpstoffen op de bedekking van nematoden op 

bladcirkels (Bijlage N). 
- Meting van de invloed van hulpstoffen op de bedekking van een chemisch middel 

(Bijlage O). 
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- Meting van de invloed van UV-licht op de overleving van EPN onder belichting 
(Bijlage P). 

- Meting van de overleving in gelcirkels (Bijlage R).  
- Meting van de overleving na belichting met daglicht (Bijlage S). 
- Meting van de infectiviteit na belichting met daglicht (Bijlage T). 
- Meting van de invloed van lokstoffen op sterfte, bladvraat en voedselvoorkeur van de 

kooluil (Bijlage U). 
- Meting van de invloed van een lokstof op de infectiviteit van EPN en op de 

aantrekking en vraat van kooluil (Bijlage V). 
- Meting van effect van Addit+xanthaan op de levensduur van EPN op het blad (Bijlage 

W). 
- Meting van effect van Addit+xanthaan op de infectieve periode van EPN op 

koolbladeren (Bijlage W). 
 
 

2.2.1 Afleverbaarheden 

- Rapport met literatuurstudie 
Dit rapport werd twee maanden na de projectstart afgeleverd, zoals voorzien (Taak 
1.1) 
 

- Evaluatiesysteem voor het gebruik van hulpstoffen in combinatie met EPN 
Experimentele protocols om de geschiktheid van hulpstoffen te testen werden 
ontwikkeld binnen de voorziene termijn van 6 maanden (Bijlagen J, K, L, M, P). Na 
deze termijn werden extra protocols (Bijlage N) ontwikkeld om specifiek metingen 
van bladbedekking uit te voeren, en om diepgaande kennis over de werking van de 
hulpstoffen te vergaren (Bijlagen R, S, T, U, V, W). 
 

- Aanleveren van hulpstoffen voor het gebruik in combinatie met EPN voor WP4 
Hulpstoffen voor WP4 werden zoals voorzien aangeleverd. Na tegenvallende 
resultaten in WP4 werden nieuwe hulpstoffen getest en aangeleverd. 
 

- Rapport met de proefresultaten behaald in dit werkpakket 
Bijlages J tot V werden reeds vermeld in eerdere voortgangsverslagen. Dit 
eindverslag vat al deze resultaten nog eens samen en voegt nog één bijlage toe over 
het effect van Addit+xanthaan op de levensduur en de infectieve periode van EPN 
(Bijlage W). 
 

- Vulgariserende publicatie over de behaalde proefresultaten in dit werkpakket 
Publicatie in Proeftuinnieuws, cfr.  WP6 Rapportering en kennisdiffusie. 
 

- Aanlevering van alternatieve of extra hulpstoffen voor het gebruik in combinatie met 
EPN op basis van de feedback van WP4 
Werd behaald, cfr. Meting van de invloed van hulpstoffen op bedekking van 
nematoden op bladcirkels (Taak 2.3, Bijlage M). 
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2.3 Werkpakket 3: Methodieken 

 
De volgende taken werden binnen dit werkpakket vastgelegd: 
 
Taak 3.1. Opstellen van proefprotocols 
 

2.3.1 Uitgevoerde taken 

- Opstellen van proefprotocols voor de uitvoering van de semi-veld testen in 
serreomstandigheden 

-  Proefprotocol: 
o Toepassing van entomopathogene nematoden tegen kooluil in bloemkool en 

savooikool (Bijlage X). Dit protocol werd toegepast in het eerste experiment 
met de kooluil (zie Bijlage Y). Op basis van de ervaring opgedaan bij de 
uitvoering van dit eerste experiment, werden kleine aanpassingen aan dit 
protocol doorgevoerd. Het aangepaste protocol werd toegepast bij de 
uitvoering van het tweede en derde experiment (Bijlage Y).  

o Toepassing van entomopathogene nematoden tegen koolvlieg in bloemkool 
(Bijlage Z) 

o Toepassing van entomopathogene nematoden tegen trips in prei (Bijlage AA) 
o Opstellen proefprotocol voor de uitvoering van de veldtesten tegen rupsen 

van kooluil in biologische bloemkool. Omschrijving zie Materiaal en Methoden 
van het experiment in Bijlage AB. 
 

2.3.2 Afleverbaarheden 

- Rapport met de opgestelde proefprotocols voor de drie doelinsecten 
De proefprotocols werden tijdig opgesteld en gerapporteerd in het voortgangsverslag 
van januari 2010 (WP6 Rapportering en kennisdiffusie). 
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2.4 Werkpakket 4: Oriënterend praktijkonderzoek 

 
De volgende taken werden binnen dit werkpakket vastgelegd: 
 

Taak 4.1. Kwantificatie van de invloed van klimatologische factoren op overleving en 
infectiviteit EPNs 
Taak 4.2 Optimaliseren van de aangeleverde technieken en formuleringen uit WP1 en 
WP2 
Taak 4.3 Invloed van toepassingstijdstip op effectiviteit EPNs 

2.4.1 Uitgevoerde taken 

Taak 4.1. en 4.2. 
- Toepassing van S. carpocapsae tegen de larven van de kooluil in bloemkool en 

savooikool (Bijlage AC). 
- Toepassing van S. carpocapsae tegen de larven van de kooluil in broccoli (Bijlage AD). 
- Toepassing van S. feltiae tegen koolvlieg in bloemkool: 4 pottenproeven in serre 

(Bijlage AE). 
 

Taak 4.3 
- Infectiviteit nagaan van S. carpocapsae tegen de larven van de kooluil in verschillende 

larvenstadia (AF). 
 

2.4.2 Afleverbaarheden 

- aanleveren van de geoptimaliseerde toepassingstechniek en formuleringen voor WP5 
Toepassingstechnieken werden aangeleverd en verder geoptimaliseerd in de 
veldtests in WP5. 

- rapport met de resultaten van de uitgevoerde semi-veldexperimenten 
Alle resultaten behaald in dit werkpakket werden reeds vermeld in eerdere 
voortgangsverslagen. Dit eindverslag vat alle resultaten nog eens in bijlagen samen 
(Bijlagen AC-AF). 

- vulgariserende publicatie over de behaalde proefresultaten in dit werkpakket 
Publicatie in Proeftuinnieuws, cfr.  WP6 Rapportering en kennisdiffusie. 
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2.5 Werkpakket 5: Veldonderzoek 

 
De volgende taken werden binnen dit werkpakket vastgelegd: 
 

Taak 5.1 Effectiviteittest onder veldomstandigheden van bladtoepassingen van EPN tegen 
rupsen in kool en trips in prei met een aangepaste spuittechniek en formulering 
Taak 5.2 Effectiviteittest onder veldomstandigheden van bodemtoepassingen van EPN 
tegen maden van de koolvlieg 
Taak 5.3 Bepaling van een geïntegreerde en economisch haalbare toepassingsstrategie 
voor gebruik van EPN tegen koolvlieg, rupsen in kool en trips in prei 

 

2.5.1 Uitgevoerde taken 

Taak 5.1 
- Veldexperiment met bladtoepassingen van EPN tegen rupsen van kooluil in een 

najaarsteelt van biologische bloemkool met een aangepaste spuittechniek en 
formulering (sep – okt 2010) (Bijlage AB). 

- Effectiviteitstest onder veldomstandigheden van bladtoepassingen van EPN tegen 
trips in prei met een aangepaste spuittechniek en formulering (jul – dec 2011) (Bijlage 
AG). 

- Herhaling van de veldproef uitgevoerd in najaar 2010 met bladtoepassingen van EPN 
tegen rupsen in kool met een aangepaste spuittechniek en formulering (aug – okt 
2011) (Bijlage AH). 

- Veldexperiment met bladtoepassingen van EPN tegen kooluil in bloemkool in de 
biologische teelt, focus op toepassingstechniek (jul-nov 2012) (Bijlage AO). 

- Veldexperiment met bladtoepassingen van EPN tegen kooluil in bloemkool in de 
biologische teelt, focus op dosis (aug-nov 2012) (Bijlage AO). 

- Veldexperiment met bladtoepassingen van EPN tegen trips in prei in de biologische 
teelt (jul-okt 2012) (Bijlage AP). 

- Veldexperiment met bladtoepassingen van EPN tegen trips in prei in de gangbare teelt 
(aug-okt 2012) (Bijlage AQ). 
 

Taak 5.2 
- Veldexperiment met bodemtoepassingen van EPN tegen maden van de koolvlieg in de 

gangbare teelt van bloemkool (mei-jul 2011) (Bijlage AI). 
- Veldexperiment met bodemtoepassingen van EPN tegen maden van de koolvlieg in de 

biologische teelt van bloemkool (apr – jun 2011) (Bijlage AJ). 
- Veldproef met bodemtoepassingen van EPN tegen maden van de koolvlieg in de 

biologische teelt van broccoli (jul – sept 2011) (Bijlage AK). 
- Veldexperiment met bodemtoepassing van EPN tegen maden van de koolvlieg in de 

biologische teelt van broccoli en radijs (jun – sep 2011) (Bijlages AL(1) en AL(2)). 
- Veldexperiment met bodemtoepassingen van EPN tegen maden van de koolvlieg in 

bloemkool in de gangbare teelt (mei-aug 2012) (Bijlage AM). 
- Veldexperiment met bodemtoepassingen van EPN tegen maden van de koolvlieg in 

bloemkool in de biologische teelt, hoge dosis EPN (april-aug 2012) (Bijlage AN). 
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- Veldexperiment met bodemtoepassingen van EPN tegen maden van de koolvlieg in 
bloemkool in de biologische teelt, lage dosis EPN (mei-aug 2012) (Bijlage AN). 

- Veldexperiment met verschillende toepassingen van EPN tegen maden van de 
koolvlieg in bloemkool in de gangbare teelt (april-juli 2013) (Bijlage AR). 

- Veldexperiment met verschillende toepassingen van EPN tegen maden van de 
koolvlieg in bloemkool in de biologische teelt (april-juli 2013) (Bijlage AS). 
 

Taak 5.3 
De evaluatie van de veldproeven en het aanpassen van de behandelingen gebeurt steeds 
met het oog op een geïntegreerde en economisch haalbare toepassingsstrategie voor 
gebruik van EPN tegen de drie onderzochte plagen: koolvlieg, kooluil en trips. 
 

2.5.2 Afleverbaarheden 

- Evaluatierapport met de resultaten van de uitgevoerde veldexperimenten 
 

Door de verlenging van het project met 6 maanden werden er na de deadline van 44 
maanden na de projectstart nog extra veldproeven uitgevoerd en gerapporteerd 
(Bijlagen AR en AS). De resultaten van alle uitgevoerde veldexperimenten, met 
bijhorende evaluatie zijn te vinden in bijlages AB tot AS. 
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2.6 Werkpakket 6: Rapportering en kennisdiffusie 

 
Er werden geen specifieke taken voor dit werkpakket vastgelegd. Het doel van dit 
werkpakket is het rapporteren en bekendmaken van de projectresultaten bij het 
doelpubliek. Hieronder wordt een overzicht getoond van alle activiteiten die reeds 
bijgedragen hebben tot het doorstromen van deze resultaten, en welke nog zullen bijdragen 
aan de doorstroming. 
 

2.6.1 Overzicht 

Wetenschappelijke publicaties in tijdschriften met leescommissie: 
- Brusselman E, Nuyttens D, Steurbaut W, Messens W, de Sutter N, Viaene N & Moens 

M (2010). An image processing technique for the observation of the viability of 
Steinernema carpocapsae in spray application research. Nematology. 12(1): 105-113. 

- Brusselman E, Moens M, Steurbaut W & Nuyttens D (2010). Evaluation of hydraulic, 
pneumatic and mechanical agitation for the spray application of Steinernema 
carpocapsae (Rhabditida: Steinernematidae). Biocontrol Science and Technology. 
20(4): 339-351. 

- Brusselman E (2011). Optimizing the spray application of entomopathogenic 
nematodes in vegetables: from spray tank to nematode deposition. Doctoraal 
proefschrift, pp. 169. ISBN 978-805989-446-4 

- Brusselman E, Beck B, Temmerman F, Pollet S, Steurbaut W, Moens M & Nuyttens D 
(2011). Distribution of entomopathogenic nematodes in a biopesticide spray. 
Transactions of the ASABE. 54(6): 1981-1989. 

- Brusselman E, Beck B, Pollet S, Temmerman F, Spanoghe P, Moens M & Nuyttens D 
(2012). Effect of the spray application technique on the deposition of 
entomopathogenic nematodes in vegetables. Pest Management Science. 68(3): 444-
453. 

- Brusselman E, Beck B, Pollet S, Temmerman F, Spanoghe P, Moens M & Nuyttens D 
(2012). Effect of spray volume on deposition, viability and infectivity of 
entomopathogenic nematodes in a foliar spray. Pest Management Science. 68(10): 
1413-1418. 

- Beck B, Brusselman E, Nuyttens D, Moens M, Pollet S, Temmerman F & Spanoghe P 
(2013). Improving foliar applications of entomopathogenic nematodes by selecting 
adjuvants and spray nozzles. Biocontrol Science and Technology. 23(5): 507-520. 

- Beck B, Brusselman E, Nuyttens D, Moens M, Temmerman F, Pollet S, Van 
Weyenberg S & Spanoghe P (2013). Improving the biocontrol potential of 
entomopathogenic nematodes against Mamestra brassicae: effect of spray 
application technique, adjuvants and an attractant. Pest Management Science, DOI: 
10.1002/ps.3533. In press. 

- Beck B, Spanoghe P, Moens M, Brusselman E, Temmerman F, Pollet S & Nuyttens D 
(2013). Improving the biocontrol potential of S. feltiae against Delia radicum through 
dosage, application technique and timing. Pest Management Science, DOI: 
10.1002/pi.3628. In press. 
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Wetenschappelijke publicaties en posters in conferentieverslagen: 

- Brusselman E, Beck B, Temmerman F, Spanoghe P, Moens M & Nuyttens D (2009). 
Development of an efficient application of entomopathogenic nematodes in 
vegetables. 61st International Symposium on Crop Protection, Ghent University. 
Comm. Appl. Biol. Sci. 74/2: 535-540 

- Brusselman E, Nuyttens D, de Sutter N, Steurbaut W & Moens M (2009). Observing 
the viability of entomopathogenic nematodes using image processing. International 
Nematology Symposium Nematodes in Tropical Ecosystems, Hanoi, Vietnam 17-21 
August 2009. 

- Brusselman E, Moens M, Steurbaut W, Nuyttens D (2010). Effect of agitation system 
on the viability of entomopathogenic nematodes in the spray tank. Aspects of Applied 
Biology. 99: 383-388. 

- Beck B, Brusselman E, Temmerman F, Steurbaut W (2010). Adjuvant selection for use 
in spray solutions of entomopathogenic nematodes. Aspects of Applied Biology. 99: 
419-424. 

- Beck B, Brusselman E, Nuyttens D, Temmerman F, Steurbaut W & Spanoghe P (2010). 
Screening adjuvants for use in spray solutions of entomopathogenic nematodes 
through different parameters. 62nd International Symposium on Crop Protection, 
Ghent University. Comm. Appl. Biol. Sci. 75(2): 162. 

- Brusselman E, Beck B, Temmerman F, Pollet S, Steurbaut W, Moens M., Nuyttens D 
(2010). The spray pattern of entomopathogenic nematodes. ASABE Annual 
international meeting. Paper n° 1009541. 

- Beck B, Brusselman E, Nuyttens D, Temmerman F, Steurbaut W & Spanoghe P (2010). 
Screening adjuvants for use in spray solutions of entomopathogenic nematodes 
(EPN) through different parameters: EPN survival, infectivity, sedimentation speed 
and leaf deposition. Proceedings of the 9th International Symposium on Adjuvants for 
Agrochemicals. 

- Brusselman E, Beck B, Pollet S, Temmerman F, Steurbaut W, Moens M, Nuyttens D 
(2010). The effect of application technique on the deposition of entomopathogenic 
nematodes on their target site. Proceedings of the 30th International Symposium of 
the European Society of Nematologists, Vienna, September 19-23, 2010: 13. 

- Beck B, Brusselman E, Nuyttens D, Pollet S, Temmerman F, Steurbaut W & Spanoghe 
P (2011). Increased effectiveness of foliar-applied entomopathogenic nematodes 
with adjuvants and attractants? International Symposium on Crop Protection, Ghent 
University. Comm. Appl. Biol. Sci. 76(2): 56. 

- Brusselman E, Beck B, Pollet S, Temmerman F, Moens M, Nuyttens D (2012). Effect of 
spray volume on the deposition, viability and infectivity of entomopathogenic 
nematodes in a foliar spray on vegetables. Aspects of Applied Biology. 114: 29-36. 

- Beck B, Brusselman E, Nuyttens D, Pollet S, Temmerman F, Steurbaut W, Spanoghe P 
(2012). Increasing effectiveness of foliar-applied entomopathogenic nematodes with 
adjuvants. Aspects of Applied Biology. 114: 37-40. 

- Beck, B., Brusselman, E., Nuyttens, D., Pollet, S., Temmerman, F., Steurbaut, W. & 
Spanoghe, P. (2012). Improving the control of the cabbage moth (Mamestra 
brassicae) with entomopathogenic nematodes. International Symposium on Crop 
Protection, Ghent University. Comm. Appl. Biol. Sci. 77(3): 551. 
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- Gepland: Beck B, Spanoghe P, Moens M, Pollet S, Temmerman F, Nuyttens D 
(2014). Improving control of the cabbage root fly with entomopathogenic 
nematodes. Aspects of Applied Biology. 

 
 
Rapporten: 

- Brusselman E & Beck B (2009). Literatuurstudie IWT project Landbouwonderzoek 
040588. pp. 45. 

- Brusselman E, Nuyttens D & Beck B. juni 2009. ‘Ontwikkeling van een bedrijfszekere 
toepassing van entomopathogene nematoden als bijdrage tot een duurzame 
insectenbestrijding in de Vlaamse groenteteelt’, Voortgangsverslag IWT 
landbouwonderzoek nr. 070588. pp. 31. 

- Brusselman E, Nuyttens D, Beck B, Temmerman F & Pollet S. januari 2010. 
‘Ontwikkeling van een bedrijfszekere toepassing van entomopathogene nematoden 
als bijdrage tot een duurzame insectenbestrijding in de Vlaamse groenteteelt’, 
Voortgangsverslag IWT landbouwonderzoek nr. 070588. pp. 67. 

- Brusselman E, Nuyttens D, Beck B, Temmerman F & Pollet S. augustus 2010. 
‘Ontwikkeling van een bedrijfszekere toepassing van entomopathogene nematoden 
als bijdrage tot een duurzame insectenbestrijding in de Vlaamse groenteteelt’, 
Syntheseverslag IWT landbouwonderzoek nr. 070588. pp. 127. 

- Brusselman E, Nuyttens D, Beck B, Temmerman F & Pollet S. juni 2011. ‘Ontwikkeling 
van een bedrijfszekere toepassing van entomopathogene nematoden als bijdrage tot 
een duurzame insectenbestrijding in de Vlaamse groenteteelt’, Voortgangsverslag 
IWT landbouwonderzoek nr. 070588. pp. 68. 

- Brusselman E, Nuyttens D, Beck B, Spanoghe P, Steurbaut W, Temmerman F & Pollet 
S. januari 2012. ‘Ontwikkeling van een bedrijfszekere toepassing van 
entomopathogene nematoden als bijdrage tot een duurzame insectenbestrijding in 
de Vlaamse groenteteelt’, Voortgangsverslag IWT landbouwonderzoek nr. 070588. 
pp. 70. 

- Beck B, Nuyttens D, Spanoghe P, Temmerman F, Pollet S, Callens D, Delanote L. 
januari 2013. ‘Ontwikkeling van een bedrijfszekere toepassing van entomopathogene 
nematoden als bijdrage tot een duurzame insectenbestrijding in de Vlaamse 
groenteteelt’, Voortgangsverslag IWT landbouwonderzoek nr. 070588. pp. 64. 

 
Vulgariserende publicaties en perscontacten: 

- Brusselman E, Spanoghe P, Temmerman F & Callens D (2008). Nieuwe IWT-projecten. 
Toepassing van entomopathogene nematoden. Proeftuinnieuws 15, 37. 

- Brusselman E, Beck B, Temmerman F & Callens D (2009). Insectendodende aaltjes in 
de groenteteelt: Op zoek naar de sleutels tot een optimale werking. Proeftuinnieuws 
19, 22-23. 

- Pollet S & Callens D (2011). Zetten we in de toekomst nematoden in tegen koolvlieg? 
Groentemail 3, 13-14. 

- Pollet S (2011). Aaltjes bestrijden koolvlieg. Blog website Inagro juni 2011. 
- Brusselman E, Nuyttens D, Pollet S, Callens D, France P, Temmerman F & Delanote L 

(2011). Gebruiken we binnenkort insectendodende nematoden in de groenteteelt? 
Proeftuinnieuws 20, 17-19. 
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- Pollet S, Temmerman F, Callens D, Delanote L, Beck B, Nuyttens D (2012). 
Insectendodende nematoden tegen trips in prei. Proeftuinnieuws 12, 22-23. 

- Pollet S, Temmerman F, Callens D, Delanote L, Beck B, Nuyttens D (2012). 
Insectendodende aaltjes tegen koolvlieg? Proeftuinnieuws 20, 21-23. 

- Pollet S, & Callens D (2012). Nematoden beschermen nog onvoldoende tegen 
koolvlieg. Groentemail 5, 11-12. 

- Beck B, Temmerman F, Pollet S (2012). Onderzoek naar een efficiënte toepassing van 
insectenparasitaire aaltjes tegen koolvlieg. In: De Cock L & Van Waes J (Editors), De 
Biologische landbouw in Vlaanderen - Onderzoek 2011 – 2012, NOBL, 172-173. 

- Pollet S, Temmerman F, Callens D, Delanote L, Beck B, Nuyttens D (2013). 
Insectendodende nematoden werken onvoldoende tegen trips in prei. 
Proeftuinnieuws 3, 18-20. 

- Pollet S, Temmerman F, Callens D, Delanote L, Beck B, Nuyttens D (2013). 
Insectendodende nematoden werken onvoldoende tegen trips in prei. Groentemail 
1, 8-11. 

- Pollet S, Temmerman F, Callens D, Delanote L (2012). Aaltjes als biologische 
bestrijders van koolvlieg: van labo naar praktijktoepassing. Jaarverslag Inagro, p 42-
43.  

- Pollet S, Temmerman F, Callens D, Delanote L, Beck B, Nuyttens D (2013). 
Koolvliegbestrijding met aaltjes nog onvoldoende bedrijfszeker. Proeftuinnieuws 
16.  

 
Deelname aan Congressen: 

- 61st International Symposium on Crop Protection, 19 mei 2009, Gent, België. 
Mondelinge presentatie door E. Brusselman. 

- International Advances in Pesticide Application, 05-07 januari 2010, Cambridge, UK. 
Poster door B. Beck. 

- International Advances in Pesticide Application, 05 – 07 januari 2010, Cambridge, UK. 
Mondelinge presentatie door D. Nuyttens. 

- 62nd International Symposium on Crop Protection, 18 mei 2010, Gent, België. 
Mondelinge presentatie door B. Beck. 

- ASABE 2010. Annual international meeting, 20-23 juni 2010, Pittsburgh, USA. 
Mondelinge presentatie door D. Nuyttens. 

- 9th International Symposium on Adjuvants for Agrochemicals, 16-20 augustus 2010, 
Freising-Weihenstephan (München), Duitsland. Mondelinge presentatie door B. Beck. 

- 30th International Symposium of the European Society of Nematologists, Vienna, 19-
23 September 2010. Mondelinge presentatie door E. Brusselman. 

- 63rd International Symposium on Crop Protection, 24 May 2011, Ghent, Belgium. 
Mondelinge presentatie door B. Beck. 

- International Advances in Pesticide Application, 10 – 12 januari 2012, Wageningen, 
Nederland. Mondelinge presentatie door B. Beck. 

- International Advances in Pesticide Application, 10 – 12 januari 2012, Wageningen, 
Nederland. Mondelinge presentatie door D. Nuyttens. 

- 64th International Symposium on Crop Protection, 22 mei 2012, Gent, België. 
Mondelinge presentatie door B. Beck. 

- 64th International Symposium on Crop Protection, 22 mei 2012, Gent, België. 
Mondelinge presentatie door S. Pollet. 
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- Gepland: International Advances in Pesticide Application, 08 – 10 januari 2014, 
Cambridge, UK. Mondelinge presentatie. 

 
Studiedagen georganiseerd door de projectpartners: 

- Zondag 29 augustus 2010 - Themadag gewasbescherming in de praktijk - POVLT 
Beitem – Demonstratie van de mobiele spuitbaan.  

- Vrijdag 28 juni 2013 – Bezoek SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en 
Visserij) aan proefplatform kool tuinbouw openlucht, veldproef “EPN tegen maden 
van de koolvlieg.” 
 

2.6.2 Afleverbaarheden 

- Studiedag rond de behaalde projectresultaten 
De resultaten van het project werden voorgesteld op twee studiedagen (vide supra). 
 

- Brochure met code voor de goede toepassing van producten op basis van EPN 
De bestrijdingsresultaten behaald met EPN-behandelingen zijn onvoldoende om de 
aanmaak van een praktijkbrochure te rechtvaardigen. 
 

- Wetenschappelijke en vulgariserende publicaties 
Het project resulteerde in  
-9 A1-publicaties,  
-12 C1-publicaties, met een dertiende geplande C1-publicatie op de planning,  
-5 vulgariserende publicaties in Proeftuinnieuws, met een zesde op de planning, 
-2 digitale vulgariserende publicaties, 
-1 publicatie in het onderzoeksrapport van het Netwerk Onderzoek Biologische 
Landbouw & voeding (NOBL). 
-2 afgewerkte doctoraten. De samenvatting van beide doctoraten is terug te vinden 
in bijlages AT en AU. Een digitale versie van beide doctoraten is verkrijgbaar bij de 
auteurs. 

 
- Aanvraag ADLO-demoproject 

De bestrijdingsresultaten behaald met EPN-behandelingen zijn onvoldoende om de 
aanvraag van een demo-project te rechtvaardigen. Bovendien paste dit onderwerp 
niet in de topics van de laatste oproep. 
 

- Eindrapport met de behaalde projectresultaten 
Voldaan. 
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3 Valorisatie van de resultaten 

 
Zoals omschreven in het projectvoorstel, zijn de resultaten van dit onderzoeksproject van 
belang voor verschillende doelgroepen: de Vlaamse land- en tuinbouwers, de Vlaamse 
invoerder/producenten van biologische gewasbeschermingsmiddelen, de Vlaamse 
invoerder/producenten van additieven, de Vlaamse constructeurs van spuitmachines  en 
tenslotte de regulerende overheden. Deze doelgroepen waren rechtstreeks betrokken bij 
het onderzoeksproject via het zetelen van hun vertegenwoordigers in de gebruikersgroep. 
Naast de verspreiding van de resultaten in de gebruikersgroep, werden de resultaten breder 
verspreid via verschillende kanalen. 
 
Voor de overdracht van de verworven kennis naar de Vlaamse land- en tuinbouwers, werden 
de resultaten van het project vermeld en besproken met tuinders op diverse studiedagen, 
opendeurdagen en geleide rondgangen georganiseerd door Inagro.  
 
Ook via nieuwsbrieven van de betrokken afdelingen binnen Inagro en de vakpers werden de 
projectresultaten breder bekendgemaakt aan het doelpubliek. Hiermee werden zowel de 
Vlaamse telers, de telersverenigingen als de toeleverende sector bereikt. 
 
De resultaten van het project werden via wetenschappelijke publicaties en congressen, en 
via de doctoraten van Eva Brusselman en Bert Beck (Bijlages AT en AU bevatten de 
samenvattingen) ook internationaal verspreid. 
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4 Prestatietabel 

Prestatietabel voor de periode van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013, met daarnaast een 
overzicht van de prestaties gedurende het volledige project, weergegeven in mensweken en 
in mensmaanden. 
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administratief, 
projectorganisatie, 
vergaderingen ILVO ir 1,00 1,00   

 
7 5 2 

 
2 1 1 

 
UGent ir       

 
5 4 1 

 
1 1 0 

 
Inagro ir 1,50 1,50   

 
7 7 0 

 
2 2 0 

verslaggeving ILVO ir 2,00   2,00 
 

8 5 3 
 

2 1 1 

 
UGent ir       

 
5 3 2 

 
1 1 1 

 
Inagro ir 1,50 1,50   

 
8 8 0 

 
2 2 0 
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projectleiding en 
opvolging ILVO ir 1,00 1,00   

 
7 6 1 

 
2 2 0 

   
      

 
      

 
      

WP1: 
Toepassingstechniek 

  
      

 
      

 
      

Taak 1.1 
Literatuurstudie ILVO ir         8 2 6   2 1 2 
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Taak 1.2 Selectie en 
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WP2: Formulering 
  

      
 

      
 

      
Taak 2.1 Evaluatie 
tests UGent ir       

 
11 7 4 

 
3 2 1 

Taak 2.2 Selectie 
relevante 
hulpstoffen UGent ir       

 
4 3 1 

 
1 1 0 

Taak 2.3 Evaluatie 
hulpstoffen UGent ir       

 
62 45 17 

 
17 13 5 

 
ILVO ir 2,00 2,00   
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Taak 3.1 Opstellen 
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Taak 4.1 en 4.2 
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Inagro ir 0,00 0,00   

 
47 47 0 

 
13 13 0 

 
Inagro A1 0,00 0,00   

 
48 48 0 

 
13 13 0 

Taak 4.3 Invloed van 
toepassingstijdstip 
op effectiviteit EPN ILVO ir       

 
5 5 0 

 
1 1 0 

   
      

 
      

 
      

WP5: 
Veldonderzoek 

  
      

 
      

 
      

 
ILVO ir 6,00 6,00   

 
35 35 0 

 
10 10 0 

 
ILVO A1       

 
11 11 0 

 
3 3 0 

 
UGent ir 4,00 4,00   

 
5 4 1 

 
1 1 0 

 
Inagro ir 6,50 6,50   

 
70 51 0 

 
19 14 0 

 
Inagro A1 8,00 8,00   

 
83 61 0 

 
23 17 0 

   
      

 
      

 
      

WP6: Rapportering 
en kennisdiffusie 

  
      

 
      

 
      

Schrijven doctoraat ILVO ir 9,00 9,00   
 

41 41 0 
 

11 11 0 

Schrijven artikels ILVO ir 3,00 3,00   
 

24 24 0 
 

7 7 0 

 
UGent ir 3,00 3,00   

 
10 7 3 

 
3 2 1 

 
Inagro ir 2,00 2,00   

 
5 5 0 

 
1 1 0 

Voorbereiding + 
geven presentaties ILVO ir       

 
0 0 0 

 
0 0 0 
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UGent ir 2,00 2,00   

 
3 3 0 

 
1 1 0 

 
Inagro ir 0,50 0,50   

 
2 2 0 

 
0 0 0 

   
      

 
      

 
      

totale periode 
  

      
 

      
 

      

 
ILVO ir 24,00 22,00 2,00 

 
183 152 31 

 
51 42 9 

 
ILVO A1 0,00 0,00 0,00 

 
69 69 0 

 
19 19 0 

 
ILVO ing 0,00 0,00 0,00 

 
7 0 7 

 
2 0 2 

 
ILVO dr ir 0,00 0,00 0,00 

 
7 0 7 

 
2 0 2 

   
      

 
      

 
      

 
UGent ir 9,00 9,00 0,00 

 
116 81 35 

 
32 23 10 

   
      

 
      

 
      

 
Inagro ir 13,50 13,50 0,00 

 
148 129 0 

 
41 36 0 

 
Inagro A1 8,00 8,00 0,00 

 
131 109 0 

 
36 30 0 

Totale prestaties in mensweken/mensmaanden  660 539 80  183 150 22 
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5 Problemen en bijsturingen 

5.1 Wetenschappelijk-technologisch 
Geen meldingen. 
 

5.2 Organisatorisch 
Geen meldingen. 
 

5.3 Economisch 

Geen meldingen. 
 

6 Lijst van nieuwe contacten en samenwerkingen 

Nick Berkvens, Nicole Viaene, Veerle Van Damme, Hans Casteels (allen ILVO-personeel) en 
Tim Beliën (Proefcentrum voor fruitteelt) toonden zich geïnteresseerd om de laatste 
gebruikersgroep bij te wonen. 
 

7 Meldingen 

Geen meldingen. 
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Bijlage A: Mengsysteem tuinbouwspuit 

 
Voor de experimenten werd gebruik gemaakt van een Delvano tuinbouwspuit (GRTNB) 
uitgerust met een AR813 membraanpomp en een vat van 200 L (Fig. A.1). De nematoden 
werden een half uur voor het experiment gesuspendeerd in 10 L water. De spuittank werd 
eerst gevuld met 20 L water, daarna werd de suspensie en 10 L water toegevoegd. Op deze 
manier werd in de spuittank een nematodensuspensie aangemaakt van ongeveer 2.5 milj 
EPN l-1.  
 

 
Fig. A.1 Delvano tuinbouwspuit. 

 
Om mogelijke schade door het mengsysteem te kunnen detecteren en de mengcapaciteit te 
kunnen controleren, werd de nematodensuspensie gedurende 120 min gerecirculeerd van 
en naar de spuittank. Na 0, 30, 60, 90 en 120 min werden stalen genomen bovenaan en 
onderaan de tank. Bij elke staalname werd ook de temperatuur van de tankoplossing 
gemeten.  
 
Van alle stalen werd microscopisch het totaal aantal nematoden per volume-eenheid 
bepaald. Enkel de stalen genomen onderaan de tank werden ook op overleving en 
infectiviteit getest. Als infectiviteitstest werd gekozen voor een one-on-one test met Galleria 
mellonella (24 wells per staal) (zie ook Bijlage F). Het experiment werd drie maal herhaald 
met S. carpocapsae en initieel ook drie maal met S. feltiae. Doordat de S. feltiae nematoden 
schade ondervonden van de behandeling, werd het experiment nogmaals herhaald met 
nematoden uit een andere batch. Omdat de resultaten van deze laatste herhaling verschillen 
vertoonden met de eerste drie herhalingen, werden zij afzonderlijk geïnterpreteerd. 
 
Overleving 
Na 120 min mengen werd geen schade aan S. carpocapsae vastgesteld. Gemiddeld steeg de 
temperatuur van 14.92 tot 34.20°C (Tabel A.1). Bij de eerste batch, waarvan er drie 
nematodenpakjes getest werden, werd er reeds schade aan S. feltiae gedetecteerd na 60 
min mengen. Op dit ogenblik bedroeg de gemiddelde temperatuur 28.57°C (Fig. A.2). Dit 
resultaat kon echter niet bevestigd worden met de tweede batch. Hierbij werd slechts 
schade gedetecteerd na 120 minuten mengen en bij een temperatuur van 37.96°C (Fig. A.2). 
Er is duidelijk een effect van de geteste batch op de resultaten, daarom is het ook moeilijk 
om algemene conclusies te trekken. Het is wel duidelijk dat de toepasser een te grote 
temperatuurstijging moet vermijden bij het gebruik van S. feltiae. 
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Tabel A.1 Temperatuur gemeten tijdens het experiment “Mengsysteem tuinbouwspuit” 

Tijd (min) 

Temperatuur (°C) 

S. carpocapsae S. feltiae 

Herh. 1-3 Herh. 1-3 Herh. 4 

0 14.94 ± 1.63 16.54 ± 1.08 18.76 
30 22.31 ± 1.21 23.24 ± 0.69 25.31 
60 27.94 ± 0.73 28.57 ± 0.69 30.91 
90 32.05 ± 0.59 32.79 ± 0.54 35.02 

120 34.20 ± 0.99 35.69 ± 0.41 37.96 
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Fig. A.2 Overleving (%) van S. carpocapsae en S. feltiae in functie van de opgemeten temperatuur in de spuittank 

 
Infectiviteit 
Er werden grote variaties in infectiviteit opgemeten (Fig. A.3), waardoor het moeilijk was om 
mogelijke verschillen in de nematodenstalen te detecteren. Zowel de infectietesten met S. 
carpocapsae als die met S. feltiae (batch 1) toonden geen duidelijk effect van mengduur. De 
schade opgemeten in overlevingspercentages kwam hier dus niet tot uiting. Opvallend 
waren wel de lage infectiepercentages in het algemeen en de heel lage percentages bij de 
infectietesten met de eerste batch van S. feltiae, slechts 13% van de rupsen werden 
afgedood door de onbehandelde nematoden. Aangezien er geen herhalingen zijn gebeurd 
met de tweede batch van S. feltiae is het moeilijk om harde conclusies te trekken. Het feit 
dat de infectiviteit van de nematoden een stuk hoger lag bij de controlestalen en bij de 
stalen tot 90 min menging bij batch 2, in vergelijking met batch 1, laat toch vermoeden dat 
de eerste batch nematoden gevoeliger waren dan de nematoden in batch 2. Dit zou ook het 
verschil in gemeten overleving kunnen verklaren. Na 120 minuten menging daalde de 
infectiviteit van de nematoden in batch 2 sterk. Dit is in overeenstemming met de 
overlevingsresultaten. 
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Fig. A.3 Infectiviteit (%) van S. carpocapsae en S. feltiae in functie van de opgemeten temperatuur in de spuittank 

 
Totaal aantal nematoden per volume-eenheid 
Ondanks de uitvoering van de experimenten op basis van een vast proefprotocol kon men 
op basis van de gemeten aantallen nematoden bij de start van alle herhalingen toch twee 
types experimenten onderscheiden (Tabel A.2 en A.3). Enerzijds diegene waarbij gestart 
werd met een homogene nematodenverdeling in de tank en anderzijds diegene waarbij de 
verdeling van de nematoden niet homogeen was bij de start. Tot de eerste groep behoren 
de tweede en derde herhaling van het experiment met S. carpocapsae en de eerste 
herhaling van het experiment met S. feltiae. De eerste herhaling van het experiment met S. 
carpocapsae en herhalingen twee en drie van het experiment met S. feltiae behoren tot de 
tweede groep. Bij geen enkele herhaling werd vanaf 30 minuten mengen nog een significant 
verschil vastgesteld in aantallen EPN per volume-eenheid gemeten bovenaan of onderaan de 
tank. We kunnen dus besluiten dat het mengsysteem van het gebruikte toestel voldoende 
capaciteit heeft om de nematoden goed te mengen en gemengd te houden. 
 

Tabel A.2 Totaal aantal S. carpocapsae nematoden per volume-eenheid (gem. ± SE) (EPN ml-1) gemeten bovenaan en onderaan 
het spuitvat na continue recirculatie. De waarden per herhaling, gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend. 

 Herhaling 1 Herhaling 2 Herhaling 3 

Duur (min) onder boven onder boven onder boven 

0 1884 ± 216 a 3220 ± 310 b 2858 ± 243 a 3093 ± 115 a 2938 ± 25 a 2884 ± 322 a 
30 2724 ± 89 ab 3084 ± 29 b 2987 ± 15 a 3404 ± 172 a 2684 ± 99 a 2862 ± 79 a 
60 2449 ± 155 ab 2489 ± 239 ab 3040 ± 155 a 2996 ± 49 a 2951 ± 159 a 2916 ± 139 a 
90 2844 ± 96 ab 2360 ± 358 ab 2991 ± 198 a 2720 ± 215 a 2911 ± 156 a 2476 ± 72 a 

120 2613 ± 62 ab 2667 ± 219 ab 2938 ± 67 a 2716 ± 16 a 2613 ± 195 a 2636 ± 110 a 

 
Tabel A.3 Totaal aantal S. feltiae nematoden per volume-eenheid (gem. ± SE) (EPN ml-1) gemeten bovenaan en onderaan het 
spuitvat na continue recirculatie. De waarden per herhaling, gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend. 

 Herhaling 1 Herhaling 2 Herhaling 3 

Duur (min) onder boven onder boven onder boven 

0 2583 ± 94 a 2129 ± 251 a 3180 ± 189 b 1750 ± 86 a 1600 ± 97 a 2050 ± 71 b 
30 2567 ± 226 a 2397 ± 138 a 2870 ± 97 b 2763 ± 116 b 2663 ± 66 d 2670 ± 56 d 
60 2193 ± 94 a 2313 ± 59 a 3117 ± 185 b 2853 ± 179 b 2453 ± 52 bcd 2573 ± 96 cd 
90 2177 ± 127 a 2333 ± 105 a 2627 ± 113 b 2773 ± 185 b 2403 ± 107 bcd 2187 ± 30 bc 

120 2320 ± 142 a 2290 ± 76 a 2757 ± 91 b 2800 ± 137 b 2473 ± 150 bcd 2513 ± 77 cd 
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Bijlage B: Druppelgroottespectra 

 
Het druppelgroottespectrum van 4 verschillende spuitdoptypes met dezelfde dopgrootte 
werd opgemeten:  

- standaard spleetdop Teejet XR 110 08 (XR) 
- luchtmengdop Teejet AI 110 08 (AI) 
- ketsdop Teejet TT 110 08 (TT) 
- tweewaaierdop Teejet TJ60-110 08 (TJ)  

 
Hiervoor werd een PDPA-laser (Phase Doppler Particle Analyser) gebruikt. De spuitkegel 
werd in stappen van 10 cm op de horizontale centrale as afgescand op een diepte van 50 cm 
onder de spuitdop. Alle experimenten werden uitgevoerd bij een spuitdruk van 4 bar. 
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Fig. B.1 Het gemiddelde druppelgroottespectrum van verschillende spuitdoppen,  
opgemeten met een PDPA laser bij een druk van 4 bar, 50 cm onder de spuitdop 

 
Het gemiddelde druppelgroottespectrum (uitgemiddeld over de volledige lengte van de 
spuitkegel) van de XR en TT dop vertoonden sterke gelijkenissen (Fig. B.1). De AI dop 
vertoonde duidelijk een grover spectrum dan alle andere doppen, terwijl de TJ60 dop meer 
kleine druppels afleverde.  
 
Een druppelgroottespectrum kan op verschillende manieren gekarakteriseerd worden. De 
VMD of Volume Median Diameter kan hier ondermeer voor gebruikt worden. De helft van 
het spuitvolume is samengesteld uit druppels met een diameter kleiner dan deze diameter. 
Hoe kleiner de VMD, hoe fijner het spectrum. De AI dop vertoonde grotere VMD’s op alle 
posities in vergelijking met de andere doppen (Fig. B.2). Vooral aan de buitenzijde van de 
spuitkegel was er weinig verschil op te merken tussen de andere drie doppen. Centraal viel 
op dat de TJ dop fijnere druppels leverde dan de XR en de TT dop. Onafhankelijk van 
doptype, was er een duidelijk effect van meetpositie op de waargenomen VMD. Bij alle 
doppen werd een fijner spectrum waargenomen centraal in de spuitkegel dan aan de 
buitenzijde van de kegel.   
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Fig. B.2 Volume median diameter (µm) gemeten op verschillende posities op de centrale horizontale as van de spuitkegel. 
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Bijlage C: Verdeling onder spuitdop 

 
De verdeling van nematoden onder vier verschillende spuitdoptypes (XR 110 08, AI 110 08, 
TT 110 08 en TJ60 110 08) werd getest met behulp van een spuittafel (Fig. C.1). Deze 
spuittafel voldoet aan de ISO norm 5682-1 ‘Equipment for crop protection – Spraying 
equipment – Part 1: Test methods for sprayer nozzles’ en maakt deel uit van het BELAC 
geaccrediteerd spuitlabo van het ILVO. De verspoten vloeistof wordt opgevangen in 2,5 cm 
brede gleuven en gecollecteerd in glazen buisjes. 
 

 
Fig. C.1 Spuittafel 

 
Een half uur voor de start van een experimentenreeks werden ongeveer 250 milj EPN (S. 
feltiae)  gesuspendeerd in 10 L water. De spuittank werd eerst gevuld met 50 L water. Na 
toevoeging van de nematodensuspensie werd de tank bijgevuld tot een totaal volume van 
100 L. Op deze manier werd een nematodensuspensie aangemaakt van ongeveer 2.5 milj 
EPN L-1. Daarna werd 1 g Brilliant Sulfo Flavine (BSF), een fluorescerende verbinding, 
toegevoegd aan de spuittank. Vóór elke bespuiting werd de tankinhoud gedurende 5 
minuten gerecirculeerd om een homogene verdeling van nematoden en BSF te verkrijgen. 
Na het recirculeren werd een staal onderaan en bovenaan de spuittank genomen. Daarna 
werd de spuitvloeistof verspoten op een hoogte van 50 cm boven de spuittafel. Na het 
verkrijgen van een stabiel spuitbeeld werden de meetbuisjes in meetpositie gebracht. De 
meting werd gestopt wanneer de meest gevulde buisjes bijna vol waren.  De duur van elke 
meting werd getimed. Na elke meting werden de volumes in de buisjes afgelezen. Daarna 
werden de grote buisjes per twee overgebracht in een recipiënt en uitgespoeld met 50 ml 
water. De kleine buisjes werden per drie overgebracht in een recipiënt en uitgespoeld met 
25 ml water. Het spoelwater werd toegevoegd aan het betrokken recipiënt. Van alle 
recipiënten werden het totaal aantal nematoden per volume-eenheid en de concentratie 
aan BSF (fluorimetrisch met behulp van de Fluostar) bepaald. 
 
De XR, TT en TJ doppen leverden een vergelijkbaar debietspatroon. De AI dop vertoonde een 
smaller patroon dan de andere doppen (Fig. C.2). Tot 50 cm rond de centrale as kon geen 
effect van doptype op de concentratie van BSF waargenomen worden (Fig. C.3). In dit gebied 
schommelde de concentratie rond een constante waarde boven 100%. Meer dan 50 cm van 
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de centrale as daalde de waargenomen BSF concentratie bij elk doptype. Net zoals het 
debiet was de afname in de gemeten BSF concentratie ten opzichte van de tankconcentratie 
gelijkaardig voor de XR, TT en TJ doppen en vertoonde de AI dop een smaller patroon. De 
daling in gemeten BSF concentratie toont aan dat sommige druppels in de buitenkant van de 
nevel een lagere concentratie of geen BSF bevatten. 
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Fig. C.2 Debiet (ml/s) opgemeten per gleuf 
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Fig. C.3 Verhouding concentratie BSF tot de gemeten tankconcentratie 
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Fig. C.4 Verhouding totaal aantal EPN per volume-eenheid tot totaal aantal EPN per volume-eenheid in de tankoplossing 

 
De variatie op de gemeten nematodenaantallen is opvallend groter dan de variatie op de 
BSF-concentraties (Fig. C.4). Bij de verdeling van nematoden kon rond de centrale as geen 
plateau waargenomen worden zoals bij de verdeling van BSF. Alle doppen vertonen een 
nauwer EPN-verdelingspatroon in vergelijking met de scheikundige stof (Fig. C.5). Hieruit 
kunnen we concluderen dat er aan de buitenkant van de spuitkegel relatief meer druppels 
zijn zonder nematoden, dan zonder BSF. Het verschil tussen de verdeling van BSF en de 
verdeling van EPN is het kleinste bij de XR en de AI doppen.  
 

 

 
Fig. C.5 Verhouding van de concentratie aan BSF en EPN tot de tankconcentratie gemeten met verschillende doptypes 
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In de praktijk is het belangrijk dat de verdeling onder de spuitboom zo homogeen mogelijk 
is. Statistisch kan men dit nagaan door de variatiecoëfficiënt (VC, %) op de gemeten BSF- en 
EPN-debieten te berekenen. Hoe kleiner de VC, hoe homogener de verdeling. In dit geval 
werd de VC berekend onder een theoretische spuitboom, bestaande uit vijf spuitdoppen. 
Omdat de praktijk experimenten rond de verdeling onder de spuitboom uitgevoerd worden 
op drie rijen kolen en de tussenrijafstand 70 cm is, hebben we de VC berekend over een 
lengte van 1.4 m (Tabel C.1 en Fig. C.6). Op basis van deze cijfers kon geconcludeerd worden 
dat de TT 110 08 de slechtste EPN verdeling vertoonde in vergelijking met de verdeling van 
BSF. Ook bij de TJ60 110 08 kon deze conclusie genomen worden, alhoewel het verschil in 
verdeling tussen BSF en de nematoden niet zo groot is. Bij de XR 110 08 en de AI 110 08 was 
de verdeling van de nematoden zelfs iets beter dan de verdeling van BSF. Op basis van deze 
resultaten en de resultaten van de druppelgroottemetingen werd beslist de TT 110 08 dop 
niet verder te gebruiken. Deze dop produceert namelijk zeer gelijkaardige druppelgroottes 
als de XR 110 08 dop met een slechtere verdeling van de nematoden. Algemeen kan wel 
gesteld worden dat voor de verschillende geteste doptypes de verdeling van zowel BSF als 
nematoden als goed tot zeer goed kan beschouwd worden (nl. VC ≤ 7%) 

 
Tabel C.1 Variatiecoëfficiënt (%) op de BSF- en EPN-debieten, berekend over een lengte van 1.4 meter  

onder een spuitboom met 5 doppen van een verschillend doptype. 

 XR 110 08 AI 110 08 TT 110 08 TJ60 110 08 

BSF (mg s-1) 5.68 4.05 3.64 5.99 
EPN (aantal s-1) 5.40 3.85 6.94 7.07 
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Fig. C.6 Theoretisch berekende relatieve bedekking (% van het totale vloeistof-, BSF- en EPN-debiet) 50 cm onder een spuitboom 
met vijf spuitdoppen i.f.v. de afstand tot de eerste dop voor verschillende doptypes 

TJ60 110 08 
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Bijlage D: Verdeling onder spuitboom 

 
Om de verdeling onder een spuitboom te controleren werd gebruik gemaakt van echte kool- 
en preiplanten. Er werden twee types experimenten uitgevoerd: 

1) Verdeling van S. feltiae aan de koolvoet (bloem- en savooikool) en in de preischacht 
2) Verdeling van S. carpocapsae onderaan de koolbladen (bloem- en savooikool) 

 
Experiment 1: S. feltiae 

In dit experiment werden S. feltiae nematoden verspoten over de planten en de controle-
petrischalen (Fig. D.2 en D.3). Met een hoeveelheid van ongeveer 2.5 milj EPN L-1 werden de 
nematoden, na 5 minuten hydraulische menging, verspoten door vijf spuitdoppen 
gemonteerd met een dopafstand van 0.50 m op een horizontale spuitboom. De spuitboom 
bevond zich 50 cm boven de kolen en had een snelheid van 4 km u-1. De spuitdruk werd 
telkens ingesteld op 4 bar wat resulteerde in een toepassingsvolume van ongeveer 1000       
L ha-1. Het experiment werd uitgevoerd met drie TeeJet doptypes (XR, AI en TJ60), met drie 
herhalingen per doptype. 
 
Voor elk koolgewas werden vijf petrischalen, gevuld met 3 ml water, aan de plantvoet 
geplaatst in de richting van de spuitboom. Op deze plaats werd de laagste bedekking aan de 
koolvoet verwacht, het gaat hier dus om een worst-case situatie. In de preischacht werden 
preibladcirkels van 2.9 cm diameter aangebracht. Tien controlestalen werden genomen met 
behulp van vijf lege en vijf, met 3 ml water gevulde, petrischalen. Na het mengen werd de 
temperatuur van de tankoplossing gemeten en werd een staal genomen van deze 
tankoplossing. Voor het starten van de spuitboom werd een staal genomen aan de 
middelste en buitenste spuitdop. Hierna werd de automatische spuitboom gestart. Na de 
bespuiting werden alle petrischalen verzameld. De preibladcirkels werden voorzichtig met 
een pincet overgebracht in petrischalen gevuld met 3 ml water. Van de drie stalen genomen 
voor de bespuiting werd de overleving en het totaal aan nematoden per volume-eenheid 
geobserveerd. Met het tankstaal en het staal genomen aan de buitenste dop werd ook een 
infectietest uitgevoerd. Van alle andere stalen werd het totaal aantal nematoden bepaald. 
 
Overleving 
Op basis van de observatie van de overleving in de stalen kon geen effect van de passage van 
de nematoden door alle onderdelen van het spuittoestel, vanaf de spuittank tot de uiterste 
dop, waargenomen worden. Er kon wel een significante daling in overleving gedetecteerd 
worden tussen de stalen genomen aan de middelste spuitdop in vergelijking met de stalen 
genomen in het spuitvat en aan de buitenste spuitdop. De overleving van de nematoden in 
de stalen genomen in het vat en aan de buitenste spuitdop werden telkens onmiddellijk na 
het experiment geobserveerd. Terwijl de overleving in de stalen genomen aan de middelste 
dop telkens enkele uren na het experiment werden geobserveerd. Het is mogelijk dat de 
bewaring schade heeft toegebracht aan de nematoden. Om deze conclusie te kunnen staven 
is een extra experiment nodig waarbij de invloed van bewaartemperatuur op de overleving 
van S. feltiae wordt nagegaan (Bijlage F). 
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Tabel D.1 Overleving (geobs. gem. % ± SE) S. feltiae in stalen genomen op verschillende plaatsen 

Doptype 
Plaats staalname 

Vat Dop midden Dop zijkant 

XR 110 08 80.96 ± 0.58 79.31 ± 0.72 83.03 ± 0.62 
AI 110 08 81.93 ± 0.78 78.71 ± 1.45 82.69 ± 1.38 

TJ60 110 08 81.77 ± 0.82 77.59 ± 1.69 83.42 ± 1.00 

Gemiddelde 81.55 ± 0.41 a 78.54 ± 0.76 b 83.05 ± 0.58 a 

 
Infectiviteit 
Er kon geen effect van doptype of plaats van staalname (tank, buitenste dop) op de 
infectiviteit waargenomen worden. Gemiddeld varieerde de infectiviteit van 21.11 (XR 110 
08) tot 25.83% (TJ60 110 08). 
 
Totaal aantal nematoden per volume-eenheid 
Op basis van de statistische analyse van alle nematodentellingen van de stalen genomen in 
de spuittank, aan de middelste en aan de buitenste spuitdop, kon geen effect van de plaats 
van staalname gedetecteerd worden. We kunnen dus concluderen dat het aantal 
nematoden aanwezig per volume-eenheid in de tank ook die hoeveelheid is die door de 
spuitdoppen geleverd wordt. 
 
Bedekking 
Het totaal aantal nematoden werd omgerekend naar het aantal nematoden per cm². Door 
dit te vergelijken met de theoretische bedekkingsgraad werd voor elk staal een relatieve 
bedekking (RB) berekend. Op basis van de microscopische tellingen kon er geen effect van 
doptype vastgesteld worden (p = 0,083). Hieruit kan besloten worden dat elk doptype (XR, AI 
en TJ60) vergelijkbare aantallen nematoden leverde per oppervlakte-eenheid. Collectortype 
(Tabel D.2) en plaats van de collector, net als de interactie doptype*collectortype werden 
significant bevonden.  
 
In de controlestalen werd gemiddeld 86.91% van de theoretische bedekking behaald. De 
bedekking op de petrischalen achter de koolplanten, aan de koolvoeten, was significant 
lager (60.49 en 58.84%). Op de preibladcirkels werd de laagste bedekking vastgesteld. 
Slechts 27.14% van de theoretische bedekking werd op deze cirkels terug gevonden. Hieruit 
kunnen we besluiten dat zelfs jonge koolplantjes reeds een schaduweffect uitoefenen op de 
verdeling van de nematoden aan de koolvoet. Zoals verwacht komt er slechts een fractie van 
het spuitmiddel terecht in de preischacht. Een optimalisatie van de spuittechniek kan voor 
beide gewassen dus nuttig zijn. 
 
Het effect van collectorplaats was enkel sterk uitgesproken voor de controlestalen. Hierbij 
werd een significant hoger aantal nematoden teruggevonden in staal C3 in vergelijking met 
de andere stalen. Dit zou te maken kunnen hebben met het niet onmiddellijk uitschakelen 
van het spuittoestel na een bespuiting, waardoor meer nematoden op de laatste petrischaal 
terecht kwamen onder invloed van wegdriftende nematoden. 
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Tabel D.2 Relatieve bedekking (gem. % ± SE) van S. feltiae per collectortype 

collectortype RB (%) 

controle 86.91 ± 2.56 a 
savooikool 60.49 ± 2.34 b 
bloemkool 58.84 ± 2.60 b 

preibladcirkels 27.14 ± 1.82 c 

 
Op basis van de foto’s genomen van de controlepetrischalen kon visueel wel een effect van 
doptype waargenomen worden. Het totaal aantal nematoden per oppervlakte-eenheid was 
voor elk doptype gelijk, maar de manier waarop de nematoden verdeeld werden verschilde 
per doptype (Fig. D.1). De foto’s werden geanalyseerd met behulp van de 
beeldverwerkingssoftware ImageJ. Elke druppel met minimum één nematode werd wit 
ingekleurd. Alle overblijvende druppels werden zwart ingekleurd. Na het instellen van de 
thresholdwaarde werden er vier parameters bepaald: het aantal druppels met minimum één 
nematode (N), de gemiddelde grootte van deze druppels (G), de oppervlaktefractie van het 
beeld bedekt met nematoden (O) en het aantal nematoden zonder omringend water (Z). 
Op basis van de statistische analyse kon geen effect van doptype op de parameters G en Z 
vastgesteld worden. Gemiddeld werden door de drie doptypes dus druppels geproduceerd 
met dezelfde grootte. Per beeld werden gemiddeld twee nematoden teruggevonden zonder 
omringend water. 
Doptype had wel een sign. effect op de parameters N en O (Tabel D.3). Op basis van deze 
resultaten kunnen we concluderen dat de TJ60 dop de beste bedekking gaf op de 
horizontale controlepetrischalen. 

 
Tabel D.3 Aantal druppels met minimum één nematode (N) en  

oppervlaktefractie bedekt met nematoden (O) gemeten per doptype 

Doptype N (-) O (%) 

XR 19a 14a 
AI 17a 15a 

TJ60 26b 23b 

 
 

     
Fig. D.1. Foto’s van de controlepetrischalen na bespuiting met verscheidene spuitdoppen. V.l.n.r. XR 110 08, AI 110 08 en TJ60 

110 08.  
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Fig. D.2 Schema opstelling experiment 1.1 (onderdeel met koolplanten) 
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Fig. D.3 Schema opstelling experiment 1.1 (onderdeel met prei en controlestalen) 
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Experiment 2: S. carpocapsae 
In dit experiment werden S. carpocapsae nematoden verspoten over de planten en de 
controlepetrischalen (Fig. D.4). Met een hoeveelheid van 2.5 milj EPN l-1 werden de 
nematoden na 5 minuten hydraulische menging, verspoten door vijf spuitdoppen 
gemonteerd met een dopafstand van 0.50 m op een horizontale spuitboom. De spuitboom 
bevond zich 50 cm boven de kolen en had een snelheid van 4 km u-1. De spuitdruk werd 
telkens ingesteld op 4 bar wat resulteerde in een toepassingsvolume van ongeveer 1000       
L ha-1. Het experiment werd uitgevoerd met drie Teejet doptypes (XR, AI en TJ60), met drie 
herhalingen per doptype. 
 
Voor elk koolgewas werden vijf koolbladcirkels van 2.9 cm diameter aangebracht op 
verschillende planten, telkens onderaan een koolblad. Tien controlestalen werden genomen 
met behulp van vijf lege en vijf, met 3 ml water gevulde, petrischalen. 
 
Na het mengen werd de temperatuur van de tanksuspensie gemeten en werd een staal 
genomen van deze suspensie. Voor het starten van de spuitboom werd een staal genomen 
aan de middelste en buitenste spuitdop. Hierna werd de automatische spuitboom gestart. 
Na de bespuiting werden de koolbladcirkels met een pincet overgebracht in petrischalen 
gevuld met 3 ml water. De controlepetrischalen werden verzameld. Van de drie stalen 
genomen voor de bespuiting werd de overleving en het totaal aantal nematoden per 
volume-eenheid geobserveerd. Met het tankstaal en het staal genomen aan de buitenste 
dop werd ook een infectietest uitgevoerd. Van alle andere stalen werd het totaal aantal 
nematoden bepaald. 
 
Overleving 
Op basis van de observatie van de overleving in de stalen kon een effect waargenomen 
worden van de plaats van staalname (Tabel D.4). Net zoals bij het experiment met S. feltiae 
werd een daling in de overleving waargenomen in de stalen genomen aan de middelste 
spuitdop ten opzicht van de stalen genomen in de spuittank. Hier werd bovendien ook een 
daling, weliswaar van kleinere grootteorde vastgesteld, in de stalen genomen aan de 
buitenste spuitdop. Deze resultaten doen opnieuw vermoeden dat de waargenomen 
overlevingspercentages niet gerelateerd waren met de plaats van staalname, maar wel met 
het tijdstip van analyse. De waargenomen overleving daalde naarmate de stalen later op de 
dag geanalyseerd werden. Dit zou betekenen dat de bewaring van de stalen schade heeft 
toegebracht aan de nematoden. Een tweede mogelijke verklaring kan zijn dat de nematoden 
subletale schade ondervonden door de bespuiting en dat deze beschadigde nematoden 
geleidelijk afstierven na het experiment. Dit werd verder onderzocht (Bijlage F). 
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Tabel D.4 Overleving (geobs. gem. % ± SE) S. carpocapsae in stalen genomen op verschillende plaatsen 

Doptype 
Plaats staalname 

Vat Dop midden Dop zijkant 

XR 110 08 82.46 ± 2.56 74.62 ± 2.14 77.50 ± 1.65 
AI 110 08 85.31 ± 1.33 73.72 ± 1.33 78.90 ± 2.74 

TJ60 110 08 85.18 ± 2.12 73.04 ± 3.37 79.55 ± 3.58 

Gemiddelde 84.32 ± 1.17 a 73.79 ± 1.35 b 78.65 ± 1.55 c 

 
Infectiviteit 
Er kon geen effect van de plaats van staalname (tank, buitenste dop) op de infectiviteit 
waargenomen worden. 
 
Totaal aantal nematoden per volume-eenheid 
Op basis van de statistische analyse van alle nematodentellingen van de stalen genomen in 
de spuittank, aan de middelste en aan de buitenste spuitdop, kon geen effect van plaats van 
staalname gedetecteerd worden. We kunnen dus concluderen dat het aantal nematoden 
aanwezig per volume-eenheid in de tank ook die hoeveelheid was die door de spuitdoppen 
afgeleverd werd. 
 
Bedekking 
Het totaal aantal nematoden werd omgerekend naar het aantal nematoden per cm². Door 
dit te vergelijken met de theoretische bedekkingsgraad werd voor elk staal een relatieve 
bedekking (RB) berekend (Tabel D.5). Door de hoge bedekkingsgraden op de C3 stalen 
werden de observaties van alle stalen op plaats drie uitgesloten voor deze analyse. 
 
Op basis van de microscopische tellingen kon er geen effect van doptype vastgesteld worden 
(p = 0.73). Hieruit kan besloten worden dat elk doptype (XR, AI en TJ60) vergelijkbare 
aantallen nematoden leverde per oppervlakte-eenheid. Collectortype (Tabel D.5) is de enige 
factor die significant werd bevonden. 
 
In de controlestalen werd gemiddeld 97.32% van de theoretische bedekking behaald. De 
bedekking op de koolbladcirkels, aan de onderkant van de koolbladen, was significant lager 
en verschilde afhankelijk van het kooltype. Onderaan de savooikoolbladen werd een RB van 
25.40% opgemeten, terwijl de onderkant van de bloemkoolbaden slechts voor 2.78% bedekt 
werden. Dit verschil was waarschijnlijk te wijten aan de verschillende fysische kenmerken 
van de plantensoort. Na een bespuiting was duidelijk te zien dat de savooikoolbladen mooi 
bevochtigd waren, terwijl de spuitdruppels op de bloemkoolbladen niet uitvloeiden. We 
vermoeden dat de nematoden duidelijk meer hinder ondervonden van run-off bij de 
bloemkoolplanten in vergelijking met de savooikoolplanten. 
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Tabel D.5 Relatieve bedekking (gem. % ± SE) van S. carpocapsae per collectortype 

collectortype RB (%) 

controle 97.32 ± 2.59 a  
savooikool 25.40 ± 4.34 b 
bloemkool 2.78 ± 0.38 c 

 
Voor de verdeling van de nematoden op de lege petrischalen en de foto-analyse verwijzen 
we naar het vorige experiment. Aangezien de gebruikte technieken hetzelfde zijn, wordt 
verondersteld dat de resultaten ook hetzelfde zijn. 
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Fig. D.4 Schema opstelling experiment A.2 
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Bijlage E: Verdeling onder spuitboom na optimalisatie spuittechniek 

 
Met behulp van luchtondersteuning en een rijenspuit werd getracht de bedekking van de 
bodem of planten te verbeteren. 
 
Om deze experimenten te kunnen vergelijken met de experimenten op de verdeling onder 
een spuitboom, werd gekozen om met de parameter relatieve bedekking t.o.v. de controle 
te werken (RBc). Dit is de relatieve bedekking gecorrigeerd met behulp van de gemiddelde 
bedekking op de controlepetrischalen. 
 
Experiment 1: Luchtondersteuning en S. feltiae 
 
In dit experiment werd getracht met behulp van luchtondersteuning de bedekking van de 
bodem aan de koolvoet en van de binnenkant van de preischacht te verbeteren. 
 
Dezelfde proefopstelling en –protocol werd gebruikt als bij experiment 1 in Bijlage B. 
Dezelfde stalen werden genomen, behalve de stalen aan de spuitboom. Er werden geen 
observaties van overleving of infectiviteit uitgevoerd. Net voor een bespuiting werd de 
luchtondersteuning aangezet met een luchtsnelheid aan de uitgang van 30 m s-1. De hoek 
tussen de luchtondersteuning en de spuidoppen bedroeg 15°. Enkel de XR doppen werden 
getest. Op basis van de foto-analyse van experiment 1 bleek de bedekking bij dop TJ60 het 
beste. Deze dopconfiguratie is echter niet combineerbaar met luchtondersteuning, vandaar 
de keuze voor de XR dop. 
 
Bedekking 
Er kon geen verbetering van de bedekking waargenomen worden bij het gebruik van 
luchtondersteuning (Tabel E.1). 
 

Tabel E.1 Relatieve bedekking met S. feltiae gecorrigeerd t.o.v. de gemiddelde relatieve bedekking op  
de controlepetrischalen in functie van collectortype en het al dan niet gebruik van luchtondersteuning 

collectortype Met of zonder  
luchtondersteuning 

RBc (%) 

Savooi Zonder 69.99 ± 5.16 a 
 Met 68.49 ± 3.76 a 
Bloemkool Zonder 80.42 ± 6.07 a 
 Met 74.00 ± 4.85 a 
Prei Zonder 36.85 ± 4.79 b 
 Met 33.23 ± 7.47 b 

 
Op basis van de foto-analyse van de lege controlepetrischalen kan geconcludeerd worden 
dat er significant meer druppels geproduceerd werden met minimum één nematode 
wanneer luchtondersteuning gebruikt werd (Tabel E.2). Deze druppels waren echter iets 
kleiner (alhoewel het verschil niet significant is), waardoor de oppervlaktefractie bedekt met 
nematoden gelijk bleef. Er werden wel significant meer nematoden gedetecteerd zonder 
omringend water bij het gebruik van de luchtondersteuning. Waarschijnlijk werden sommige 
nematoden door de kracht van de lucht uit de druppels geblazen.  
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Tabel E.2 Resultaten van de foto-analyse van de lege controlepetrischalen  
na bespuiting zonder en met luchtondersteuning 

Parameter Zonder luchtondersteuning Met luchtondersteuning 

N 19.36 ± 0.99 a 24.10 ± 1.85 b 
G 9075.04 ± 683.29 a 7260.32 ± 302.27 a 
O 14.17 ± 0.67 a 14.86 ± 1.36 a 
Z 2.14 ± 0.46 a 4.40 ± 0.76 b 

De analyse werd uitgevoerd op een grid met een oppervlakte van 1.96 cm², 
softwarematig geplaatst op de foto. 
N: aantal druppels dat minimum één nematode bevat 
G: gemiddelde grootte van de druppels die minimum één nematode bevatten 
(pixels²) (10000 pixels² ~ 0.0165 cm²) 
O: oppervlaktefractie (%) van het totale geanalyseerde oppervlak dat bedekt is met 
druppels die minimum één nematode bevatten 
Z: aantal druppels zonder nematoden 

 
Experiment 2: Luchtondersteuning en S. carpocapsae 
 
Het effect van luchtondersteuning op de bedekking van de onderkant van koolbladen met S. 
carpocapsae werd in dit experiment nagegaan. 
 
Dezelfde proefopstelling en –protocol werd gebruikt als bij experiment 2 in Bijlage D. 
Dezelfde stalen werden genomen, behalve de stalen aan de spuitboom. Er werden geen 
observaties van overleving of infectiviteit uitgevoerd. Net voor een bespuiting werd de 
luchtondersteuning aangezet met een uitgangssnelheid van 30 m s-1. De hoek tussen de 
lucht-ondersteuning en de spuidoppen bedroeg 15°. Enkel de XR doppen werden getest. 
 
Ook in dit geval kon de luchtondersteuning niet zorgen voor een betere bedekking. Bij de 
savooikool was deze zelfs slechter dan bij de klassieke techniek (Tabel E.3). 
 

Tabel E.3 Relatieve bedekking met S. carpocapsae gecorrigeerd t.o.v. de gemiddelde relatieve bedekking op  
de controlepetrischalen in functie van collectortype en het al dan niet gebruik van luchtondersteuning 

collectortype Met of zonder  
luchtondersteuning 

RBc (%) 

Savooi Zonder 33.78 ± 10.1 a 
 Met 12.86 ± 2.47 b 
Bloemkool Zonder 2.73 ± 0.56 b 
 Met 5.58 ± 0.92 b 

 
Voor de verdeling van de nematoden op de lege petrischalen en de foto-analyse verwijzen 
we naar het vorige experiment. Aangezien de gebruikte technieken hetzelfde zijn, wordt 
aangenomen dat de resultaten ook hetzelfde zijn. 
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Experiment 3: Rijenspuit en S. feltiae 
 
Met behulp van een rijenspuit (Fig. E.1) werd getracht de bedekking aan de koolvoet te 
optimaliseren. De spuitboom werd uitgerust met twee rijenspuiten gecentraliseerd over de 
buitenste koolrijen (Fig. E.2). Enkel de buitenste dophouders werden uitgerust met XR 
doppen. De middelste houder werd voorzien van een stop. De twee metalen benen werden 
in een hoek van 90° geplaatst. De doppen werden op een hoogte van ongeveer 15 cm boven 
de planten gebracht. Om het toepassingsvolume op hetzelfde niveau van de vorige 
experimenten te houden, werd de snelheid van de spuitboom verhoogd tot 5.7 km u-1.   

 

 
Fig. E.1 Teejet rijenspuit 

 

Tabel E.4 Relatieve bedekking met S. feltiae gecorrigeerd t.o.v. de gemiddelde relatieve bedekking op  
de controlepetrischalen in functie van collectortype en het al dan niet gebruik van rijenspuit 

collectortype Met of zonder  
rijenspuit 

RBc (%) 

Savooi Zonder 73.96 ± 5.92 a 
 Met 77.02 ± 5.78 a 
Bloemkool Zonder 82.64 ± 7.48 a 
 Met 85.24 ± 2.28 a 

 
Op basis van de gemeten bedekking, kon geen verbetering vastgesteld worden ten opzichte 
van de klassieke spuittechniek. 
 
Op basis van de foto-analyse van de lege controlepetrischalen kan geconcludeerd worden 
dat er significant meer druppels geproduceerd werden met minimum één nematode 
wanneer de rijenspuit gebruikt werd (Tabel E.5). Deze druppels waren echter significant 
kleiner, waardoor de oppervlaktefractie waar er bedekking was, gemiddeld 2.65% kleiner 
was. Er werden significant minder nematoden gedetecteerd zonder omringend water bij het 
gebruik van de rijenspuit. Hieruit kan besloten worden dat druppelgrootte in dit experiment 
geen limiterende factor was voor het omvatten van nematoden. 
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Tabel E.5 Resultaten van de foto-analyse van de lege controlepetrischalen  
na bespuiting zonder en met rijenspuit 

Parameter Zonder rijenspuit Met rijenspuit 

N 20.58 ± 0.45 a 28.09 ± 1.64 b  
G 8545.76 ± 776.37 a  4882.82 ± 167.44 b  
O 14.15 ± 0.83 a  11.5 ± 0.65 b  
Z 2.50 ± 0.45 a  0.27 ± 0.14 b  

De analyse werd uitgevoerd op een grid met een oppervlakte van 1.96 
cm², softwarematig geplaatst op de foto. 
N: aantal druppels dat minimum één nematode bevat 
G: gemiddelde grootte van de druppels die minimum één nematode 
bevatten (pixels²) (10000 pixels² ~ 0.0165 cm²) 
O: oppervlaktefractie (%) van het totale geanalyseerde oppervlak dat 
bedekt is met druppels die minimum één nematode bevatten 
Z: aantal druppels zonder nematoden 
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Fig. E.2 Schema opstelling experiment B.3 
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Experiment 4: Rijenspuit en S. carpocapsae 
 
Met behulp van een rijenspuit (Fig. E.1) werd getracht de bedekking aan de onderkant van 
de koolbladen te optimaliseren. Bijna hetzelfde proefschema als bij experiment 3 werd 
gebruikt. De petrischalen aan de koolvoet werden voor dit experiment vervangen door 
koolbladcirkels aan de onderkant van de koolbladeren. 
  
Net zoals bij het vorige experiment werd geen significante verbetering van de bedekking 
vastgesteld in vergelijking met de klassieke techniek (Tabel E.6). 

 
Tabel E.6 Relatieve bedekking met S. carpocapsae gecorrigeerd t.o.v. de gemiddelde relatieve bedekking op  

de controlepetrischalen in functie van collectortype en het al dan niet gebruik van rijenspuit 

collectortype Met of zonder  
rijenspuit 

RBc (%) 

Savooi Zonder 36.42 ± 12.50 a 
 Met 22.37 ± 8.25 ab 
Bloemkool Zonder 3.07 ± 0.59 b 
 Met 3.73 ± 0.74 b 

 
Voor de verdeling van de nematoden op de lege petrischalen en de foto-analyse verwijzen 
we naar het vorige experiment. Aangezien de gebruikte technieken hetzelfde zijn, wordt 
verondersteld dat de resultaten ook hetzelfde zijn. 
 
Aanvulling 
 
Bij latere experimenten is gebleken dat de vergelijking van de bedekking van collectoren met 
nematoden op basis van de RBc niet altijd een correct beeld geeft. Dit is het geval wanneer 
de bedekking van de controlepetrischalen beïnvloed wordt door de spuittechniek. Een 
stijging van de bedekking op deze petrischalen door toedoen van de spuittechniek kan leiden 
tot lagere RBc waarden die een verhoogde bedekking op de collectoren verbergen. Om deze 
reden hebben we de analyse van de resultaten van de experimenten “optimalisatie 
spuittechniek” herhaald. Hierbij werd gebruik gemaakt van het totaal aantal nematoden 
teruggevonden op de collectoren. 
 
Door het gebruik van luchtondersteuning werd de depositie van S. feltiae verhoogd op de 
controlepetrischalen en aan de voet van beide koolsoorten. In de preischacht werd geen 
verandering in de bedekking vastgesteld (Tabel E.7). Bij S. carpocapsae werd geen verhoging 
van de depositie op de controlepetrischalen vastgesteld bij het gebruik van 
luchtondersteuning (Tabel E.8). Aan de onderkant van de koolbladen werd enkel een 
verbetering van de depositie vastgesteld aan de onderkant van het bloemkoolblad. 
 
Ook het gebruik van de rijenspuit resulteerde in hogere aantallen S. feltiae op de 
controlepetrischalen en meer nematoden aan de koolvoet (Tabel E.7). Bij S. carpocapsae 
werd bij geen enkel collectortype een verhoging van de depositie vastgesteld na gebruik van 
de rijenspuit (Tabel E.8). 
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Tabel E.7 Totaal aantal S. feltiae nematoden (gem. ± SD) geteld op verschillende collectortypes na bespuitingen met 
verschillende technieken. Gemiddelden gevolgd door een * zijn significant verschillend met de gemiddelde totaal aantal EPN 

geobserveerd na bespuiting met de referentietechniek. 

Spuittechniek 
Collectortype 

Controle 
voet 

savooikool 
voet 

bloemkool 
In preischacht 

Referentie 203 ± 49 141 ± 42 161 ± 46 53 ± 26 
Luchtondersteuning 276 ± 33* 189 ± 41* 204 ± 53* 67 ± 58 
rijenspuit 253 ± 30* 194 ± 51* 215 ± 21* - 

 

 

Tabel E.8 Totaal aantal S. carpocapsae nematoden (gem. ± SD) geteld op verschillende collectortypes na bespuitingen met 
verschillende technieken. Gemiddelden gevolgd door een * zijn significant verschillend met de gemiddelde totaal aantal EPN 

geobserveerd na bespuiting met de referentietechniek. 

Spuittechniek 
Collectortype 

Controle 
Onderkant 
savooikool 

Onderkant 
bloemkool 

Referentie 217 ± 32 71 ± 80 6 ± 5 
Luchtondersteuning 227 ± 45 30 ± 23 13 ± 9* 
rijenspuit 226 ± 33 53 ± 69 9 ± 6 
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Bijlage F: Bewaring van S. feltiae 

Op basis van voorgaande experimenten ontstond het vermoeden dat de bewaring van de 
stalen misschien schade had toegebracht aan de S. feltiae nematoden. Om dit te 
onderzoeken werd een extra experiment uitgevoerd. Net zoals bij de voorgaande 
experimenten werden de nematoden (één pakje van 50 milj) een half uur voor het eigenlijke 
experiment gesuspendeerd in 10 L water. De temperatuur van dit water werd opgemeten. 
Na deze periode werd twee maal 50 ml van de suspensie overgebracht in een plastic 
recipiënt dat reeds 50 ml water bevatte op dezelfde temperatuur als deze waarbij de stalen 
bewaard zouden worden (20, 30 of 40°C). Het ene staal werd belucht tijdens de bewaring, 
het ander niet. Na een bewaarperiode van 1, 3, 5 en 24 u werd de overleving van de 
nematoden geobserveerd. Ook de infectiviteit van de nematoden werd onderzocht. Er 
werden infectietesten uitgevoerd op twee tijdstippen: een half uur na de aanmaak van de 
suspensie en 24u na de aanmaak van de suspensie en bewaring bij 4°C. De infectietesten 
werden uitgevoerd op twee manieren. De eerste methode was analoog aan de 
infectietesten zoals die voorheen uitgevoerd werden. In de tweede methode werd het zand 
per well bevochtigd met 250 µl water vooraleer de nematode en Galleria rups toegevoegd 
werden. Voor elke methode werd ook een blanco uitgevoerd. 
 

Overleving 

Voor elk staal werd de geobserveerde overleving gerelateerd aan de overleving in het 
controlestaal (Tabel F.1). Uit de resultaten blijkt dat zowel de bewaartemperatuur als de 
beluchting van het staal een invloed hadden op de overleving van S. feltiae. Bewaring 
gedurende 5 u bij 20°C veroorzaakte geen schade aan de nematoden. Na een bewaring bij 
dezelfde temperatuur gedurende 24 u, kon een gelijkaardige daling in overleving vastgesteld 
worden bij het beluchte en het niet-beluchte staal (resp. 10 en 12%). Bewaring gedurende 5 
u bij 30° veroorzaakte een kleine schade van 4 (belucht) en 6% (niet-belucht). Een groot 
verschil werd waargenomen tussen het beluchte en het niet beluchte staal na een 
bewaartijd van 24 u bij 30°C. Terwijl de schade bij het beluchte staal beperkt bleef tot 6 %, 
kon geen enkele levende nematode teruggevonden worden in het niet beluchte staal. Een 
bewaartemperatuur van 40° is duidelijk heel schadelijk voor de nematoden. Na 1 uur bij 
40°C werd in het beluchtte staal een beperkte sterfte van 5% geobserveerd, terwijl reeds 
41% van de nematoden reeds dood werden teruggevonden in het niet beluchte staal. Het 
verschil tussen beluchte en niet beluchte stalen verdwijnt geleidelijk tot er geen verschil 
meer is na 5 u. Vanaf dit tijdstip kon geen enkele levende nematode teruggevonden worden 
in beide stalen. 
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Tabel F.1 Relatieve overleving (%) van Steinernema feltiae na bewaring bij verschillende temperaturen 

Temperatuur (°C) Belucht 
Tijdstip staalname (u) 

1 3 5 24 

20 
ja 104.07 103.89 98.99 90.54 

neen 101.65 100.48 102.35 88.14 

30 
ja  98.04 98.56 95.63 94.44 

neen 99.25 99.52 94.22 0 

40 
ja 94.50 9.41 0.33 0 

neen 59.00 4.85 0 0 

 

Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat de S. feltiae nematoden bij het 
experiment “verdeling onder spuitboom” schade kunnen opgelopen hebben bij de bewaring. 
Een temperatuur van 30° wordt tijdens zomerdagen gehaald in het labo. Daarenboven 
werden sommige stalen tot 5 u bewaard vooraleer geanalyseerd te worden. Dit sluit echter 
niet uit dat de tweede hypothese nl. “Een tweede mogelijke verklaring kan zijn dat de 
nematoden subletale schade ondervinden door de bespuiting en dat deze beschadigde 
nematoden geleidelijk afsterven na het experiment.” een bijkomende factor kan zijn. Dit kan 
enkel gecontroleerd worden met bijkomende experimenten.  
 
Infectiviteitstest 
Er werden geen significante verschillen vastgesteld tussen de infectiviteit van de nematoden 
in functie van het volume water waarmee ze aangebracht werden of het tijdstip waarop de 
infectietest werd uitgevoerd. 
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Bijlage G: Effect van lagere spuitvolumes op de verdeling en overleving 
van S. feltiae op preiblad en S. carpocapsae op bloemkool- en 
savooikoolblad  

 
De spuitvolumes die aangeraden worden bij EPN toepassingen zijn een stuk hoger (± 1000    
L ha-1) dan diegene die in de gangbare landbouw gebruikt worden. Dit experiment werd 
uitgevoerd om na te gaan of deze spuitvolumes verlaagd kunnen worden zonder de 
effectiviteit van de toepassing nadelig te beïnvloeden. Het aantal afgezette nematoden per 
oppervlakte-eenheid werd daarom constant gehouden door de EPN aantallen per volume-
eenheid in de spuitoplossing evenredig te verhogen met de daling in spuitvolume. De lagere 
spuitvolumes werden behaald door de spuitboom sneller te laten voortbewegen (Tabel G.1). 
 

Tabel G.1 Overzicht spuitparameters 

Spuitvolume (L ha-1) Snelheid spuitboom (km u-1) Aantal EPN ml-1 

1095 4 2500 
730 6 3750 
548 8 5000 

 
Het experiment werd uitgevoerd met Steinernema carpocapsae op koolbladcirkels 
(bloemkool en savooikool) en met Steinernema feltiae op preibladcirkels met een diameter 
van 3 cm. 
 
Experiment 1: S. carpocapsae 
 
Materiaal en methoden 
 
Vierentwintig bloemkool- en savooikoolcirkels werden, met de onderzijde van het blad naar 
beneden, aangebracht in een clip onder een hoek van 45° ten opzichte van het spuitvlak. De 
bovenzijde van de cirkels werd bedekt met filterpapier om enkel de bedekking aan de 
onderzijde van het blad te meten. Dit is in overeenstemming met de voorgaande 
experimenten. 
  
Om de fractie EPN onderhevig aan run-off te kunnen bepalen werd de depositie van 
nematoden, op dezelfde manier als bij de koolbladcirkels, bepaald op een filterpapier. We 
veronderstellen dat door het absorptievermogen van de filterpapieren run-off in dit geval 
tot een minimum beperkt bleef.  
 
Ter controle werden drie bloemkool-, savooikool- en filterpapiercirkels gebruikt in een hoek 
van 90° met het spuitvlak (m.a.w. horizontaal). Bovendien werd de spuitnevel ook 
opgevangen in drie petrischalen met een diamieter van 3.4 cm gevuld met 3 ml water.  
 
Na de bespuiting werden drie bloemkool-, drie savooikool- en drie filterpapiercirkels op 45° 
overgebracht in een petrischaal gevuld met 3 ml water, met de bespoten zijde in het water. 
De andere koolbladcirkels op 45° werden voorzichtig overgebracht in een lege petrischaal 
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met de bespoten kant naar boven en bewaard in een klimaatkast bij 24° en 60% relatieve 
vochtigheid. 
 
De controle bladcirkels en filterpapiercirkels werden overgebracht in petrischalen gevuld 
met 3 ml water, met de bespoten zijde in het water. De controle petrischalen werden 
afgedekt. 
 
De 45°-cirkels die overgebracht werden in water, de controlecirkels en de gevulde 
petrischalen werden bewaard in de koelkast en zo vlug mogelijk geanalyseerd op totaal 
aantal EPN en overleving. 
 
Na 60, 120, 180 en 240 minuten werden telkens drie bloemkool- en drie savooikoolcirkels uit 
de incubator gehaald en afgespoeld in hun petrischaal met 3 ml water. Tot de analyse van 
het spoelwater op totaal aantal EPN en overleving, werden zij bewaard in de koelkast. 
 
Net na de bespuiting (0 min), na 120 en 240 minuten bewaring in de klimaatkast werd ook 
een infectietest uitgevoerd. Hiervoor werden drie Galleria rupsen overgebracht op een 
bespoten koolbladcirkel in een petrischaal. Na de toevoeging van de rupsen werd de 
petrischaal afgesloten met parafilm en bewaard bij 24°C. Na 4 dagen incubatie werd het 
aantal dode rupsen geteld. Bij elke infectietest werd ook een blanco uitgevoerd. Hierbij werd 
een bladcirkel in een petrischaal bevochtigd met een bepaald volume water, 
overeenkomstig met het spuitvolume in het experiment, en op dezelfde manier geïncubeerd 
na toevoeging van drie rupsen. Op elk tijdstip werd de infectietest drie maal herhaald met 
drie verschillende bladcirkels. 
 
Resultaten 
 
In Tabel G.1 worden de algemene data per spuitvolume-experiment opgesomd. In het ideale 
geval zou de toegepaste dichtheid aan nematoden bij elk experiment 27 EPN cm-² moeten 
bedragen. In werkelijkheid lagen de toegepaste dichtheden iets hoger. Er werd geen verschil 
tussen de toegepaste volumes onderling teruggevonden. In principe is een correctie op basis 
van de werkelijk toegepaste nematodendichtheid per experiment niet echt noodzakelijk. 
Toch werd beslist deze correctie door te voeren om op deze manier de data te normaliseren. 
 

Tabel G.1 Overzicht algemene theoretische en gemeten data (gemiddelde ± SE)  
van de spuitvolume-experimenten met S. carpocapsae 

Theoretische 
snelheid  
(km u-1) 

Opgemeten 
snelheid  
(km u-1) 

Theoretisch 
spuitvolume 

(L ha-1) 

Werkelijk  
spuitvolume 

(L ha-1) 

Theoretisch 
EPN ml-1 in 

tank 

EPN ml-1  
gemeten in tank 

Werkelijke  
toegepaste  
(EPN cm-²) 

4 4.28 ± 0.08 a 1095 1024 2500 2914,96 ± 84.78 a 30 ± 1 a 
6 5.79 ± 0.41 b 730 763 3750 3700,86 ± 223,14 b 31 ± 3 a 
8 7.19 ± 0.20 c 548 593 5000 5820.00 ± 163.79 c 35 ± 1 a 

 
Bedekking 
De relatieve bedekking opgemeten op de verschillende collectortypes, geplaatst onder 
verschillende hoeken, werd significant beïnvloed door het spuitvolume en het collectortype 
(Tabellen G.2, G.3 en G.4). 
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Het effect van het spuitvolume komt echter enkel tot uiting in de interactie tussen de 
factoren spuitvolume en collectortype. Per collectortype kon geen significant effect van het 
spuitvolume aangetoond worden. 
 
Het effect van de collectortypes was heel duidelijk (Tabel G.3). Op de petrischalen werden 
de meeste nematoden teruggevonden. Een significant lager aantal werd teruggevonden op 
de horizontale filterpapieren. De bedekking op de horizontale savooikool- en 
bloemkoolcirkels verschilde onderling niet, maar was wel lager dan op de horizontale 
filterpapieren. Deze opgemeten verschillen waren mogelijk te wijten aan het effect van 
reflecterende druppels. Reflectie werd bij de petrischalen waarschijnlijk voor een deel 
beperkt door de opstaande rand. Het verschil tussen de horizontaal geplaatste 
collectortypes toont aan dat de reflectie groter was op de plantcirkels dan de reflectie op het 
filterpapier. 
 
De bedekking op de onderkant van de filterpapieren en de bladcirkels lag heel laag. 
Onderling verschil tussen de collectortypes kon niet vastgesteld worden. Deze lage cijfers 
hebben te maken met de bereikbaarheid van de onderkant van de cirkels. Slecht een heel 
kleine fractie van de spuitnevel komt op deze plaats terecht. Het effect van run-off was hier 
niet aanwezig, aangezien er geen verschil was tussen de bedekking op filterpapier- en de 
bladcirkels. 
 

Tabel G.2  Relatieve bedekking (%) (gem. ± SE) met S. carpocapsae op verschillende collectortypes geplaatst onder een hoek 
van 90° (horizontaal) en 45° (bedekking gemeten onderaan de collectoren) met het spuitvlak (de relatieve bedekkingen gevolgd 

door dezelfde letter zijn niet sign. verschillend) 

Spuit-
volume 
(L ha-1) 

 

petrischalen filterpapiercirkels bloemkoolcirkels savooikoolcirkels 

90° 90° 45° 90° 45° 90° 45° 

1095 55.84 ± 5.61 d 47.71 ± 5.71 cd 2.18 ± 0.42 a 35.94 ± 6.69 bc 1.56 ± 0.25 a 28.64 ± 6.55 b 2.52 ± 0.32 a 
755 69.76 ± 3.81 e 55.62 ± 4.92 d 2.04 ± 0.34 a 40.00 ± 4.24 bc 0.79 ± 0.10 a 36.26 ± 4.69 bc  2.41 ± 0.34 a 
561 71.21 ± 4.00 e 60.11 ± 4.75 de 1.58 ± 0.21 a 38.34 ± 7.57 bc  1.01 ± 0.17 a 40.32 ± 4.04 bc 2.29 ± 0.34 a  

 
Tabel G.3 Relatieve bedekking met S. carpocapsae teruggevonden op verschillende collectortypes 

Type Relatieve bedekking (%) 

Petrischaal 64.90 ± 3.00 d 
Filterpapier 90° 53.78 ± 3.12 c 
Filterpapier 45° 1.97 ± 0.21 a 
Bloemkool 90° 38.06 ± 3.38 b 
Bloemkool 45° 1.13 ± 0.11 a 
Savooikool 90° 34.41 ± 3.21 b 
Savooikool 45° 2.42 ± 0.19 a 

 
Tabel G.4 Relatieve bedekking met S. carpocapsae teruggevonden bij de verschillende spuitvolume-experimenten 

Spuitvolume (L ha-1) Relatieve bedekking (%) 

1095 12.71 ± 1.78 a 
755 14.93 ± 2.08 a 
561 15.20 ± 2.59 a 

Overleving 
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In de tankstalen werd een gemiddelde overleving geobserveerd van 97.01 ± 1.09 % voor S. 
carpocapsae. Er werd geen significant verschil opgemerkt in de overleving tussen de 
nematodenpakjes. Toch werden alle overlevingsdata gerelateerd ten opzichte van de 
overleving in het tankstaal om de data op deze manier te normaliseren. 
 
Het spuitvolume had geen effect op de overleving van de nematoden op de koolbladcirkels. 
 
De overleving daalde significant met de bewaartijd in de incubator (Fig. G.1). Ook het 
planttype had een effect op de overleving van de nematoden. Op savooikool overleefden de 
nematoden langer dan op bloemkool. 
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Fig. G.1. Relatieve overleving van S. carpocapsae op bloemkool en savooikool in functie van de bewaartijd in de incubator.  

(De relatieve overlevingspercentages met dezelfde kleine of grote letter zijn niet significant verschillend.) 

 
Infectiviteit 
Er kon geen significant effect van volume of tijd gevonden worden op de infectiviteit van de 
S. carpocapsae (Fig. G.2). Opnieuw had het type plant wel een significant effect. Voor 
savooikool bedroeg de gemiddelde infectiviteit (uitgemiddeld over de volledige 
bewaarperiode) 52.43 ± 7.99 %, terwijl dit voor bloemkool slechts 18.73 ± 4.61 % bedroeg. 
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Fig. G.2 Infectiviteit van S. carpocapsae op bloemkool en savooikool in functie van de bewaartijd in de incubator.  

(De infectiviteitspercentages met dezelfde kleine of grote letter zijn niet significant verschillend.) 
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Experiment 2: S. feltiae 
 
Materiaal en methoden 
 
Vierentwintig preibladcirkels werden, met de binnenzijde van het blad naar boven, 
aangebracht in een clip onder een hoek van 15° ten opzichte van het spuitvlak. De 
onderzijde van de cirkels werd afgedekt met filterpapier om enkel de bedekking aan de 
bovenzijde van het blad te meten. 
 
Om de fractie EPN onderhevig aan run-off te kunnen bepalen werd de depositie van de 
nematoden, op dezelfde manier als bij de preibladcirkels, bepaald op een filterpapier. We 
veronderstellen dat door het absorptievermogen van de filterpapieren run-off in dit geval 
tot een minimum beperkt bleef. 
 
Ter controle werden drie preibladcirkels en drie filterpapiercirkels gebruikt in een hoek van 
90° met het spuitvlak (m.a.w. horizontaal). Bovendien werd de spuitnevel ook opgevangen in 
drie petrischalen gevuld met 3 ml water. 
 
Na de bespuiting werden drie preibladcirkels en drie filterpapiercirkels op 15° overgebracht 
in een petrischaal gevuld met 3 ml water, met de bespoten zijde in het water. De andere 
preibladcirkels op 15° werden voorzichtig overgebracht in een lege petrischaal met de 
bespoten kant naar boven en bewaard in een klimaatkast bij 24° en 60 % relatieve 
vochtigheid. 
 
De controle bladcirkels en filterpapiercirkels werden overgebracht in petrischalen gevuld 
met 3 ml water, met de bespoten zijde in het water. De controle petrischalen werden 
afgedekt. 
 
De 15°-cirkels die overgebracht werden in water, de controlecirkels en de gevulde 
petrischalen werden bewaard in de koelkast en zo vlug mogelijk geanalyseerd op totaal 
aantal EPN en overleving. 
  
Na 60, 120, 180 en 240 minuten werden telkens drie preibladcirkels uit de incubator gehaald 
en afgespoeld in hun petrischaal met 3 ml water. Tot de analyse van het spoelwater op 
totaal aantal EPN en overleving, werden zij bewaard in de koelkast. 
 
Net na de bespuiting (0 min), na 120 en 240 minuten bewaring in de klimaatkast werd een 
infectietest uitgevoerd. Hiervoor werden drie Galleria rupsen overgebracht op een bespoten 
preibladcirkel in een petrischaal. Na de toevoeging van de rupsen werd de petrischaal 
afgesloten met parafilm en bewaard bij 24°C. Na 4 dagen incubatie werd het aantal dode 
rupsen geteld. Bij elke infectietest werd ook een blanco uitgevoerd. Hierbij werd een 
bladcirkel in een petrischaal bevochtigd met een bepaald volume water, overeenkomstig 
met het spuitvolume in het experiment, en op dezelfde manier geïncubeerd na toevoeging 
van drie rupsen. Op elk tijdstip werd de infectietest drie maal herhaald met drie 
verschillende bladcirkels. 
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Resultaten 
 
In Tabel G.5 worden de algemene data per spuitvolume-experiment opgesomd. In het ideale 
geval zou de toegepaste dichtheid aan nematoden bij elk experiment 27 EPN cm-² moeten 
bedragen.  
 

Tabel G.5 Overzicht algemene theoretische en gemeten data (gemiddelde ± SE) van de spuitvolume-experimenten met S. feltiae 

Theoretische 
snelheid  
(km u-1) 

Opgemeten 
snelheid  
(km u-1) 

Theoretisch 
spuitvolume 

(L ha-1) 

Werkelijk  
spuitvolume 

(L ha-1) 

Theoretisch 
EPN ml-1 in 

tank 

EPN ml-1 
gemeten in 

tank 

Werkelijke 
toegepaste 

EPN cm-² 

4 4.10 ± 0.06 1095 1067 2500 2237 ± 73 a 24 ± 1 a 
6 5.80 ± 0.04 730 755 3750 3964 ± 58 b 30 ± 1 b 
8 7.81 ± 0.04 548 561 5000 5026 ± 188 c 28 ± 1 b 

 
Tussen de experimenten van 6 en 8 km u-1 was er geen verschil in de toegepaste 
nematodendichtheid. Door de iets hogere snelheid en de lagere concentraties aan 
nematoden in de tank was de toegepaste nematodendichtheid bij 4 km u-1 significant lager. 
Om dit verschil weg te werken en de data te normaliseren werd een correctie op basis van 
de werkelijk toegepaste nematodendichtheid per experiment uitgevoerd. Dit laat toe de 
experimenten onderling te vergelijken. De resultaten van deze correctie worden verder 
relatieve bedekkingen (RB) genoemd. 
 
Bedekking 
De relatieve bedekking opgemeten op de verschillende collectortypes, geplaatst onder 
verschillende hoeken, werd significant beïnvloed door het spuitvolume en het collectortype 
(Tabellen G.6, G.7 en G.8).  
 
Uitgemiddeld over alle collectortypes werd een significant groter aantal nematoden 
teruggevonden bij het laagste spuitvolume in vergelijking met de hogere spuitvolumes 
(Tabel G.8). Wanneer de data per collectortype geanalyseerd worden kan het sign. verschil 
tussen de spuitvolume-experimenten enkel bij de preicirkels onder een hoek van 15° 
teruggevonden worden. 
 

Tabel G.6 Relatieve bedekking (%) (gem. ± SE) met S. feltiae op verschillende collectortypes geplaatst onder een hoek van 90° 
(horizontaal) en 15° met het spuitvlak (de relatieve bedekkingen gevolgd door dezelfde letter zijn niet sign. verschillend) 

 

Spuit-
volume 
(L ha-1) 

Petrischalen Filterpapiercirkels Preibladcirkels 

 90° 90° 15° 90° 15° 

1095 79.35 ± 8.37 fg 57.76 ± 5.29 cdef  38.96 ± 5.97 bc 56.87 ± 6.09 cde 21.19 ± 1.75 a 
755 74.11 ± 2.78 fg  56.74 ± 4.50 cde 35.97 ± 3.75 abc  50.16 ± 3.36 cd  22.00 ± 1.09 a 
561 94.72 ± 7.14 g 49.91 ± 6.97 cd  47.95 ± 6.19 bcd 61.24 ± 5.45 def 29.23 ± 1.36 ab 
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Tabel G.7 Relatieve bedekking met S. feltiae teruggevonden op verschillende collectortypes 

Type Relatieve bedekking (%) 

Petrischaal 83.06 ± 4.14 a 
Filterpapier 90° 54.99 ± 3.16 b 
Filterpapier 15° 40.08 ± 3.09 c 

Prei 90° 56.09 ± 2.97 b 
Prei 15° 24.14 ± 0.88 d 

 
Tabel G.8 Relatieve bedekking S. feltiae teruggevonden bij de verschillende spuitvolume-experimenten 

Spuitvolume (L ha-1) Relatieve bedekking (%) 

1095 37.66 ± 2.87 a 
755 35.86 ± 2.26 a 
561 44.24 ± 2.90 b 

 
Het effect van de collectortypes was heel duidelijk (Tabel G.7). Op de petrischaal werden de 
meeste nematoden teruggevonden. Een significant minder aantal nematoden werd terug 
gevonden op de horizontale filterpapier- en preibladcirkels. Deze daling kon te wijten zijn 
aan de reflectie van druppels op de cirkels. De rand van de petrischaal hield een deel van 
deze reflectie tegen.  
Tussen de horizontale filterpapier- en preibladcirkels onderling werd geen verschil 
teruggevonden. Blijkbaar was de reflectie op beide type collectoren gelijk.  
De filterpapieren onder een hoek van 15° werden significant minder bedekt dan dezelfde 
collectoren die horizontaal geplaatst stonden. Deze daling kon te maken hebben met de run-
off van de nematoden van de filterpapieren die blijkbaar niet helemaal te verwaarlozen valt. 
Dit effect werd nog sterker opgemeten bij de preicirkels onder een hoek van 15°. 
 
Overleving 
In de tankstalen werd een gemiddelde overleving geobserveerd van 81.10 ± 4.97% voor S. 
feltiae. Er werd een significant verschil opgemerkt in de overleving tussen de 
nematodenpakjes. Daarom werden de andere overlevingsdata gerelateerd ten opzichte van 
de overleving in het tankstaal. Op die manier kunnen de resultaten van de verschillende 
experimenten samengevoegd worden. 
 
Het spuitvolume had geen significante invloed op de overleving van de nematoden op de 
preibladcirkels. De bewaartijd in de incubator had wel een significant effect op de overleving 
(Fig. G.3). Gemiddeld werd na één uur reeds een daling in de overleving met 63.14% 
vastgesteld. Deze daling zette zich minder sterk door tot een bewaartijd van 120 min, om 
daarna stabiel te blijven. 
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Fig. G.3 Relatieve overleving van S. feltiae op prei in functie van de bewaartijd in de incubator  

(De relatieve overlevingspercentages met dezelfde letter zijn niet significant verschillend.) 

Infectiviteit 
Net zoals bij de overleving had het spuitvolume geen significante invloed op de gemeten 
infectiviteit. Deze parameter werd wel sterk beïnvloed door de bewaartijd van de bladcirkels 
vooraleer de infectietest werd uitgevoerd (Fig. G.4). De infectiviteit van de S. feltiae 
nematoden lag heel hoog wanneer de infectietest onmiddellijk na het bespuiten van de 
bladcirkels werd uitgevoerd, nl. 92.28%. Wanneer de infectiviteitstest slechts na 120 min 
uitgevoerd werd, daalde de infectiviteit met 33.11% ten opzichte van de controletest. Na 
240 min werd een daling in de infectiviteit met 54.68% ten opzichte van de controle 
vastgesteld. Gemiddeld werden na deze periode toch nog 37.6% van de rupsen geïnfecteerd. 
 
De minder snelle daling in infectiviteit in vergelijking met de daling in overleving, toont aan 
dat er voldoende nematoden op de bladcirkels aanwezig waren om de sterfte door 
uitdroging voor een deel te compenseren. 
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Fig. G.4 Infectiviteit van S. feltiae op prei in functie van de bewaartijd in de incubator.  

(De infectiviteitspercentages met dezelfde letter zijn niet significant verschillend.) 
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Algemene conclusie verlaging spuitvolume 
Algemeen kunnen we besluiten dat een daling in het spuitvolume goede resultaten 
opleverde zowel bij de toepassing van S. carpocapsae op koolbladcirkels als bij de toepassing 
van S. feltiae op preibladcirkels. De bedekking van de bladcirkels werd nooit slechter door 
het spuitvolume te verlagen. Wanneer het spuitvolume gehalveerd werd, kon zelfs een 
stijging in de bedekking vastgesteld worden van S. feltiae op de preibladcirkels. Bovendien 
bleef de overleving en infectiviteit ongewijzigd. Deze resultaten tonen aan dat het de moeite 
loont om een lager spuitvolume verder te onderzoeken in het vervolg van het project. 
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Bijlage H: Mobiele spuitbaan 

 
In het labo spuittechniek werd een mobiele spuitbaan gemaakt om de bespuitingen in de 
serres van het POVLT te kunnen uitvoeren op een correcte en herhaalbare manier (Fig. H.1). 
Deze spuitbaan bestaat uit een verplaatsbaar frame waarin een spuitboom hangt. Deze 
spuitboom wordt aangedreven door een elektrische motor. De snelheid van de spuitboom 
kan geregeld worden via een frequentieregelaar. De spuitdoppen kunnen aangesloten 
worden op een serrespuit.  
 

 
Fig. H.1 Mobiele spuitbaan 
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Bijlage I: Optimalisatie spuittechniek in kolen 

 
Tijdens de eerste veldtoepassingen van S. carpocapsae in kolen werd de lage infectiegraad 
toegeschreven aan de slechte bedekking van de onderkant van de koolbladeren. Dit is de 
plaats waar de rupsen zich vaak schuilhouden. Het gebruik van de rijenspuit bleek niet te 
voldoen. Vooral bij grotere koolplanten is het moeilijk om met dit systeem de onderkant van 
de bladeren te raken. Hierop werd beslist om nog verder te sleutelen aan de 
toepassingstechniek. 
 
I.1. Doel 
Het doel van dit experiment was bepalen welke toepassingstechniek de beste bladbedekking 
biedt voor spuitoplossingen in bloemkool, vooral aan de onderkant van het blad. 
 
I.2. Proefopzet 
 
I.2.1. Toepassingstechnieken 
Enkele dagen voor de uitvoering van de veldtest (Bijlage D) werden 6 toepassingstechnieken 
met elkaar vergeleken op het proefveld (Tabel A.1.). De techniek ‘spuitboom 1’ is de 
referentie techniek die in alle voorgaande labo-experimenten in WP1 gebruikt werd (Fig. 
A.1). Voor de techniek ‘spuitboom 2’ werd dezelfde spuitboomconstructie als bij ‘spuitboom 
1’ gebruikt. Enkel de XR 110 08 doppen werden vervangen door XR 110 04 doppen. Dit 
betekent dat het spuitvolume bij deze tweede techniek de helft is vergeleken met het 
spuitvolume van de eerste techniek. Een totaal nieuw systeem werd ingevoerd met het doel 
de bedekking onderaan de koolbladeren te verhogen. Tussen de rijen werden twee UB 85 04 
doppen op een verticaal verlengstuk geplaatst (Fig. A.2.). De ene dop werd naar rechts 
gericht, de andere naar links. We hebben gekozen voor deze dop omwille van de smallere 
dophoek en de oriëntatie van de dopopening. Zij laten toe de doppen te richten zodat de 
nevel de grond niet raakt. 

Tabel. I.1. Overzicht van de geteste toepassingstechnieken 

 Spuitdoppen Afstand tussen doppen 
Spuitvolume 
(L ha-1) 

Spuitboom 1*  XR 110 08 50 cm 1095 
Spuitboom 2 XR 110 04 50 cm 548 

Verlengstuk 1 
Op spuitboom: 8004 EVS 
Op verlengstuk: twee keer UB 85 04 

 
Op spuitboom: 70 cm 
Op verlengstukken: 70 cm 
 

1173 

Verlengstuk 2 
Op spuitboom: TJ60 40 04 
Op verlengstuk: twee keer UB 85 04 

 
Op spuitboom: 70 cm 
Op verlengstukken: 70 cm 
 

1173 

Rijenspuit  Drie keer XR 110 04 
 
Op spuitboom: 70 cm 
 

1173 

*referentietechniek 
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Ook centraal boven de rijen wordt er gespoten: bij ‘Verlengstuk 1’ met een 
bandbespuitingsdop, bij ‘Verlengstuk 2’ met een tweewaaierdop. De vijfde techniek die 
uitgetest werd is de rijenspuit. Deze techniek werd al eerder gebruikt in de eerste veldproef 
met kooluil (Voortgangsrapport juni 2011, Bijlage H). 
 
Om het effect van de toevoeging van hulpstoffen te testen werd ook een bespuiting 
uitgevoerd met ‘Verlengstuk 1’ na toevoeging van Addit (2.5 mL L-1) en xanthaan (0.3 g L-1) 
aan de spuittank. 

 
Fig. A.1. Foto van de techniek ‘Spuitboom 1’. 

 

Fig. A.2. Foto van de techniek ‘Verlengstuk 1’.  

De afbeelding rechts onderaan toont een detail schema van een UB dop gebruikt op de verlengstukken. 

 
I.2.2. Bemonstering 
Er werd willekeurig een set van 3 bloemkoolplanten gekozen per techniek. Aan elk van deze 
planten werd in het centrum van de plant en aan de buitenkant van de plant (rand) een 
watergevoelig papier gehangen (Fig. I.3.). De papiertjes werden omgeplooid om zo boven en 
onderkant van het blad te bemonsteren. Na de bespuiting werden de watergevoelige 
papieren gefotografeerd en verzameld om ze later te analyseren. 
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Fig. I.3. Hoofdfoto: Foto van één van de koolplanten op het proefveld. Met aanduiding van blad in centrum en blad aan de rand 

van de plant. Foto rechts boven: watergevoelig papier in centrum van plant na bespuiting. Foto links onder: watergevoelig papier 
aan rand van de plant na bespuiting. 

 
 
I.2.3. Analyse WSP 
De water gevoelige papieren werden per 10 ingescand met een hoge resolutie (600 dpi) (Fig. 
A.4.). Met een zelf ontwikkeld programma in Halcon werden de papieren geanalyseerd. Het 
percentage bespoten oppervlak werd bepaald, alsook het aantal vlekken op de linker en 
rechter zijde van elk papier. 
 

 
Fig. A.4. Scan van een set van water gevoelige papieren 

 
Het effect van de spuittechniek, de plaats op de plant (centrum, rand) en de kant van het 
blad (boven, onder) op de bedekkingsgraad en het aantal vlekken per mm² werd statistisch 
onderzocht (Statistica 10). Omdat beide variabelen niet normaal verdeeld zijn, werd gekozen 
om een niet-parametrische test (Kruskal-Wallis) uit te voeren. 
 
 

centrum 

rand 
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I.3. Resultaten 
 
I.3.1. Rand plant – bovenkant blad 
Op de papieren aan de rand van de plant, bovenaan het blad werd geen effect van techniek 
op de bedekkingsgraad of aantal vlekken per mm² teruggevonden (Fig. A.5. en A.6.). 
 

plaats plant=rand, plaats blad=boven

Boxplot by Group

Variable: bedekkingsgraad
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Fig. I.5. Bedekkingsgraad (%) van watergevoelige papieren aan de rand van een bloemkoolplant, bovenaan het blad na 

bespuiting met verschillende technieken. 

 

plaats plant=rand, plaats blad=boven

Boxplot by Group

Variable: aantal vlekken per mm²
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Fig. I.6. Aantal vlekken per mm² op watergevoelige papieren aan de rand van de bloemkoolplant, bovenaan het blad na 

bespuiting met verschillende technieken. 
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I.3.2. Rand plant – onderkant blad 
Aan de onderkant van de bladeren aan de rand van de plant, werd wel een effect van 
techniek gevonden. Verlengstuk 1 resulteerde in een significant betere bedekking dan de 
spuitboom technieken en de rijenspuit. De toevoeging van additief blijkt de hogere 
bedekking aan de onderkant voor een deel te niet te doen. Het is mogelijk dat een hogere 
run-off hiervan de oorzaak is. 

plaats plant=rand, plaats blad=onder

Boxplot by Group

Variable: bedekkingsgraad
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Fig. I.7. Bedekkingsgraad (%) van watergevoelige papieren aan de rand van een bloemkoolplant, onderaan het blad na bespuiting 
met verschillende technieken. Waarden met dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 
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Fig. I.8. Aantal vlekken per mm² op watergevoelige papieren aan de rand van de bloemkoolplant, onderaan het blad na bespuiting 
met verschillende technieken. Waarden met dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 

I.3.3. Centrum plant – bovenkant blad 
De bedekking aan de bovenkant van de centrale bladeren blijkt minder goed te zijn bij 
gebruik van verlengstuk 1, met en zonder additief en de rijenspuit in vergelijking met 
spuitboom 1. 
 

plaats plant=centrum, plaats blad=boven

Boxplot by Group
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Fig. I.9. Bedekkingsgraad (%) van watergevoelige papieren in het centrum van een bloemkoolplant, bovenaan het blad na 

bespuiting met verschillende technieken. Waarden met dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 
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Fig. I.10. Aantal vlekken per mm² op watergevoelige papieren in het centrum van een bloemkoolplant, bovenaan het blad na 

bespuiting met verschillende technieken. Waarden met dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 
I.3.4. Centrum plant – onderkant blad 
Aan de onderkant van een centrumblad is geen effect van spuittechniek op de bedekking te 
zien. 
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Boxplot by Group

Variable: bedekkingsgraad

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±SD 

spuitboom 1

spuitboom 2

verlengstuk 1

verlengstuk 2

rijenspuit

verlengstuk 1 + additief

techniek

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

b
e
d

e
k
k
in

g
s
g
ra

a
d

 
Fig. I.11. Bedekkingsgraad (%) van watergevoelige papieren in het centrum van een bloemkoolplant, onderaan het blad na 

bespuiting met verschillende technieken. Waarden met dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 
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Fig. I.12. Aantal vlekken per mm² op watergevoelige papieren in het centrum van een bloemkoolplant, onderaan het blad na 
bespuiting met verschillende technieken. 
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I.3.5. Fotomateriaal 
 

 

 

Fig. I.13. Foto van boven- en onderkant blad na bespuiting met ‘Spuitboom 2’. 
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Fig. I.14. Foto van boven- en onderkant blad na bespuiting met ‘Verlengstuk 1’. 
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Fig. I.15. Foto’s van een koolplant met watergevoelige papieren na bespuiting met ‘Verlengstuk 1’. 

 
 
I.4. Conclusie 
Omwille van de betere bedekking aan de onderkant van de koolbladeren werd beslist om de 
nieuwe veldproeven uit te voeren met de techniek ‘Verlengstuk 1’. 
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Bijlage J: Overleving in de tankmix 

 
De invloed van alle geselecteerde hulpstoffen op de overleving van nematoden (zowel S. 
feltiae als S. carpocapsae) in de tankmix-oplossing werd bepaald. Een oplossing van 2.5 milj 
EPN L-1 (S. feltiae) werd aangemaakt in een maatbeker van 5 liter. In een kolf van 250 ml 
werd 200 mg hulpstof gebracht. Aan één kolf werd geen hulpstof toegevoegd (controle). 
Beide kolven werden verder gevuld met 200 ml van de goed geroerde nematodenoplossing 
en in een schudplaat geplaatst. Na een incubatie van 15 u bij 20°C werd de overleving van de 
nematoden bepaald. Elke behandeling werd drie maal herhaald. De gemiddelde overleving 
opgemeten in de controle werd als referentie genomen en gebruikt om alle resultaten te 
herschalen. De resultaten zijn weergegeven in Fig. J.1 en J.2. 
 
Over het algemeen vertoont S. carpocapsae minder gevoeligheid ten opzichte van adjuvants. 
Opmerkelijke resultaten werden behaald met de alcoholethoxylaten en met het 
polysaccharide adjuvant AL-2575. Na 3 uur veroorzaakten 3 van de 4 alcoholethoxylaten een 
vermindering van 50% of meer in de activiteit van de nematoden. Nematoden in oplossing 
met AL-2575 vertoonden zelfs geen activiteit. Deze nematoden konden echter niet als dood 
worden beschouwd, omdat de activiteit van de nematoden na 15 uur weer op het niveau 
van de referentie was teruggekeerd. De spreader adjuvant met de beste overleving voor S. 
carpocapsae bleek Adinol OT-72 te zijn. 
 
 

 
Fig. J.1 Overleving van S. carpocapsae na 3 u en 15 uur (resp. blauwe en rode data) in de tank 
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Fig. J.2 Overleving van S. feltiae na 3 u en 15 uur (resp. blauwe en rode data) in de tank 

 
 
Bij S feltiae zijn andere effecten merkbaar. Na 3 uur in de oplossing lijkt Atplus 245 als beste 
adjuvant uit de bus te komen. Na 15 uur echter, werd geen enkele activiteit meer gemeten 
bij S. feltiae in deze oplossing. Een mogelijke verklaring hiervoor kan een irritatie-effect zijn. 
Dit leidt na 3 uur tot verhoogde activiteit (meer dan 140% ten opzichte van nematoden 
opgelost in water), maar na 15 uur tot massale sterfte. 
 
Crodasinic LS-30 komt hier als beste hulpstof naar voor. Na 15 uur blijft de activiteit van de 
nematoden op 90% van de referentie. 
 
Humectants en dispersants veroorzaakten weinig verschillen in de activiteit van de 
nematoden ten opzichte van de referentie. Eén uitzondering is echter het terpeen polymeer 
TAM-1892, dat een sterk inactiverend effect had op S. feltiae. Dit adjuvant werd daarom uit 
de bezinkingstests geweerd. 
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Bijlage K: Efficiëntie tegen modelorganisme 
 

Om de invloed van verschillende hulpstoffen op de efficiëntie tegen plaagorganismen in het 
veld te kunnen simuleren, werd een labotest uitgevoerd waarbij de efficiëntie tegen een 
modelorganisme werd bepaald. Er werd gekozen voor een one-on-one test met het 
modelorganisme Galleria mellonella. Per behandeling (i.e. per hulpstof) werden vier 
multiwellplaten met telkens 24 wells voorzien. 
 
De multiwellplaten werden voorbereid door 2 g scheldezand toe te voegen per well. Een 
oplossing van 2.5 milj EPN L-1 werd aangemaakt in een maatbeker van 5 liter. In 
verscheidene kolven van 250 ml werd telkens 250 mg van een bepaalde hulpstof gebracht. 
Aan één kolf, die als controle diende, werd geen hulpstof toegevoegd. Alle kolven werden 
verder aangevuld tot aan de maatstreep met de nematodenoplossing en in een schudplaat 
geplaatst. Na drie uur incubatie bij 20°C werd de infectietest uitgevoerd. De platen werden 
gedurende zeven dagen geïncubeerd bij 24°C. 
 
Infectiepercentages bedroegen minimaal 19% en maximaal 35% (Fig. K.1). Significante 
verschillen konden niet worden aangetoond, maar enkele trends konden wel worden 
genoteerd. Twee van de drie alcoholethoxylaten (Synperonic 91/5 en Synperonic 91/6) 
vertoonden relatief lage infectiepercentages, terwijl een derde alcoholethoxylaat (Atplus 
245) een relatief hoog infectiepercentage gaf, in tegenstelling tot de test op overleving met 
S. feltiae. De UV-beschermers TiO2 en met aluminium gedopeerd ZnO vertoonden een 
relatief hoog infectiepercentage, hoger dan de controlebehandeling.  
 
Door de grote variabiliteit en de niet-significante verschillen werd dit experiment stopgezet.  
 

 
Fig. K.1 Infectiviteit (gem. ± SD) van S. carpocapsae tegen het modelorganisme Galleria mellonella. 
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Bijlage L: Bezinking van nematoden 
 

De invloed van hulpstoffen op de bezinkingssnelheid van nematoden werd getest aan de 
hand van experimenten met een vloeistofkolom. Een oplossing van 2.5 milj EPN L-1 werd een 
half uur voor de start van het experiment aangemaakt en constant in beweging gehouden 
door middel van opborrelende perslucht. Aan deze oplossing werd hulpstof toegevoegd tot 
een concentratie van 0.3 g L-1 bereikt werd. Net voor de controle staalname werd de 
oplossing goed geroerd. Zes maatcilinders van 250 ml werden gevuld met de oplossing. Voor 
de start van de bezinkingstest werden deze maatcilinders afgesloten met parafilm en tien 
maal omgekeerd om een uniforme verdeling van de nematoden over de vloeistof te 
verzekeren. Vervolgens werden de cilinders rechtop geplaatst en werd na respectievelijk 0, 
1, 2, 5, 10 en 20 min de bovenste 200 ml van een maatcilinder aangezogen met een pomp en 
overgebracht in een kolf van 250 ml. Deze kolven werden vervolgens op een schudplaat 
geplaatst en de hoeveelheid nematoden per volume-eenheid werd bepaald. Deze 
hoeveelheid in elke kolf werd uitgezet ten opzichte van de bezinkingstijd. Aan de datapunten 
werd een exponentiële curve gefit. Indien de waarde van de determinatiecoëfficiënt R² voor 
een bepaalde hulpstof lager lag dan 0.95, dan werden de tellingen herhaald en werd het 
gemiddelde van de eerste, de tweede en eventueel de derde reeks tellingen genomen om 
een hogere waarde voor R² te bekomen. R² is een maat van overeenkomst tussen de 
experimentele data en het gekozen model (in dit geval werd de exponentiële functie als 
model gekozen). 
 
De vergelijking van een exponentiële curve is van de volgende vorm: 
 

 
 
Uit de bekomen vergelijking kon een halfwaardetijd worden bepaald. Deze halfwaardetijd is 
een maat voor de bezinkingssnelheid van de nematoden en maakt een vergelijking van het 
bezinkingsremmend effect van hulpstoffen mogelijk. De halfwaardetijd (t1/2) wordt als volgt 
uit deze exponentiële vergelijking berekend: 

 
 

De bezinkingstest in water werd uitgevoerd met S. carpocapsae en S. feltiae. Zoals verwacht 
was de bezinkingssnelheid van de grootste nematodensoort (S. feltiae) hoger, zodat voor de 
verdere tests werd geopteerd voor deze soort, aangezien deze soort het meest baat heeft bij 
een tragere bezinkingssnelheid. 
 
Bij een toevoeging van 0.3 g l-1 xanthaan werd een vertraging van meer dan 1500% bereikt. 
De bruikbaarheid van zuiver xanthaan als op zichzelf staande hulpstof is echter laag, 
aangezien klontervorming bij deze hulpstof onvermijdelijk bleek. 
 
De tweede grootste vertraging van bezinking (49.6%) werd bereikt door een toevoeging van 
0.5 g L-1 polyvinylalcohol (MG.: 2000 g mol-1). 0.3 g L-1 PVA leverde een vertraging op van 
39.0%. Door toevoeging van 0.3 g L-1 Tween 20 werd de bezinking van S. feltiae vertraagd 
met 48%. Opmerkelijk was dat een toevoeging van 0.5 g L-1 Tween 20 de bezinking niet 
verder remde. De optimale concentratie voor remming van de bezinking ligt bij Tween 20 
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dus ergens onder 0.5 g L-1. De effecten van Pricerine 9081 en AL 2575 waren lager, zij 
leverden een vertraging op van respectievelijk 6.5% en 26.5%. Alle resultaten zijn 
samengevat in Tabel L.1. 
 

Tabel L.1 Halfwaardetijden en vertraging van de bezinkingssnelheid gemeten voor oplossingen van S. feltiae met de 
verschillende hulpstoffen. 

Hulpstof Concentratie (g L-1) Halfwaardetijd (s) Vertraging (%) 

Controle  212 0,00 
AL-2575 0.3 226 6,52 

Pricerine 9081 0.3 268 26,45 
PVA 2000 g/mol 0.3 294 39,01 
PVA 2000 g/mol 0.5 317 49,62 

Tween 20 0.3 315 48,48 
Tween 20 
Xanthaan 

Synperonic PE/F 108 
Synperonic PE/F 127 

 

0.5 
0.3 
0.3 
0.3 

284 
3466 
240 
218 

 

34,25 
1533 
13,29 
2,62 
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Bijlage M: Bedekking, overleving en infectiviteit van nematoden op 
bladcirkels 
 
De invloed van hulpstoffen op de bedekking, overleving en infectiviteit van nematoden werd 
getest aan de hand van experimenten met bespuitingen van prei-, bloemkool- en 
savooikoolbladcirkels. De proefopzet was analoog aan de opzet in bijlage G. Echter, in plaats 
van de snelheid van de spuitboom te variëren, werd hier met een vaste concentratie (2500 
nematoden ml-1), een vaste snelheid (4 km u-1) en een druk van 4 bar. Er werden 08 
spleetdoppen gebruikt op de spuitboom. Dit gaf een debiet van 1095 L ha-1. Enkel de 
hulpstoffen werden per behandeling veranderd. Er werden 4 hulpstoffen/combinaties van 
hulpstoffen getest. Een overzicht is te vinden in Tabel M.1. 
 

Tabel M.1 Overzicht hulpstoffencombinaties 

Nematode 
Plant 

Hulpstof(fen) 
Concentratie 

(g L-1) 

S. feltiae prei Crodasinic LS-30 1 
S. feltiae prei Crodasinic LS-30 + 

Tween 20 
1 

0.3 
S. carpocapsae kool Adinol OT-72 1 
S. carpocapsae kool Adinol OT-72 + 

Pricerine 9081 
1 

0.3 

 
Resultaten 
In Tabellen M.2 en M.3 worden de algemene data per behandeling opgesomd. In het ideale 
geval zou de toegepaste dichtheid aan nematoden bij elk experiment 27 EPN cm-² moeten 
bedragen. In werkelijkheid lagen de toegepaste dichtheden iets hoger. Er werd enkel een 
verschil tussen de toegepaste nematodendichtheid onderling teruggevonden tussen de 
referentiebehandeling met S. feltiae en de overige behandelingen met deze nematode. Er 
werd een correctie op basis van de werkelijk toegepaste nematodendichtheid per 
experiment uitgevoerd om de data te normaliseren. 
 

Tabel M.2 Overzicht algemene theoretische en gemeten data (gemiddelde ± SE) van de experimenten met S. feltiae 

Hulpstof 
Concentratie 

hulpstof (g L-1) 

Opgemeten 
snelheid 
(km u-1) 

Werkelijk 
spuitvolume 

(L ha-1) 

EPN ml-1 
gemeten 
in tank 

Werkelijk 
toegepaste 

EPN cm-2 

Referentie 
 

4.10 ± 0.06 1067 2467 ± 232 24 ± 1 a 

Crodasinic LS-30 1  4.02 ± 0.04 1088 2974 ± 120 32 ± 1 b 

Tween 20 0.3 4.06 ± 0.04 1080 3154 ± 167 34 ± 2 b 
Crodasinic LS-30 
+ Tween 20 

1 + 0.3 
4.03 ± 0.03 1086 3109 ± 48 33 ± 1 b 
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Tabel M.3 Overzicht algemene theoretische en gemeten data (gemiddelde ± SE) van de experimenten met S. carpocapsae 

Hulpstof 
Concentratie 

hulpstof (g L-1) 

Opgemeten 
snelheid 
(km u-1) 

Werkelijk  
spuitvolume 

(L ha-1) 

EPN ml-1 
gemeten 
in tank 

Werkelijk 
toegepaste 

EPN cm-2 

Referentie 
 

4.02 ± 0.02 1090 3034 ± 184 33 ± 2 a 

Adinol OT-72 1 3.90 ± 0.12 1123 2817 ± 128 31 ± 2 a 

Pricerine 9081 0.3 4.03 ± 0.02 1088 2621 ± 69 29 ± 1 a 
Adinol OT-72  
+ Pricerine 9081 

1 + 0.3 
4.06 ± 0.04 1078 2448 ± 303 26 ± 3 a 

 
Bedekking 
De relatieve bedekking die werd bereikt in de petriplaatjes gevuld met water was niet 
significant verschillend over de behandelingen heen. Er kon ook geen significant verschil 
worden bereikt in de bedekking van prei-, bloemkool- en savooikoolbladeren bij toevoeging 
van de geselecteerde hulpstoffen. Een overzicht van de resultaten is te vinden in Tabel L.4 
tot M.7. 
 

Tabel M.4 Relatieve bedekking (± SE) in de petriplaten gevuld met water bij het experiment met prei 

Behandeling Relatieve bedekking  

Referentie 79.35 ± 16.31 a 

Crodasinic LS-30 61.42 ± 9.78 a 

Tween 20 73.18 ± 11.14 a 

Crodasinic LS-30 + Tween 20 66.36 ± 0.64 a 

 
 

Tabel M.5 Relatieve bedekking (± SE) in de petriplaten gevuld met water bij het experiment met kool 

Behandeling Relatieve bedekking  

Referentie 75.19 ± 10.94 a 

Adinol OT-72 79.15 ± 3.83 a 

Pricerine 9081 67.51 ± 8.47 a 

Adinol OT-72 + Pricerine 9081 85.20 ± 12.01 a 

 

Tabel M.6 Relatieve bedekking (± SE) op de preibladcirkels 

Behandeling Plant Relatieve bedekking  

Referentie Prei 27.60 ± 7.26 a 

Crodasinic LS-30 Prei 32.76 ± 7.23 a 

Tween 20 Prei 24.87 ± 4.51 a 

Crodasinic LS-30 + Tween 20 Prei 24.39 ± 2.50 a 
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Tabel M.7 Relatieve bedekking (± SE) op de koolbladcirkels 

Behandeling Plant Relatieve bedekking  

Referentie Bloemkool 1.32 ± 0.46 A 

Adinol OT-72 Bloemkool 1.39 ± 0.44 A 

Pricerine 9081 Bloemkool 1.12 ± 0.11 A 

Adinol OT-72 + Pricerine 9081 Bloemkool 2.36 ± 0.95 A 

Referentie Savooikool 3.72 ± 0.70 a 

Adinol OT-72 Savooikool 4.26 ± 0.34 a 

Pricerine 9081 Savooikool 3.83 ± 1.12 a 

Adinol OT-72 + Pricerine 9081 Savooikool 3.83 ± 0.21 a 

 
 
Overleving 
Slechts in één van de objecten (S. carpocapsae op savooikool, na 120 minuten in de 
incubator) kon een significant verschil in overleving van de nematoden worden opgetekend 
tussen de referentiebespuiting en de bespuiting met toevoeging van Adinol OT-72 en 
Pricerine 9081. Voor alle andere objecten kon geen significant verschil in overleving ten 
opzichte van de referentie worden opgetekend. Een overzicht van de resultaten is te vinden 
in Fig. M.1 tot M.3. 
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Fig. M.1 Overleving op prei 
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Fig. M.2 Overleving op bloemkool 
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Fig. M.3 Overleving op savooikool 

Infectiviteit 
In de tests op infectiviteit (Figuren M.4 tot M.6) tegen een modelorganisme konden geen 
significante verschillen tussen de verschillende objecten worden vastgesteld. 
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Fig. M.4 Infectiviteit tegen G. mellonella op prei 
 

 
Fig. M.5 Infectiviteit tegen G. mellonella op bloemkool 
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Fig. M.6 Infectiviteit tegen G. mellonella op savooikool 
 
Conclusie 
De geselecteerde hulpstoffen hadden geen significant effect op de bedekking en de 
infectiviteit van S. feltiae en S. carpocapsae. Bij de test op overleving kon enkel een 
significant positief effect van Adinol OT-72 en Pricerine 9081 worden opgetekend na een 
droogtijd van 120 minuten in de incubator. 
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Bijlage N: Bedekking met nematoden 

 
De resultaten uit bijlage M vertoonden weinig invloed van de geselecteerde hulpstoffen op 
bladbedekking, overleving en infectiviteit. Daarom werd beslist om een nieuwe test op te 
zetten, met een gewijzigde proefopzet en met andere hulpstoffen of 
hulpstoffencombinaties. In dit experiment wordt de invloed van deze hulpstoffen en van het 
doptype op de bedekking van bloemkoolbladcirkels met nematoden getest.  
 
Materiaal en methoden 
Per bespuiting werden 5 koolbladcirkels in klemmen geplaatst, onder een hoek van 45° ten 
opzichte van het spuitvlak. De bladcirkels werden aan de onderkant bedekt met filterpapier 
zodat enkel de bovenkant bespoten werd. Daarnaast werden ook telkens 3 petrischaaltjes 
gevuld met 3 ml water voorzien. 
 
De spuittank werd gevuld met 40 L water waarin 2 of 4 pakjes S. carpocapsae nematoden 
waren opgelost. Dit aantal was afhankelijk van de gebruikte spuitdop (resp. ISO 08 en een 
ISO 04 dop). Aan deze tank werd de gepaste hoeveelheid hulpstoffen toegevoegd (een 
overzicht is te vinden in tabel O.1). Vervolgens werd gedurende enkele minuten gemengd. Er 
werden 3 bespuitingen uitgevoerd per hulpstof of hulpstoffencombinatie. 
 
Vlak voor de bespuiting werd een tankstaal genomen. De concentratie EPN in dit tankstaal 
werd drie maal geteld. Het aantal dode nematoden werd één maal geteld om een goede 
overleving in de spuitoplossing te controleren. Na de bespuiting werden de bladcirkels met 
de bespoten kant naar beneden in petrischaaltjes gevuld met 3 ml water geplaatst. Het 
aantal nematoden in deze schaaltjes werd geteld. 
 
Resultaten 
In Tabel N.1 worden de algemene data per behandeling opgesomd. In het ideale geval zou 
de toegepaste dichtheid aan nematoden bij elk experiment 27 EPN cm-² moeten bedragen. 
In werkelijkheid lagen de toegepaste dichtheden iets hoger. Er werd enkel een verschil 
tussen de toegepaste nematodendichtheden onderling teruggevonden tussen de 
behandelingen met Silwet L77 en Silwet L-77 + xanthaan met ISO 08 dop enerzijds en de 
behandelingen met Silwet L77 en Silwet L-77 + xanthaan met ISO 04 dop anderzijds. Er werd 
een correctie op basis van de werkelijk toegepaste nematodendichtheid per experiment 
uitgevoerd om de data te normaliseren. 
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Tabel N.1 Overzicht algemene theoretische en gemeten data (gemiddelde ± SE) van de experimenten 

Hulpstof Concentratie Dop 

Opgemeten 
snelheid 
(km u-1) 

Theoretisch 
spuitvolume 

(L ha-1) 

Werkelijk 
spuitvolume 

(L ha-1) 

Theoretisch 
EPN ml-1 
in tank 

EPN ml-1 
gemeten in tank 

Werkelijk 
toegepaste  
(EPN cm-2) 

Referentie 
 

08 4.01 ± 0.02 1095 1092 2500 2956 ± 147 32 ± 1 

Referentie 
 

04 4.02 ± 0.01 546 545 5000 6668 ± 583 36 ± 3 

Silwet L-77 0.5 g L-1 08 4.01 ± 0.01 1095 1091 2500 3527 ± 225 38 ± 2 

Silwet L-77 0.5 g L-1 04 4.03 ± 0.02 546 544 5000 5353 ± 223 29 ± 1 a 

Silwet L-77 + xanthaan 0.5 g L-1+ 0.3 g L-1 08 4.01 ± 0.01 1095 1090 2500 3587 ± 122 39 ± 1 b 

Silwet L-77 + xanthaan 0.5 g L-1+ 0.3 g L-1 04 3.99 ± 0.06 546 549 5000 5217 ± 176 29 ± 1 a 

SB Plant Invigorator 2 ml L-1 08 4.09 ± 0.05 1095 1070 2500 3193 ± 243 34 ± 2 b 

SB Plant Invigorator 2 ml L-1 04 4.02 ± 0.02 546 544 5000 6887 ± 88 37 ± 1 

Addit 2.5 ml L-1 08 4.04 ± 0.01 1095 1083 2500 2998 ± 133 32 ± 1 

Addit 2.5 ml L-1 04 4.02 ± 0.02 546 545 5000 6087 ± 282 33 ± 1 

Addit + xanthaan 2.5 ml L-1+ 0.3 g L-1 04 4.05 ± 0.03 546 541 5000 6151 ± 202 33 ± 1 
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Tabel N.2 Relatieve bedekking (± SE) bereikt met de verschillende doppen en hulpstoffen 

Hulpstoffen Dop Relatieve bedekking (%) 

Water 08 16.44 ± 3.99 bcd 

Water 04 26.30 ± 3.63 ac 

Silwet L-77 08 36.75 ± 2.57 ac 

Silwet L-77 04 56.76 ± 7.21 ac 

Silwet L-77 + xanthaan 08 42.45 ± 2.74 ac 

Silwet L-77 + xanthaan 04 34.16 ± 8.31 ac 

SB Plant Invigorator 08 39.12 ± 5.27 ac 

SB Plant Invigorator 04 52.54 ± 6.65 ac 

Addit 08 44.43 ± 0.77 ad 

Addit 04 24.37 ± 1.34 bc 

Addit + xanthaan 04 55.10 ± 2.26 a 

 
 
Uit de resultaten in Tabel N.2 blijkt dat de 04 dop bij de referenties aanzienlijk beter presteert dan 
de 08 dop. Er zijn uitzonderlijke verbeteringen merkbaar in de relatieve bedekking van de 
bladcirkels. Vooral de toepassingen met Silwet L77 met een 04 dop, SB Plant Invigorator met een 04 
dop en de combinatie van Addit en xanthaan met een 04 dop geven goede resultaten: meer dan 
een verdubbeling van de bedekking ten opzichte van de referentie met 04 dop. In vergelijking met 
de referentie met 08 dop is de verbetering zelfs nog sterker. Door de grote variatie in de data 
vertaalt zich dat niet altijd in een significant verschil. 
 
Conclusie 
Uit de bedekkingstest is gebleken dat de 04 dop de beste resultaten gaf. Silwet L77, SB Plant 
Invigorator en de combinatie van Addit en xanthaan met deze dop zorgden voor een verdubbeling 
van de bedekking ten opzichte van de referentietoepassing met de 04 dop. 
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Bijlage O: Bedekking met chemische bestrijdingsmiddelen 

 
Om te vergelijken of de geselecteerde hulpstoffen uit bijlage N hetzelfde effect hebben op 
chemische gewasbeschermingsmiddelen, werd een test opgezet om het effect van enkele 
hulpstoffen op de depositie van BSF (Brilliant SulfoFlavine) op bladcirkels te meten. BSF werd 
gebruikt als een veilig en makkelijk meetbaar alternatief voor bestaande 
gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Materiaal en methoden 
 
Per bespuiting werden 6 savooikoolbladcirkels en 6 bloemkoolbladcirkes in klemmen geplaatst, de 
helft van elke bladsoort onder een hoek van 45° ten opzichte van het spuitvlak, de andere helft 
horizontaal. De bladcirkels werden aan de onderkant bedekt met filterpapier zodat enkel de 
bovenkant bespoten werd. Daarnaast werden ook telkens 3 petrischaaltjes gevuld met 3 ml water 
voorzien. 
 
De spuittank werd gevuld met 40 L water waarin 3 g L-1 BSF was opgelost. Aan deze tank werd de 
gepaste hoeveelheid hulpstoffen toegevoegd (een overzicht is te vinden in Tabel O.1). Vervolgens 
werd gedurende enkele minuten gemengd. Bespuitingen werden uitgevoerd met 2 configuraties 
van de spuitinstallatie: bij de eerste configuratie werd bespoten bij een snelheid van 4 km u-1, een 
druk van 4 bar, met ISO 04 doppen. Dit resulteerde in een debiet van 546 L ha-1. Bij de tweede 
configuratie werd een snelheid van 5 km u-1, een druk van 2 bar en ISO 04 doppen gebruikt. Dit 
resulteerde in een debiet van 310 L ha-1. Er werden 3 bespuitingen uitgevoerd per configuratie en 
per hulpstof of hulpstoffencombinatie. 
 

Tabel O.1 Overzicht van de gebruikte concentraties van de hulpstoffen 

Hulpstof Concentratie 
(g L-1) 

Druk 
(bar) 

Snelheid 
(km u-1) 

Beoogd 
spuitvolume 

(L ha-1) 

Beoogde bedekking 
mg m-2 

Referentie  4 4 546 160 

Referentie  2 5 310 93 

Silwet L-77 0.5 4 4 546 160 

Silwet L-77 0.5 2 5 310 93 

Silwet L-77 + xanthaan 0.5 + 0.3 4 4 546 160 

Silwet L-77 + xanthaan 0.5 + 0.3 2 5 310 93 
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Vlak voor de bespuiting werd een tankstaal genomen. Na de bespuiting werden de bladcirkels per 
drie (3 horizontale bloemkoolcirkels, 3 horizontale savooikoolcirkels, 3 schuine bloemkoolcirkels en 
3 schuine savooikoolcirkels) in een lichtdicht flesje gevuld met 25 ml water overgebracht. De 3 
petriplaatjes gevuld met water werden overgebracht in 1 flesje, waarna de vloeistof in dit flesje 
werd aangevuld tot 25 ml. De aanwezige hoeveelheid BSF kon berekend worden door de 
fluorescentie van de stalen te meten met een spectrofotometer en door deze te vergelijken met de 
fluorescentie van een standaardreeks. Deze concentratie kon omgerekend worden tot de bedekking 
(in mg cm-²) van BSF op de objecten. 
 
Resultaten 
Uit Fig. O.1, O.2 en Tabel O.2 blijkt dat de toevoeging van hulpstoffen de depositie van BSF licht 
verhoogt, zowel in de petrischalen (P) als op de bloemkoolbladeren (B) en savooikoolbladeren (S) 
onder de verschillende hoeken (0 voor horizontaal, 45 voor de bladeren onder een hoek van 45° ten 
opzichte van het spuitvlak). Deze verhogingen waren echter niet hoog genoeg om statistisch 
significant te zijn. Depositie van BSF blijkt weinig afhankelijk te zijn van bladoppervlak en hoek van 
het blad. 
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Fig. O.1 Bedekking (mg m-²) van bladcirkels en petrischalen voor de behandelingen met een debiet van 310 L ha-1 
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Fig. O.2 Bedekking (mg m-²) van bladcirkels en petrischalen voor de behandelingen met een debiet van 310 L ha-1 

 
Tabel O.2 Relatieve bedekking (%) van bladcirkels en petrischalen voor alle behandelingen 

  
Water  

546 
Water  

310 
Silwet  

546 
Silwet  

310 

Silwet + 
xanthaan  

546 

Silwet + 
xanthaan  

310 

B0 56.9 ±  1.6 49.5 ±  9.9 42.3 ±  5.1 64.9 ±  4.0 48.5 ±  6.3 55.1 ±  5.9 

B45 39.6 ±  4.5 39.0 ±  8.5 44.2 ±  3.4 52.3 ±  0.9 51.8 ±  3.9 51.2 ±  4.6 

S0 36.3 ±  2.2 40.9 ±  6.4 40.7 ±  4.0 38.7 ±  1.9 45.9 ±  2.7 56.6 ±  5.0 

S45 37.9 ±  10.4 41.1 ±  4.4 43.5 ±  1.4 45.6 ±  3.7 55.7 ±  5.2 56.4 ±  1.6 

P 80.1 ±  0.1 83.2 ±  5.7 96.5 ±  2.8 97.1 ±  3.9 102.4 ±  2.6 122.4 ±  3.8 

 
Conclusie 
De resultaten van de bedekkingstest met BSF zijn heel anders dan de resultaten met nematoden. De 
invloed van hulpstoffen op de bedekking van koolbladcirkels met BSF is positief maar bescheiden. 
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Bijlage P: Invloed van UV-licht op de overleving van nematoden 

Om entomopathogene nematoden in open lucht te kunnen toepassen, moet men er zeker van zijn 
dat zij UV-licht kunnen overleven. Daarom werd een test opgezet om het effect van UV-licht op 
nematoden te onderzoeken. 
 
Materiaal en methoden 
Een oplossing van 2.5 milj EPN L-1 werd een half uur voor de start van het experiment aangemaakt 
en constant in beweging gehouden door middel van opborrelende perslucht. Vervolgens werd 6 x 
100 µl van de oplossing gepipetteerd en overgebracht in 6 telplaten. Deze telplaten werden 
gedurende 0, 1, 2, 3, 4 en 5 minuten onder een korte golf UV kwikdamplamp geplaatst. Vervolgens 
werd het overlevingspercentage in de telplaten geteld. Deze test werd zowel voor S. feltiae als voor 
S. carpocapsae uitgevoerd. Naderhand werd deze test ook herhaald met daglichtlampen, die een 
lichtspectrum analoog aan zonlicht uitstralen. 
 
Resultaten 
Uit Fig. P.1 blijkt dat kortegolf UV licht heel snel leidt tot grote sterfte bij EPN. De test met de 
daglichtlampen toonde na 1 uur nog steeds geen invloed van daglicht op de overleving van EPN. 
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Fig. P.1 Overleving van S. carpocapsae en S. feltiae onder invloed van kortegolf UV licht 

Conclusie 
Kortegolf UV licht is bijzonder schadelijk voor EPN. Na 5 minuten blootstelling daalt de overleving 
tot nul. Daglicht heeft een veel minder schadelijk effect op EPN. Na 1 uur werd nog steeds geen 
sterfte veroorzaakt door daglichtlampen opgemerkt. 
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Bijlage Q: Geselecteerde hulpstoffen 
 

Naam Chemische samenstelling Functie 

Synperonic 91/5 C9-11 alcohol-(5)-ethoxylaat Spreading/wetting 

Synperonic 91/6 C9-11 alcohol-(5)-ethoxylaat Spreading/wetting 

Synperonic 10/6 C10 alcohol-(5)-ethoxylaat Spreading/wetting 

Atplus 245 C9/C11 alcohol 
ethoxylaat/propoxylaat 

Spreading/wetting 

(endcapped) 
AL-2575 C8/C10 polysaccharide Spreading/wetting & 

humectant 

Crodasinic LS-30 Natrium lauroyl sarcosinaat Spreading/wetting 
(anionisch) 

Adinol OT-72 

 
Trend 90 
SB Plant Invigorator 
Addit 
Silwet L-77 

Natrium N-methyl oleoyl 
tauraat 

Isodecyl alcohol ethoxylaat 
 
 
Organosilicone 

Spreading/wetting 
(anionisch) 
Spreading/wetting 
Spreading/bladbemester 
Spreading/wetting 
Spreading/wetting 

Tween 20 Polyoxyethylene-(20)-
monolauraat 

Humectant 

Pricerine 9081 Glycerine Humectant 
 Polyvinylalcohol (PVA) 

2000 g/mol 
Humectant 

TAM-1892 

Xanthaan 

Terpeenpolymeer 

Xanthaan 

Humectant/sticker 

Humectant 

Synperonic PE/F108 EO/PO block copolymeer Dispersant 

Synperonic PE/F127 
 
 
XON  

Polyalkyleen oxide block 
copolymeer = EO/PO block 
copolymeer 
Xanthaan+oxaalzuur+ 
bicarbonaat 

Dispersant 
 
 
Humectant 

Clearshield UV 390B Polymeer (geen verdere 
details beschikbaar) 

UV blokker 

Solaveil Clarus 30W Titaniumdioxide UV-A blokker 
 Zinkoxide  

 

 
 

Zinkoxide gedopeerd met 
aluminium 
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Bijlage R: Overleving van nematoden in een gel 

 
Proefopzet 
Een half uur voor de bereiding van de gel werd één pakje (50 miljoen) S. carpocapsae gemengd in 
2,35 l water. Voor de gel werd 400 ml gedestilleerd water in een beker gemengd met 8 g natrium 
alginaat, 2 g xanthaangom, 1.5 g calciumcarbonaat, 500 mg gistextract en 100 mg 
methylparahydroxybenzoaat. Dit mengsel werd gedurende 2 minuten gemengd met een Sorvall 
mixer. Vervolgens werd 10 ml nematodensuspensie en 4 g gluconic acid lacton toegevoegd en werd 
weer gedurende 15 sec gemixt. Het bekomen mengsel werd verdeeld over 10 glazen petriplaten 
met een diameter van 9 cm. 
 
Onmiddellijk na de verdeling van de gel werd de overleving in de nematodensuspensie bepaald 
door telling. Na 2 uur uitharden van de gel werd 1 petriplaat genomen, werd de gel verwijderd uit 
de petriplaat, en werden de op de bodem achtergebleven nematoden afgespoeld in een telplaat. 
Vervolgens werd de overleving van de nematoden in deze telplaat bepaald. Na 4, 6, 8, 24, 48, 72 en 
96 u werd deze stap herhaald met een nieuwe petriplaat. Het experiment werd driemaal herhaald. 
 
Resultaten 
De gemeten overlevingspercentages zijn weergegeven in Tabel R.3. Uit de grafiek is duidelijk dat de 
overleving in de gel constant blijft gedurende twee dagen, en vervolgens begint af te nemen. Door 
het werken met de gel werd echter duidelijk dat een praktische toepassing van de gel 
onwaarschijnlijk is. Zelfs bij intensief mengen van de componenten ontstaat onmiddellijk 
klontervorming. Dit zou grootschalige verspreiding met bijvoorbeeld een druppelsysteem onder 
druk bemoeilijken. 
 

Tabel R.3 Overlevingspercentage van S. carpocapsae in gelcirkels 

Tijd (u) Overleving (%) 

0 99.35 ± 0.14 

2 99.37 ± 0.47 

4 99.67 ± 0.29 

6 98.89 ± 0.40 

24 96.36 ± 0.62 

48 96.89 ± 1.18 

72 79.16 ± 16.51 

96 77.97 ± 12.97 

 
Besluit 
De overleving in de gel blijft tot twee dagen na de opstart van het experiment op hetzelfde niveau. 
Een groot nadeel van de gel is de klontervorming die kan leiden tot moeilijkheden bij een 
praktijktoepassing. 
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Bijlage S: Invloed van daglicht op de overleving van nematoden 

Om entomopathogene nematoden in open lucht te kunnen toepassen, moet men er zeker van zijn 
dat zij daglicht kunnen overleven. Daarom werd een test opgezet om het effect van daglicht op 
nematoden te onderzoeken. 
 
Proefopzet 
Een aangeschakelde trekkast werd verduisterd met aluminiumfolie om instraling van zichtbaar licht 
van buitenaf te voorkomen. Er werden twee True light daglichtlampen in de trekkast geplaatst op 
50 cm boven het werkvlak en 50 cm van elkaar. Deze opstelling gaf een stralingsintensiteit van 1040 
lumen/m² ter hoogte van het werkvlak. De opstelling wordt geïllustreerd in Fig. S.1. 
 

 
Fig. S.1. Opstelling voor belichting met daglichtlampen 

 
Volgend experiment werd in drievoud uitgevoerd: 
Een suspensie van S. carpocapsae of S.feltiae van 2.5 milj EPN L-1 werd een half uur voor de start 
van het experiment aangemaakt en constant in beweging gehouden door middel van opborrelende 
perslucht. Voor staalname werd de suspensie goed gemengd. Er werden 2x4 petriplaten gevuld met 
telkens 20 ml van de suspensie. Daarnaast werden ook drie stalen van 100 µl uit de suspensie 
genomen en werd hiervan de overleving geteld. 
 
De eerste set van vier platen werd in het donker bewaard. De tweede set van vier platen werd in 
een afgedekte trekkast met twee daglichtlampen geplaatst. De lampen hingen op 50 cm boven de 
stalen en 50 cm uit elkaar. Ter hoogte van de stalen werd een stralingsintensiteit van 1040 lux 
opgemeten. 
 
Na 2, 4, 6 en 8 u werd telkens één staal van 100 µl genomen uit één van de vier belichte platen en 
ook één staal uit één van de vier controleplaten die niet belicht werden. Ook deze stalen werden 
geteld op overleving. Vervolgens werd de overleving tussen de controleplaten en de belichte platen 
worden vergeleken. De overleving in deze stalen kon op deze manier vergeleken worden. 
 
Resultaten 
De resultaten van de overlevingstest zijn samengevat in Tabel S.1 en Tabel S.2. Hieruit blijkt dat 
belichting met daglicht geen invloed heeft op de overleving van S. carpocapsae en S. feltiae. 
 

Tabel S.1. Overleving van S. carpocapsae met en zonder belichting 
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Tijd (u) Overleving bij belichting (%) Overleving zonder belichting (%) 

0 98.15 ± 0.34 98.15 ± 0.34 
2 98.48 ± 0.15 98.08 ± 0.54 
4 98.00 ± 1.08 98.78 ± 0.76 
6 98.30 ± 0.70 98.56 ± 0.43 
8 98.35 ± 0.65 98.39 ± 0.57 

 

Tabel S.2. Overleving van S. feltiae met en zonder belichting 

Tijd (u) Overleving bij belichting (%) Overleving zonder belichting (%) 

0 92.30 ± 3.05 92.98 ± 2.67 
2 93.84 ± 5.42 95.22 ± 4.50 

4 94.76 ± 4.84 93.89 ± 4.78 
6 92.89 ± 5.05 93.65 ± 4.71 
8 92.44 ± 5.99 93.75 ± 5.37 

 
 
Besluit 
In tegenstelling tot de resultaten bereikt met kortegolf UV-licht, blijkt daglicht zeer weinig invloed te 
hebben op de overleving van beide soorten EPN. 
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Bijlage T: Invloed van licht op de infectiviteit van nematoden 

Om entomopathogene nematoden in open lucht te kunnen toepassen, moet men er zeker van zijn 
dat zij ook bij daglicht infectief kunnen blijven. Daarom werd een test opgezet om het effect van 
daglicht op de infectiviteit van nematoden tegen Galleria mellonella te onderzoeken. Ook werd 
nagegaan of een UV-beschermer, nl. titaniumdioxidepoeder,  kan helpen om de infectiviteit hoog te 
houden. 
 
Proefopzet 
Voor deze test werden telkens drie bespuitingen uitgevoerd met twee verschillende 
spuitsuspensies. De eerste spuitsuspensie bevatte enkel S. carpocapsae nematoden (5 miljoen/l). 
De tweede spuitsuspensie bevatte naast S. carpocapsae nematoden (5 miljoen/l) ook 1 g/l 
titaniumdioxidepoeder. Daarnaast werden ook drie controlebespuitingen uitgevoerd met water. 
 
De spuitsuspensies met nematoden werden als volgt aangemaakt: 4 pakjes nematoden (50 miljoen 
nematoden/pakje) werden opgelost in 10 l water. Na een half uur werd deze suspensie in de 
spuittank overgebracht, en werd aangevuld met water tot 40 l. Bij de spuitsuspensie met 
titaniumdioxide werd nu 40 g TiO2 toegevoegd. Vervolgens werd gedurende enkele minuten 
gemengd. Vlak voor de reeks van zes bespuitingen die met één tank werd uitgevoerd, werd een 
tankstaal genomen. De bespuiting werd uitgevoerd met de volgende configuratie: de druk werd 
ingesteld op 4 bar, de snelheid op 4 km/u. Op de spuitboom werden Teejet XR 110 04 doppen 
gemonteerd op 50 cm van elkaar en op 50 cm boven de spuittafel. Bij deze configuratie komen er 
theoretisch gezien 27 nematoden/cm² op het bespoten oppervlak terecht. 
 
Per spuitsuspensie werden vervolgens 6x33 koolbladcirkels die in klemmen waren geplaatst onder 
een hoek van 45° t.o.v. het spuitvlak, bespoten. Bij elk van deze zes bespuitingen werden drie van 
de cirkels gebruikt om te meten hoeveel nematoden er op de bladcirkels terechtgekomen waren. 
De overige 30 cirkels werden in petriplaten gelegd met de bespoten kant naar boven. De petriplaten 
werden onmiddellijk afgedekt. 3x30 koolbladcirkels werden gedurende 4 uur in het donker bewaard 
in de klimaatkamer. De andere 3x30 koolbladcirkels werden gedurende 4 uur onder True light 
daglichtlampen geplaatst. De opstelling van de lampen was volledig analoog aan de opstelling in de 
overlevingstest, met dat verschil dat er nu in een klimaatkamer bij 24°C en 60% luchtvochtigheid 
werd gewerkt. 
 
Na deze 4 uur werd in alle petriplaten een Galleria mellonella larve aangebracht, en werden de 
petriplaten afgedicht met parafilm. Vervolgens werd na 3 dagen de overleving van de larven 
gecontroleerd. 
 
Resultaten 
In de spuitsuspensie zonder titaniumdioxide werden gemiddeld 5820 ± 827 nematoden/ml 
aangetroffen. In de spuitsuspensie met titaniumdioxide werden gemiddeld 6173 ± 444 
nematoden/ml aangetroffen. De hoeveelheid nematoden die op het blad werden weergevonden, is 
weergegeven in Tabel T.1. Uit de resultaten in Tabel T.2. blijkt dat S. carpocapsae minstens 3 dagen 
infectief blijft na 4 uur belichting met daglichtlampen. Er is geen effect van het toevoegen van de 
UV beschermer. 
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Tabel T.1 Aantal nematoden/cm² op de koolbladcirkels 

Behandeling Aantal nematoden/cm² 

EPN 9.82 ± 2 a 

EPN belicht 15.01 ± 4 a 

EPN + TiO2  13.69 ± 3 a 

EPN + TiO2 belicht 16.52 ± 1 a 

 
Tabel T.2 Overlevingspercentage van Galleria mellonella na 3 dagen 

Behandeling Overleving (%) 

Controle 97.78 ± 1.92 a 

EPN 6.67 ± 5.77 b 

EPN + belicht 1.11 ± 1.92 b 

EPN + TiO2 10.00 ± 5.77 b 

EPN + TiO2 belicht 1.11 ± 1.92 b 

 
 
Besluit 
Uit de resultaten blijkt dat 4 uur blootstelling aan daglicht geen invloed heeft op de infectiviteit van 
S. carpocapsae bij een dosis van 27 nematoden/cm². UV-beschermers toevoegen aan de 
spuitsuspensie is dan ook overbodig. 
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Bijlage U: Invloed van lokstoffen op kooluil 

In dit experiment werd onderzocht of er een bestrijdingseffect is van lokstoffen in de formulering 
van EPN. Er werd nagegaan of gist en bijenvoer als mogelijke lokstoffen invloed hebben op de 
overleving van kooluil, zijn bladvraat en zijn voorkeur voor voedsel. 
 
Proefopzet 
De proefopzet bestaat uit twee delen. Een eerste deel behandelt het effect van spuitsuspensies met 
hulpstoffen, het tweede deel behandelt het effect van lokstoffen in een gelformulering. 
 
In petrischalen met een diameter van 14 cm werden telkens twee bladcirkels geplaatst met een 
diameter van 3 cm. Eén cirkel had een controlebehandeling zonder lokstoffen ondergaan, en één 
cirkel had een behandeling met lokstoffen gekregen. Tussen deze twee cirkels in werd een L2 rups 
van Mamestra brassicae geplaatst. De afgedekte en met parafilm afgesloten petrischalen werden in 
een incubator bij 24°C geplaatst. Na 24, 48, 72 en 96 uur werd de overleving van de rupsen 
gecontroleerd, werd met beeldanalyse nagegaan welke bladcirkel(s) waren aangevreten, en in 
welke mate dit was gebeurd. De proefopzet is weergegeven in Fig. U.1. De verschillende 
behandelingen zijn opgelijst in Tabel U.1. en Tabel U.2. Van elke behandeling werden 5 herhalingen 
aangelegd. 
 
 

Petrischaal

Bladcirkel A

Mamestra brassicae-
larve

Bladcirkel B

 
Fig. U.1. Proefopzet 

 
De gel werd bereid met 40 ml gedestilleerd water, 800 mg natrium alginaat, 200 mg xanthaangom, 
150 mg calciumcarbonaat, 50 mg gistextract/suikeroplossing toevoegen (optioneel) en 10 mg 
methylparahydroxybenzoaat. Bij de gel met nematoden werd beoogd om een concentratie van 500 
nematoden/g te bekomen. 
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Tabel U.1. Overzicht van de behandelingen met spuitvloeistoffen 

Bespuiting Gelcirkels 

A B A B 

water water geen gelcirkel geen gelcirkel 

geen bespuiting water geen gelcirkel gelcirkel 

water water + gist geen gelcirkel gelcirkel + gist 

water water + suikeroplossing geen gelcirkel gelcirkel + suikeroplossing 

water nematodensuspensie geen gelcirkel nematodengelcirkel 

water nematodensuspensie + gist geen gelcirkel nematodengelcirkel + gist 

water nematodensuspensie + suikeropl. geen gelcirkel nematodengelcirkel + suikeropl. 

  

Tabel U.2. Overzicht van de behandelingen met gelcirkels 

Gelcirkels 

A B 

geen gelcirkel geen gelcirkel 

geen gelcirkel gelcirkel 

geen gelcirkel gelcirkel + gist 

geen gelcirkel gelcirkel + suikeroplossing 

geen gelcirkel nematodengelcirkel 

geen gelcirkel nematodengelcirkel + gist 
geen gelcirkel nematodengelcirkel + suikeroplossing 

 
 
Resultaten 
 
Overleving van de rupsen 
Bij de behandelingen met gelcirkels bleven bijna alle rupsen gedurende 96 u in leven, behalve 2 
rupsen die in de behandeling met gelcirkels met gist en nematoden waren opgenomen. 1 van de 5 
rupsen werd na 24 uur dood aangetroffen, de andere na 96 uur. Enkel de laatste is dus mogelijk 
besmet met nematoden. 
Bij de behandelingen met bespuitingen werden dode rupsen aangetroffen bij volgende objecten: 1 
dode rups op de 5 na 48 uur bij de behandeling met water + gist; 2 dode rupsen op de 5  bij de 
behandeling met EPN + suikeroplossing: 1 op 5 na 48 u en een tweede na 72 u; 2 dode rupsen op 5 
bij de behandeling met EPN + gist: 1 na 72 u en 1 na 96 u. 
Deze resultaten geven een (zeer beperkte) aanwijzing dat beide lokstoffen een effect kunnen 
hebben. Om dit te bevestigen is een proefopzet met een langere looptijd nodig. Hiervoor moet 
meer bladmateriaal voorzien worden voor de rupsen. 
 
Bladvraat 
De resultaten van bladvraat bij de behandelingen met bespuiting zijn te vinden in Fig. U.2. tot en 
met Fig. U.8. De resultaten van bladvraat bij de behandelingen met de gelcirkels zijn te vinden in 
Fig. U.9. tot en met Fig. U.15. De variatie tussen de vraat aan de bladcirkels neemt, zoals verwacht, 
toe met de tijd. 
 
Significante verschillen tussen de behandeling en de controle werden enkel aangetroffen bij 
volgende objecten: 
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Bij de behandeling waarbij een gelcirkel zonder nematoden maar met gist werden uitgezet, werd, 
na 24 u, na 72 u en na 96 u een significant verschil opgemerkt. Bij deze behandeling is er dus het 
vermoeden dat de gist een aantrekking heeft uitgeoefend op de rupsen. 
Bij de behandeling waarbij één cirkel niet bespoten werd, en één cirkel met water werd bespoten, 
werd een significant verschil opgemerkt na 72 en 96 u. Dit zou erop kunnen wijzen dat de rupsen 
liever van een droog dan van een vochtig blad eten. Het verschil werd echter pas opgemerkt na 3 en 
4 dagen. Normaal zijn de spuitdruppels dan al verdampt. 
Bij de behandeling waarbij één cirkel werd bespoten met water en één cirkel met water + gist en 
EPN werd na 24 u een significant verschil worden opgemerkt. Dit wijst er weer op dat gist een 
aantrekking uitoefent op de rupsen. 

 

 
Fig.U.2. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels die dezelfde bespuiting met water ondergingen 

 
Fig. U.3. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 een bespuiting met water en set 2 een bespuiting met water met 

gisttoevoeging onderging 
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Fig. U.4. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 geen behandeling en set 2  

een bespuiting met water onderging. 

 

 
Fig. U.5. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 een bespuiting met water en set 2 een bespuiting met een 

suikeroplossing onderging 

 
Fig. U.6. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 een bespuiting met water en set 2 een bespuiting met een 

nematodenoplossing onderging 
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Fig. U.7. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 een bespuiting met water en set 2 een bespuiting met een 

nematodenoplossing met suikertoevoeging onderging 

 
Fig.U.8. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 een bespuiting met water en set 2 een bespuiting met een 

nematodenoplossing met gisttoevoeging onderging 

 
Fig. U.9. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin beide sets geen behandeling ondergingen. 
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Fig. U.10. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 geen behandeling kreeg en op elke cirkel van set 2 een gelcirkel werd 

aangebracht.. 

 
Fig. U.11. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 geen behandeling kreeg en op elke cirkel van set 2 een gelcirkel met 

gisttoevoeging werd aangebracht 

 
Fig. U.12. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 geen behandeling kreeg en op elke cirkel  

van set 2 een gelcirkel met suikertoevoeging werd aangebracht. 
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Fig. U.13. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 geen behandeling kreeg en op elke cirkel van set 2 een gelcirkel met 

EPN werd aangebracht. 

 
Fig. U.14. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 geen behandeling kreeg en op elke cirkel van set 2 een gelcirkel met 

EPN en gisttoevoeging werd aangebracht. 

 

 
Fig. U.15. Verschil in bladvraat tussen 2 sets bladcirkels waarin set 1 geen behandeling kreeg en op elke cirkel van set 2 een gelcirkel met 

EPN en suikertoevoeging werd aangebracht. 

 
Voedselvoorkeur 
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In Tabel U.3. en Tabel U.4. zijn het aantal aangevreten bladeren van elke behandeling na 24 uur 
weergegeven. De bladkeuze is zeer variabel. Door het lage aantal herhalingen is het moeilijk om hier 
conclusies uit te trekken. 

Tabel U.3. Aantal aangevreten bladcirkels na 24 uur. Totaal aantal bladcirkels: 5xA, 5xB.  

Bespuiting 

A  B  

water 2 Water 3 

geen bespuiting 3 Water 3 

water 3 water + gist 1 

water 1 water + suikeroplossing 4 

water 5 nematodensuspensie 1 

water 1 nematodensuspensie + gist 5 

water 4 nematodensuspensie + suikeroplossing 1 

 
Tabel U.4. Aantal aangevreten bladcirkels na 24 uur. Totaal aantal bladcirkels: 5xA, 5xB. 

Gelcirkels 

A  B  

geen gelcirkel 1 geen gelcirkel 4 
geen gelcirkel 2 gelcirkel 3 
geen gelcirkel 2 gelcirkel + gist 5 
geen gelcirkel 2 gelcirkel + suikeroplossing 3 

geen gelcirkel 4 nematodengelcirkel 2 
geen gelcirkel 3 nematodengelcirkel + gist 0 
geen gelcirkel 2 nematodengelcirkel + suikeroplossing 3 

 
 
Besluit 
Uit de mortaliteitstest blijkt dat gist en de suikeroplossing een mogelijk infectieverhogend effect 
uitoefenen op rupsen van de kooluil. Op basis van de resultaten van de bladvraat blijkt dat vooral 
gist de bladvraat, en dus potentieel ook de infectie van kooluilrupsen bevordert. 
Om een duidelijker beeld te krijgen van de effecten van deze lokstoffen, dienen deze resultaten 
bevestigd te worden in een grotere proef, met meer herhalingen (3x10 herhalingen van 1 
behandeling) en een langer loopduur om hogere mortaliteitscijfers te verkrijgen. In deze grotere 
opzet moet ook nagegaan worden of de kooluilrupsen afgestoten worden door het vocht in de 
bespuiting. 
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Bijlage V: Invloed van lokstof op infectiviteit van EPN en op aantrekking en 
vraat van kooluil. 

 
V.1. Proefopzet 
Gebaseerd op de resultaten van een oriënterende test met lokstoffen, werd een test ontwikkeld 
waarbij de invloed van gistextract op de infectiviteit van EPN, en op de aantrekking en vraat van 
kooluil werd gemeten. 
In vierkante petrischalen (formaat: 120x120x17 mm) werd in twee tegenoverstaande hoeken 
telkens één bladcirkel geplaatst: één cirkel (cirkel A) was op voorhand bespoten met water en 
diende als controle. De andere cirkel (cirkel B) had één van de bespuitingen uit Tabel V.1 
ondergaan. De bespuitingen werden uitgevoerd met de volgende configuratie: de druk werd 
ingesteld op 4 bar, de snelheid op 4 km u-1. Op de spuitboom werden Teejet XR 110 04 doppen 
gemonteerd op 50 cm van elkaar en op 50 cm boven de bladcirkels. Bij deze configuratie komt er 
theoretisch gezien 0.0055 ml water per cm² blad terecht. Bij de behandelingen met nematoden 
komen er theoretisch 27 nematoden per cm² op het bespoten oppervlak terecht. 
In een derde hoek van de petrischaal werd een rups geplaatst. Vervolgens werd de plaat afgesloten 
met parafilm en in een incubator geplaatst bij 24°C. Van elk object uit Tabel V.1 werden drie sets 
van 10 petrischalen aangemaakt. 

Tabel V.4. Bespuitingen van de bladcirkels 

Object Cirkel A (controle) Cirkel B (behandeling) 
1 Bespoten met water Geen bespuiting 
2 Bespoten met water Bespoten met nematodensuspensie 
3 Bespoten met water Bespoten met nematodensuspensie + gistextract (1 g l-1) 
4 Bespoten met water Bespoten met gistextract (1 g l-1) 

 

 
Fig. B.2. Proefopstelling 

 
24 uur na aanmaak van alle petrischalen werd van elke bladcirkel een foto genomen om te bepalen 
aan welke bladcirkel er eerst vraat was. Na 48, 72, 96 en 120 uur werden opnieuw foto’s genomen 
van elke bladcirkel. De resterende oppervlakte van de bladcirkels op deze 5 tijdstippen werd 
bepaald door beeldanalyse van de foto’s met het softwareprogramma ImageJ. Daarnaast werd de 
evolutie van de overleving van de rupsen op deze 5 tijdstippen opgevolgd. 
 
V.2. Resultaten 
 
V.2.1. Bladkeuze 
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De initiële bladkeuze werd niet significant beïnvloed door de behandeling. Mogelijke oorzaken 
hiervoor zijn: (1) de kooluilrupsen worden niet aangetrokken door de geur van gist of (2) er is geen 
merkbaar aantrekkend effect van de geur door de afdichting van de petriplaten. Dit kan mogelijk 
voor een homogene verspreiding van de geur zorgen. Het percentage aangevreten cirkels over de 
verschillende objecten is weergegeven in Tabel V.2. 

Tabel V.5. Het totaal aantal aangevreten cirkels (gemiddelde ± SD) per behandeling na 24 uur. 

Object Percentage aangevreten cirkels A Percentage aangevreten cirkels B 

1 46.67 ± 5.77 50.00 ± 0.00 
2 50.00 ± 0.00 50.00 ± 0.00 
3 56.67 ± 25.17 53.33 ± 28.87 
4 46.67 ± 11.55 56.67 ± 5.77 

 
V.2.2. Sterfte van rupsen 
In Figuur V.2. wordt de evolutie van het percentage overlevende rupsen weergegeven voor de 5 
objecten over 5 dagen. Op dag 4 en 5 zijn de verschillen tussen de objecten zonder nematoden 
(water/onbehandeld en water/gist) enerzijds en het object water/EPN + gist anderzijds significant 
verschillend van elkaar. Tussen de objecten zonder nematoden en het object water/EPN werd geen 
significant verschil opgemerkt. Er was ook geen significant verschil tussen de objecten met 
nematoden onderling. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende variantie binnen de objecten 
over de dagen heen. Uit de figuur blijkt echter een duidelijke trend naar een grotere sterfte in het 
object met EPN en gist, vergeleken met het object met EPN maar zonder gist. Dit kan wijzen op een 
infectiebevorderend effect van de gist. 

 
Fig. V.3. Evolutie van het percentage overlevende rupsen (gemiddelde ± SD)  in de verschillende objecten over 5 dagen. 
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V.2.3. Vraat van blad 
Figuren V.3 tot en met V.6 geven een overzicht van de evoluties van de bladoppervlakken binnen de 
verschillende objecten. Significante verschillen werden nagegaan met een 2-sample T-test indien de 
beide objecten normaal verdeeld waren en gelijke varianties vertoonden. Indien dit niet het geval 
was, werd gewerkt met de Mann-Whitney U-test. 
Binnen object 3 werd significant meer gegeten van het bladoppervlak waarop geen EPN werden 
verspoten. Binnen object 4 werd daarentegen significant meer gegeten van het bladoppervlak dat 
bespoten werd met EPN en gist. Dit kan wijzen op een aantrekkend effect van gist. Binnen object 4 
werd echter geen significant verschil opgemerkt tussen het bladoppervlak behandeld met water en 
het bladoppervlak behandeld met water + gist. 
 

 

Fig. V.4. Evolutie van het bladoppervlak (gemiddelde ± SD) (%) over 5 dagen binnen object 1. Er werden geen significante verschillen 

tussen het bladoppervlak van beide bladcirkels opgetekend. 

 

 
Fig. V.5. Evolutie van het bladoppervlak (gemiddelde ± SD) (%) over 5 dagen binnen object 2. Er werden significante verschillen tussen het 

bladoppervlak van beide bladcirkels opgetekend op dagen 1, 2 en 3. 
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Fig. V.6. Evolutie van het bladoppervlak (gemiddelde ± SD) (%) over 5 dagen binnen object 3. Er werden significante verschillen tussen het 

bladoppervlak van beide bladcirkels opgetekend op dagen 3 en 4. 

 

 
Fig. V.7. Evolutie van het bladoppervlak (gemiddelde ± SD) (%) over 5 dagen binnen object 4. Er werden geen significante verschillen 

tussen het bladoppervlak van beide bladcirkels opgetekend. 

 

 

V.3. Conclusie 
In het object met bladcirkels waarop EPN en gist werden verspoten, lag de sterfte van de 
kooluilrupsen (niet significant) hoger dan in de andere objecten. Binnen dit object lag de bladvraat 
aan de bladcirkel met EPN en gist significant hoger. Dit zijn beide aanwijzingen dat gist een 
aantrekkend en/of vraatbevorderend effect heeft op de rupsen, waardoor de infectie van 
kooluilrupsen door EPN verhoogd kan worden. 
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Bijlage W: Longevity/infectivity test 

 
W.1. Experimental setup 
The longevity/infectivity test was designed to determine the effect of adding a spreader (Addit) and 
a humectant (xanthan gum) to the EPN spray suspension on the time that EPN can survive and 
infect a host after spraying. This test was carried out in 3496 Petri dishes, divided over 4 replicates. 
One replicate consisted of four sets of 200 Petri dishes (Ø: 35 mm). All sets of 200 Petri dishes 
received one of the four following spray treatments, all at an application rate of 546 L/ha: (1) a 
control treatment, applying water, (2) a treatment with a suspension of IJ of S. carpocapsae at an 
intended concentration of 5x106 IJ/L, (3) a treatment with the same concentration of S. carpocapsae 
IJ in combination with Addit (2.5 mL/L) and xanthan gum (0.3 g/L) and (4) a treatment with Addit 
(2.5 mL/L) and xanthan gum (0.3 g/L). 
All spray applications were carried out with the automated spray boom with the same configuration 
as described in the deposition test setup. The spray boom was equipped with TeeJet XR 110 04 
nozzles. With the selected spray boom setup and tank concentration of 5x106 IJ/L, theoretically, 27 
EPN were deposited per square centimeter on the sprayed surface. 
Before spraying, a homogenised tank sample (volume: 200 mL) was taken from all tank suspensions 
containing EPN, to measure the concentration and the survival of the EPN in suspension. 
Immediately after spraying, one Galleria mellonella L. larva was added to 50 random Petri dishes in 
each set of 200 dishes. The other 150 dishes of each set were left to dry without lid in an incubator 
at 24°C and 60% relative humidity. After 2, 4 and 6 hours, 50 random Petri dishes of each set were 
taken out of the incubator. Each of these dishes also received one G. mellonella larva, was closed 
and put back in the incubator. After seven days, the survival of the insect larva was examined. The 
larval survival was compared between treatments. 
Twelve extra Petri dishes were sprayed together with each set of 200 Petri dishes that received 
spray applications with EPN (i.e. spray treatment 2 and 3). Immediately after spraying, three of 
these 12 dishes were collected. These three dishes each received 3 mL of water. The actual number 
of EPN deposited in these Petri dishes, and their survival (expressed as percentage of applied 
number) was recorded and compared between treatments. The remaining 9 dishes were placed in 
the incubator, and were collected in groups of three, after 2, 4 or 6 hours of drying in the incubator. 
Immediately after their collection, they received 3 mL of water and survival of the EPN in these 
dishes was determined as described above. The survival data gathered at different time points (0, 2, 
4 and 6 hours after application), made it possible to compare the change in survival of the EPN over 
time, between treatments. 
 
W.2. Statistical analysis 
In the longevity/infectivity test, the number of EPN deposited per cm² was compared between 
treatments with a one-way ANOVA. The survival of the nematodes in the Petri dishes and the 
mortality of the G. mellonella larvae were compared between treatments with a linear mixed model 
(LMM) with treatment and sampling time as fixed factors. Spray run was considered as random 
factor to correct for repeated measurements over time within spray runs. Bonferroni correction for 
multiple comparisons was applied. 
SAS version 9.3 (SAS Institute Inc.) was used for the LMM calculations. SPSS Statistics versions 20 
and 21 (IBM Corp.) were used for all other calculations. Statistical significance was considered at 
P<0.05 for all tests. 
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W.3. Results 
The average survival of the nematodes in the tank samples surpassed 97% in both the pure EPN 
applications and in the EPN + adjuvants applications. Deposition results in both treatments were 
statistically equal: 35.71 ± 3.12 IJ/cm² were recorded in the Petri dishes sprayed with EPN but 
without adjuvants, while 38.11 ± 4.15 IJ/cm² were deposited in the Petri dishes sprayed with EPN 
and adjuvants. Therefore, any observed differences in the mortality percentage of the G. mellonella 
larvae cannot be attributed to a difference in the EPN quality or in the number of EPN per Petri dish. 
The tank concentration of the EPN was 7813 ± 137 IJ/mL and 7765 ± 312 IJ/mL in the pure EPN 
applications and the EPN + adjuvants applications, respectively. Based on the application rate (546 
L/ha) and on the above mentioned EPN concentration in the suspension, it was calculated that an 
average of 83.7 ± 7.5% and 89.9 ± 10.4% of all applied nematodes reached the target surface in the 
pure EPN application and in the EPN + adjuvants application, respectively. 
The survival of the EPN in both treatments remained very high until two hours after spraying (Figure 
W.1.). Afterwards, the survival of the larvae started dropping in both treatments, but this process 
was slower for the EPN applications with adjuvants. This points towards a protective effect of the 
adjuvants on the EPN. Most likely, the evaporation of water around the nematodes is slowed due to 
the presence of the hygroscopic xanthan gum.  

 
Figure W.1. Survival of Steinernema carpocapsae, 0, 2, 4 and 6 hours after spraying. Different letters indicate statistical differences 

between data columns. (P<0.05). 
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Figure W.2. Mortality of Galleria mellonella larvae, 0, 2, 4 and 6 hours after spraying, expressed as a percentage of the total number of 

tested larvae. Different letters indicate statistical differences between data columns. (P<0.05). 

 
Almost all G. mellonella larvae put in Petri dishes immediately after spraying these dishes with 
nematodes, died (Figure W.2.). The initial mortality observed after the applications with Addit and 
xanthan gum, but without EPN, was remarkably high (52.0 ± 16.6%). After two hours, the mortality 
in the treatment with EPN + Addit + xanthan gum was greatest of all treatments (42.5 ± 13.2%), 
followed by the treatment with adjuvants but without EPN (25.0 ± 4.2%). In the treatment in which 
EPN were applied in water, mortality did not differ from the mortality observed in the control 
treatment. After four and six hours, mortality percentages in all treatments were statistically equal. 
Despite having a prolonging effect on the lifespan of the EPN, the adjuvants do not seem to prolong 
the infective period of the EPN. These results are backed up by laboratory tests against the 
diamondback moth (P. xylostella), performed by Schroer et al. (2005), who argued that a similar 
mixture of a castor oil based surfactant (Rimulgan, Themmen GmbH, Hattersheim, Germany) and 
xanthan gum prolongs the survival of S. carpocapsae on leaves, but does not prolong infectivity. 
These researchers also argued that the advantages of adding these adjuvants had to be found in the 
functional support of the IJ on the leaves: with adjuvants, IJ can better penetrate a host. 
The higher larval mortality observed in the EPN + adjuvants treatment can probably be attributed to 
an additive effect of the EPN and of the adjuvants on the mortality of the larvae. Possible sources of 
such an effect are chemical toxicity of one or both of the adjuvants and a physical blocking of the 
spiracles by the formulation.  
Visual observations of the Petri dishes after 0, 2, 4 and 6 hours made clear that water was present in 
all Petri dishes until two hours after spraying. After four hours, however, all visible water in the 
dishes had dried up. These observations combined with the evolution of the mortality of the G. 
mellonella larvae in the treatment with Addit and xanthan gum, make a direct effect of the 
adjuvants on the larval mortality due to chemical toxicity of the adjuvants less likely. If the 
adjuvants were toxic by themselves, then higher mortality would have been observed for the larvae 
put in the Petri dishes after four and six hours. If, however, the adjuvants need water to penetrate 
the insect and exert toxic effects, then it is likely that the mortality of the larvae put in the Petri 
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dishes after two hours would be as high as immediately after spraying. Because a part of the water 
had evaporated after two hours, the adjuvants were more concentrated in the remaining liquid, and 
hence, would cause high mortality. 
More likely, the mortality in the treatment with Addit and xanthan gum is caused by their physical 
effect: the surfactant Addit probably facilitates the penetration of water into the spiracles, while 
xanthan gum prevents the evaporation of this water, thereby blocking the spiracles and suffocating 
the larvae. The partial evaporation of water after two hours explains the intermediate mortality 
percentage observed in the larvae that were put in the Petri dishes after two hours. Since less water 
is available, fewer larvae will be affected.  
Whether or not the effect of the adjuvants is physical, it should not be overrated when these 
adjuvants are used in the field, since the deposition results obtained in this lab test were 
exceptionally high and not representative for field tests. Deposition in the field will be much lower 
due to the suboptimal orientation and hydrophobicity of leaves. Furthermore, the applied spray 
volume has to be divided over a much larger leaf area: cauliflower can reach a leaf area index of 4, 
which means that cauliflower plants have a leaf area (upper and lower sides) that is 8 times the area 
of the soil surface they occupy. All these factors will result in a much lower contact between leaf-
bound plagues and the suspension, making significant control of pests with these adjuvants unlikely. 
 
W.4. Conclusions 
It was shown that adding Addit and xanthan gum to a spray suspension containing S. carpocapsae 
prolongs the survival of EPN on leaves, and that these adjuvants can cause mortality in larvae of G. 
mellonella. It is however deemed unlikely that Addit and xanthan gum at the used concentrations, 
will have a significant effect on insect plagues in the field due to the much lower deposition that can 
be expected in the field, when compared to the deposition obtained in the presented lab test. 
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Bijlage X: Proefprotocol semi-veldtesten -  Toepassing van 
entomopathogene nematoden tegen kooluil in bloemkool en savooikool 

 
Doelstellingen 
Deze proef heeft tot doel de werkzaamheid van entomopathogene nematoden (EPN) te testen op 
het voorkomen van schade door kooluil (Mamestra brassicae) in de teelt van bloem- en savooikool. 
Deze proef zal minstens twee maal herhaald worden. 
 
Materiaal en Methoden 
zie GBP_511: Waarnemingen in koolgewassen vermeldt voor proeven met rupsen: minimum 10 
geïnfecteerde planten/object beoordelen 
 
Referenties 
 
EPPO guideline PP 1/83 (2): caterpillars on leaf Brassicas 
 
De experimentele condities van de proef 
 
Het testorganisme 
Kooluil (Mamestra brassicae - BARABR): opkweek rupsen (L4) deels door labo Agrozoölogie en deels 
door POVLT tegen maart 2010. 
 
Het proefgewas en de cultivar 
Bloemkool (Brassica oleracea L. var. botrytis subv. cauliflora -  BRSOB), cultivar nog te bepalen.  
Savooikool (Brassica oleracea L. var. sabauda - BRSOS), cultivar nog te bepalen. 
Biologische opgekweekte bloemkool- en savooikoolplanten worden tegen half maart 2010 besteld 
door POVLT-PCBT. De planten moeten minimum 10 bladeren hebben bij het opstarten van de proef 
zodat het verschil in bladarchitectuur tussen de koolsoorten aanwezig is. 

 
De teeltverzorging 
De teeltverzorging wordt uitgevoerd overeenkomstig de Goede Landbouw Praktijk. De 
teeltverzorging en andere gewasbescherming is overeenkomstig de lokale teeltpraktijk. In de proef 
mogen geen extra insecticiden tegen rupsen ingezet worden. Bij elke toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden moet eerst gecontroleerd worden of er geen 
negatieve effecten zijn op de overleving en/of op het infectiepotentieel van de nematoden. 
Controleer hiervoor http://www.biobest.be/neveneffecten/3/search-itmq/ en/of de Nematodes 
Chemical Compatibility Guide (editie 09/09/09).   
 
Het proefterrein 
De proef wordt aangelegd in 2 serrecompartimenten van de afdeling glasgroenten van het POVLT. 
Zie schema in Fig. X.1. De proefopzet in elk serrecompartiment is volledig identiek met uitzondering 
van de factor temperatuur. In één compartiment wordt een warm temperatuurregime 
aangehouden; in het andere compartiment een koud temperatuurregime. De temperatuurregimes 
zijn gebaseerd op ingestelde minimum dag- en nachttemperaturen.  
 

Afdeling 1 = Tkoud: Tmin dag = 12°C en Tmin nacht = 7°C 
 

Afdeling 2 = Twarm: Tmin dag = 20°C en Tmin nacht = 15°C  
 

http://www.biobest.be/neveneffecten/3/search-itmq/
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Het proefplan 

 de exp. eenheid: 5 potten; afstand in rij = 25 cm; afstand tussen rij = 150 cm, de 
spuitboom wordt ontworpen door ILVO, afdeling spuittechniek (Fig. X.1 en X.2) 

 het aantal parallellen: 3  

 de onbehandelde controle: type ingesloten controle 

 het statistisch ontwerp: blokkenproef 

 het grafisch ontwerp van het proefplan: zie hieronder 

 periode: maart-april 2010 

 
Totaal aantal potten: 15 potten per behandeling x 5 behandelingen x 2 gewassen x 2 
temperaturen = 300 potten 
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Afdeling serre Tkoud Tmin dag 12°C en Tmin nacht 7°C  

 

1,5 m 7,9 m 4,85 m

1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 

101 205 303

BLK 7,5 m 102 204 305

103 201 302

104 202 301

105 203 304

1,5 m 

111 215 313

SAK 7,5 m 112 214 315

113 211 312

114 212 311

115 213 314

1,5 m 

X

X

X

 

 

X = pyloon serre                 Opstelling planten per veldje 

 O     O     O     O     O 
0,25 m 101

 
 

 

 
Afdeling serre Twarm Tmin dag 20°C en Tmin nacht 15°C  
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1,5 m 7,9 m 4,85 m

1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 

106 210 308

BLK 6 m 107 209 310

108 206 307

109 207 306

110 208 309

1,5 m 

116 220 318

SAK 6 m 117 219 320

118 216 317

119 217 316

120 218 319

1,5 m 

 
 
 

 
 

 
 
Proefopzet 
 
Objecten 
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Nr. Object Tmin dag Tmin nacht Koolsoort

1 controle 1000 l leidingswater zonder EPN 12°C 7°C bloemkool

2 referentie 1000 l/ha met EPN 12°C 7°C bloemkool

3 referentie 500 l/ha met concentratie EPN x2 12°C 7°C bloemkool

4 referentie 1000 l/ha met EPN en additief 12°C 7°C bloemkool

5 referentie 500 l/ha met concentratie EPN x2 en additief 12°C 7°C bloemkool

6 controle 1000 l leidingswater zonder EPN 20°C 15°C bloemkool

7 referentie 1000 l/ha met EPN 20°C 15°C bloemkool

8 referentie 500 l/ha met concentratie EPN x2 20°C 15°C bloemkool

9 referentie 1000 l/ha met EPN en additief 20°C 15°C bloemkool

10 referentie 500 l/ha met concentratie EPN x2 en additief 20°C 15°C bloemkool

11 controle 1000 l leidingswater zonder EPN 12°C 7°C savooikool

12 referentie 1000 l/ha met EPN 12°C 7°C savooikool

13 referentie 500 l/ha met concentratie EPN x2 12°C 7°C savooikool

14 referentie 1000 l/ha met EPN en additief 12°C 7°C savooikool

15 referentie 500 l/ha met concentratie EPN x2 en additief 12°C 7°C savooikool

16 controle 1000 l leidingswater zonder EPN 20°C 15°C savooikool

17 referentie 1000 l/ha met EPN 20°C 15°C savooikool

18 referentie 500 l/ha met concentratie EPN x2 20°C 15°C savooikool

19 referentie 1000 l/ha met EPN en additief 20°C 15°C savooikool

20 referentie 500 l/ha met concentratie EPN x2 en additief 20°C 15°C savooikool

concentratie EPN = 2,5 miljoen EPN/l  
 
Behandeling met EPN zie GBP_003 (Toepassen van de behandeling door spuiten met de 
proefveldspuit) 

 Rupsen van larvaal stadium 4 worden geleverd door het Labo voor Agrozoölogie (Prof. Tirry) 
of gekweekt door het POVLT. 

 Een voorbereidende migratieproef wordt opgezet waarbij op 10 planten 2 rupsen per plant 
gezet worden. Deze proef moet uitwijzen of er na 2 dagen al dan niet migratie tussen de 
planten plaatsvindt en in welke mate de rupsen het blad beschadigen. Afhankelijk van het 
schadebeeld zal een haalbare beoordelingsmethode voor bladschade opgesteld worden. De 
proef wordt na infectie afgedekt met insectengaas om aantasting van koolvlieg te vermijden.  

 Alle behandelingen gebeuren ter plaatse: de potten worden niet verplaatst zodat de  rupsen 
of EPN niet van de planten vallen. 

 Elke plant wordt op 6° en 7° blad geïnfecteerd met 2 rupsen van kooluil: vanaf 3° larvaal 
stadium verspreiden rupsen zich over plant. 

 

 Elke pot wordt na infectie met rupsen afgedekt met insectengaas om aantasting van koolvlieg 
te vermijden. 

 Test de batch EPN de dag vóór de bespuiting: tel aantal levende EPN. 

 Verwijder het insectengaas vóór behandeling met EPN.  

 Behandel met EPN 2 dagen na inoculatie.  Los EPN minstens 30 minuten vóór bespuiting op in 
water. Let erop dat tijdens het spuiten de EPN’s niet te veel rondgepompt worden. 

 Controle wordt geïnoculeerd met rupsen maar enkel gespoten met leidingwater (geen EPN). 

 Meet na elke bespuiting met EPN de temperatuur van de spuitvloeistof. Hoge temperaturen 
kunnen schadelijk zijn voor EPN. 
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 Behandel per afdeling volgende objecten samen (dus met zelfde spuitoplossing):  
                   Tkoud 1 en 11                   Twarm  6 en 16 

 2 en 12    7 en 17 

 3 en 13    8 en 18 

 4 en 14    9 en 19 

 5 en 15    10 en 20 

In totaal wordt dus 8 keer een spuitoplossing met EPN aangemaakt. 

  

  

- Neem met uitzondering van de controleobjecten (= 1 en 11, 6 en 16) per combinatie van 2 
objecten een tankstaal van 200 ml vóór de eerste en na de laatste bespuiting. Plaats de 
tankstalen onmiddellijk in de frigo. 
o Totaal aantal tankstalen:  

2 per behandeling (voor begin en voor einde bespuiting) x 8 objecten: 16 tankstalen  
o pipetteer per tankstaal 100 µl en bepaal hiervan dezelfde dag het aantal overlevende 

EPN. Herhaal dit 3 keer om fout op pipetteren uit te schakelen. Eén telling op overleving 
duurt 15 minuten en gebeurt door prikkeling met varkenshaar op penseel. Opleiding in  
ILVO. Een gemiddeld staal bevat ongeveer 200 levende EPN. Bij eindstaal moet minimum 
overleving = 75% van beginstaal. 
 

Totaal aantal telschalen afkomstig van tankstalen:  

16 x 3 herhalingen van pipetteren: 48 petrischalen tellen op overleving. 

 

- Plaats per veldje van 5 potten met uitzondering van de controleobjecten (= 1, 6, 11, 16) 

o 1 petrischaal op halve planthoogte: bepaal aantal en overleving EPN ter controle 
behandeling  

o 1 petrischaal aan voet van 1 plant: bepaal aantal EPN  
o 1 bladcirkel (diameter 3 cm) aan bovenkant EN aan onderkant van het zesde blad; 

bevestig bladcirkels in het midden van het blad met een kopspeld: bepaal aantal EPN na 
afspoelen van bladcirkel in petrischaal (gebruik hiervoor 1 petrischaal per bladcirkel).  

 

Totaal aantal petrischalen afkomstig van bespuitingen:  

4 per behandeling (1 aan plantvoet, 1 op planthoogte, 2 bladcirkels):  4 x 3 

herhalingen/object x 16 objecten = 192 petrischalen 

Alle 192 petrischalen tellen op aantal EN 48 petrischalen op planthoogte ook tellen 

op overleving.  

- Irrigeer niet meer vanaf infectie met rupsen om rupsen en/of EPN niet af te spoelen. 

- Dek na behandeling met EPN de planten terug af met insectengaas. 

 

Let op! 

- Aantal overlevende EPN tellen gebeurt dezelfde dag met binoculair x 40, telglaasje en telnaald 
verkrijgbaar in ILVO. 
-  Aantal EPN tellen hoeft niet onmiddellijk: voeg 3 ml leidingwater toe aan petrischaal, plaats in 
koelkast en tel de dag nadien. 
 
De beoordeling en registratie 
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Klimatologische waarnemingen 
In elke serreafdeling wordt het kasklimaat continu geregistreerd in de klimaatscomputer. Het 
verloop van de straling, de kastemperatuur en de relatieve vochtigheid kan opgevraagd worden in  
tabel of grafiek.  
 
Waarnemingen ivm teelt 
Toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen (datum, middel, concentratie) worden genoteerd. 

Uitgevoerde irrigatie (tijdstip en hoeveelheid) wordt geregistreerd. 

 
Waarnemingen in het kader van de onderzoeksvragen 
- bepaal dag van toepassing overleving EPN vóór en na behandeling: totaal 48  petrischalen van 
tankstalen + 48 petrischalen van bespuitingen  
- bepaal dag na toepassing aantal EPN na behandeling: 192 petriplaten  
- 4 dagen (max. 7 dagen) na toepassing EPN (afhankelijk van resultaat voorbereidende 

migratieproef):   

o tel aantal “feedingsspots” op alle bladeren OF 

o schat % aangetast blad in OF  

o bepaal oppervlakte aangetast blad tov volledige blad (inscannen blad) 

- bepaal 4 en 7 dagen na toepassing EPN het aantal dode rupsen per plant. Kleur van aangetaste 

rups varieert naargelang type EPN  

 
Waarnemingen bij de oogst 
Niet van toepassing: proef eindigt na waarnemingen schade.  
 
Waarnemingen betreffende neveneffecten 
Beschrijf en scoor de intensiteit van eventuele fytotoxische effecten van de gewasbehandelingen 
indien deze voorkomen conform GBP_511B p. 10-12. 

 

De bestemming van monsters en oogst 
De oogst wordt vernietigd, in zoverre vereist in de machtiging tot gebruik van de proefproducten. 
Geoogst product: tabel 1 methode 2 beschreven in GBP_009C: Oogsten, homogeen uitspreiden, 
stukfrezen. 
Niet geoogst materiaal : tabel 2, methode 4 beschreven in GBP_009C : direct stukfrezen : één- of 
meermaals stukfrezen totdat de oogst niet meer consumeerbaar is.  
 
De gegevensverwerking 
De gegevensverwerking zal gebeuren conform GBP_010A. 
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Fig. X.1 Proefplan serre-afdeling 

 

Fig. X.2 Schematische voorstelling spuitboom 
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Bijlage Y: Toepassing van entomopathogene nematoden tegen kooluil in 
bloemkool en savooikool 

 
Er werden drie experimenten uitgevoerd in de serres van het POVLT. Het eerste experiment werd 
uitgevoerd op 31/03/2010. Op basis van de waarnemingen in dit experiment werd het 
proefprotocol aangepast. Een tweede en derde experiment werden respectievelijk op 19/04/2010 
en 22/06/2010 uitgevoerd. Tabel Y.1 biedt een overzicht van de uitgevoerde behandelingen. 
 

Tabel Y.1 Overzicht van de geteste behandelingen in de experimenten 1, 2 en 3 rond de toepassing van EPN tegen de kooluil in bloemkool 
en savooikool 

Datum 
behandeling 

Naam 
behandeling 

Spuitdop 
Debiet 
(L ha-1) 

Snelheid 
spuitboom 

(km u-1) 

EPN 
concentratie 

(EPN mL-1) 

Toepassings- 
dichtheid 
(EPN cm-2) 

additief 

31/03/2010 

Controle 

XR 110 08 

1095 4 0 0 - 

Referentie 1095 4 2500 27 - 

Laag volume 548 8 5000 27 - 

Additief 1095 4 2500 27 Spreader 1 + humectant 

Additief en 
laag volume 

548 8 5000 27 Spreader 1 + humectant 

19/04/2010 

Controle XR 110 08 1095 4 0 0 - 

Referentie XR 110 08 1095 4 2500 27 - 

Laag volume XR 110 08 548 8 5000 27 - 

Kleine dop XR 110 04 548 4 5000 27 - 

Rijenspuit  
(2 doppen) 

XR 110 08 1095 6 2500 27 - 

22/06/2010 

Controle XR 110 08 1095 4 0 0 - 

Referentie XR 110 08 1095 4 2500 27 - 

Rijenspuit  
(3 doppen) 

XR 110 04 821 6 5000 46 Spreader 2 + sticker 

 
1. Experiment 1 

 
1.1 Materiaal en methoden 

 
1.1.1 Behandelingen 

 
Tabel T.1 biedt een overzicht van de behandelingen die uitgevoerd werden in het eerste experiment 
op 31/03/2010. Alle bespuitingen werden uitgevoerd met behulp van de mobiele spuitbaan (Fig. 
Y.1). De gebruikte serrespuit was uitgerust met een filter die niet verwijderd werd tijdens de 
bespuitingen.  
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1.1.2 Experimentele condities 
 

Experimentele lay-out 
Het experiment werd uitgevoerd in de serre van het POVLT in Beitem. Twee compartimenten van 
de serre werden gebruikt om twee temperatuursregimes te simuleren. Elke behandeling werd drie 
keer herhaald door drie rijen van telkens 5 koolplanten te bespuiten voor elke koolsoort en in beide 
temperatuursregimes. Een block design werd gebruikt (Fig. Y.1). 

 
Entomopathogene nematoden 
Afhankelijk van het gebruikte debiet, werden twee (2500 EPN mL-1) of vier (5000 EPN mL-1) pakjes 
van 50 milj EPN S. carpocapsae gesuspendeerd in 10 L water, minimum 30 minuten voor het 
experiment. De nematodensuspensie werd toegevoegd aan 20 L water in de spuittank. Ten slotte 
werd de tank aangevuld tot een volume van 40 L. Dezelfde tankoplossing werd gebruikt om 12 rijen 
koolplanten te bespuiten: drie rijen per koolsoort in twee temperatuurregimes. Er werd gestreefd 
naar een toepassing van 27 EPN cm-2 in alle experimenten. 

 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op bloemkool en savooikool in potten. De planten bevonden 
zich in het BCCH 18 stadium (8 echte bladeren). 

 
Insecten 
Eén L3 larve van de kooluil werd op elke koolplant geplaatst twee dagen voor de bespuitingen. In 
het warme temperatuursregime werden in herhalingen 1 en 3 L4 larven gebruikt. Net voor de 
toepassing werden planten geïrrigeerd om de larven te stimuleren om uit de aarde te komen. De 
planten werden onderzocht op de aanwezigheid van larven. Indien de larven door deze inspectie 
van de plant vielen, werden ze terug op de plant geplaatst. 

 
Temperatuur 
Het experiment werd uitgevoerd in twee temperatuursregimes. Enkel de minimumtemperaturen 
werden onder controle gehouden. In de koude afdeling was Tmin dag 15°C en Tmin nacht 10°C. In de 
warme afdeling was Tmin dag 20°C en Tmin nacht 15°C. 
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Afdeling serre Tkoud Tmin dag 15 °C en Tmin nacht 10 °C

1,5 m 7,9 m 4,85 m

1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 

101 205 303

BLK 7,5 m 102 204 305

103 201 302

104 202 301

105 203 304

1,5 m 

111 215 313

SAK 7,5 m 112 214 315

113 211 312

114 212 311

115 213 314

1,5 m 

in elk veldje staan 5 potten X = pyloon serre

Afdeling serre Twarm Tmin dag 20 °C en Tmin nacht 15 °C

1,5 m 7,9 m 4,85 m

1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 

106 210 308

BLK 7,5 m 107 209 310

108 206 307

109 207 306

110 208 309

1,5 m 

116 220 318

SAK 7,5 m 117 219 320

118 216 317

119 217 316

120 218 319

1,5 m 

30 cm in de rij; 150 cm tussen de rij

X

X

X

X

X

X

 
Fig. Y.1 Experimentele lay out experiment 1 en experiment 2 (enkel afdeling serre Tkoud) 

 
1.1.3 Observaties 

 
Overleving 
Voor en na elke toepassing werd een tankstaal genomen bovenaan de spuittank. De overleving 
werd geobserveerd in elk staal door microscopisch het totaal aantal nematoden en het aantal 
levende nematoden te tellen in drie substalen. 

 
Concentratie in spuittank 
Voor en na elke toepassing werd een tankstaal genomen bovenaan de spuittank. Het totaal aantal 
EPN werd geteld in drie substalen. 
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Bedekking 
Per herhaling werd een petrischaal gevuld met 3 mL water op de grond geplaatst tussen de andere 
planten. Eén plant per herhaling (per rij) werd bovendien voorzien van twee koolcirkels van 3 cm 
diameter. De ene cirkel werd aan de bovenkant van een blad bevestigd, de andere aan de 
onderkant. Na de bespuiting werden de cirkels voorzichtig in een petrischaal gelegd, gevuld met 3 
mL water. Het aantal nematoden in het water werd geteld. 

 
Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
Net voor de bespuiting werd het aantal larven op de koolplanten geteld. Zes dagen na de bespuiting 
werd het aantal levende en dode larven geteld. 

 
Gewasschade 
Gewasschade werd bepaald zes dagen na de toepassing, door gebruik te maken van een visueel 
scoresysteem (Fig. Y.2). 
 

 
Fig. Y.2 Foto’s gebruikt om de schade aan koolplanten te scoren in experiment 1,  

van links naar rechts stijgen de scores van 1 tot 5 
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1.2 Resultaten 
 

Tijdens de uitvoering van de bespuitingen steeg de temperatuur respectievelijk van 12.3°C en 
15.4°C ’s morgens, tot 18.3°C en 20.0°C rond de middag voor het koude en het warme 
temperatuursregime (Tabel Y.2). In het koude regime daalde de relatieve vochtigheid van 84% ’s 
morgens tot 64% ’s middags. In het warme regime werd de maximum vochtigheid bereikt rond 10 
uur. De minimum relatieve vochtigheid werd opgemeten rond 14u. 
De temperatuur van de suspensie in de spuittank bedroeg voor elke toepassing 16°C. 

 

Tabel Y.2 Temperatuur en relatieve vochtigheid in de lucht van de serre tijdens de spuittoepassingen in experiment 1 

 Koud temperatuursregime Warm temperatuursregime 

 Temperatuur (°C) 
Relatieve 

vochtigheid (%) 
Temperatuur (°C) 

Relatieve 
vochtigheid (%) 

gem. 15.8 ± 1.5 74 ± 5 17.1 ± 1.4 63 ± 4 
min. 12.3 64 14.5 58 
max. 19.0 84 20.0 74 

 
1.2.1 Overleving van EPN 
Gemiddeld bekeken over alle behandelingen kon een daling in de overleving van S. carpocapsae 
vastgesteld worden na een reeks bespuitingen met dezelfde spuittanksuspensie (Tabel Y.3). In dit 
experiment werden met dezelfde spuittanksuspensie 12 rijen van koolplanten bespoten. De pomp 
werd afgezet tussen de bespuitingen. Gemiddeld bedroeg de overleving 90.36 ± 4.74 % voor en 
85.48 ± 5.10 % na een reeks bespuitingen. Na elke reeks bespuitingen (12 rijen) werd de 
temperatuur in de spuittank gemeten. Deze temperatuur overschreed nooit 23°C, dit is dus veel 
lager dan de kritische temperatuur voor S. carpocapsae gemeten door Brusselman et al. (2010). 

 

Tabel Y.3 Temperatuur gemeten in de spuittanksuspensie na een toepassing en de overleving van S. carpocapsae voor en na een 
behandeling in experiment 1. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet sign. verschillend. Niet getransformeerde data worden 

weergegeven.  

Behandeling 

Temperatuur in de 
spuittanksuspensie (°C) 

Overleving (%) 

Na toepassing Voor toepassing Na toepassing 

referentie 23 92.37 a 89.61 ab 

laag volume 23 91.63 ab 87.81 ab 

additief 21 89.93 ab 85.51 ab 

additief en laag volume 21 87.53 ab 78.98 b 

 
1.2.2 Concentratie in de spuittank 
Alhoewel dit statistisch niet kan bewezen worden, lijkt de concentratie licht af te nemen naarmate 
de bespuitingen vorderen (Tabel Y.4). Dit fenomeen werd ook reeds in vorige experimenten 
waargenomen. De daling in concentratie zou veroorzaakt kunnen worden door de sedimentatie van 
nematoden in de spuittank door een slechte menging, door het verlies van nematoden in de filter of 
door het blijven haperen van nematoden in oneffenheden in de interne tankconstructie 
(Brusselman et al., 2010). 
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Tabel Y.4 Concentratie van S. carpocapsae geobserveerd in de stalen gennomen in de spuittank voor en na een behandeling en het verlies 
van nematoden in de spuittank na een behandeling in experiment 1. Gemiddelden gevolgd door dezelfde kleine of grote letter zijn niet 

significant verschillend. 

Behandeling 
Concentratie (EPN mL

-1
)  

Voor toepassing Na toepassing Verlies (%) 

Referentie 2883 a 2653 a 8 
Laag volume 6620 A 5613 AB 15 
Additief 2873 a 2613 a 9 
Additief en laag volume 5007 AB 4393 B 12 

 
1.2.3 Bedekking 
Het aantal nematoden dat teruggevonden werd op de horizontale controle petrischalen verschilde 
niet per behandeling (Tabel Y.5). Het aantal nematoden toegepast per oppervlakte-eenheid komt 
goed overeen met de beoogde toepassingsdichtheid van 27 EPN cm-2. 

 

Tabel Y.5 Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 1. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn 
niet significant verschillend. Statistische analyse werd uitgevoerd op getransformeerde data (log). Niet getransformeerde data worden 

weergegeven. Aantal nematoden cm-2. 

Behandeling Aantal nematoden (-) Aantal EPN cm
-2 

referentie 217 ± 11 a 23.90 

laag volume 246 ± 17 a 27.09 

additief 209 ± 12 a 23.02 

additief en laag volume 245 ± 19 a 26.98 

 
Er werd geen significant verschil gevonden in het totaal aantal nematoden op de bladcirkels 
bovenaan tussen de behandelingen en koolsoorten (Tabel Y.6). Relatief gezien werd een significant 
hogere bedekking behaald met de behandeling additief en laag volume. Dit komt door de lage 
concentratie in de tank bij de behandeling additief en laag volume. Men had de zeef in de opening 
van de tank niet verwijderd bij de toevoeging van de nematodensuspensie aan de spuittank. De 
toevoeging van spreader 1 en de wetting agent had dus een positief effect op de bedekking 
bovenaan de koolplanten bij de laag volume toepassing. 
De cirkels bevestigd aan de onderkant van de koolbladen werden bijna niet bedekt met nematoden. 
Er kon geen significant effect van behandeling of koolsoort gevonden worden op het totaal aantal 
nematoden op de koolcirkels onderaan. Ook in de relatieve bedekking kon geen effect van de 
behandeling of koolsoort gevonden worden. 
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Tabel Y.6 Aantal nematoden teruggevonden op de bladcirkels, geplaatst aan de onder- en bovenkant van de koolbladen, na experiment 1.  
Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. Relatieve bedekking is de bedekking van deze cirkels relatief 

t.o.v. de theoretische maximale bedekking. 

Behandeling 

 Bovenaan  Onderaan 

Aantal 
nematoden (-) 

Aantal EPN 
cm

-
² 

Relatieve 
bedekking (%) 

Aantal 
nematoden 

(-) 

Aantal 
EPN cm

-
² 

Relatieve 
bedekking (%) 

referentie 70 ± 8 a 9.90 32.54 ± 3.60 a 2 ± 1 A 0.28 0.89 ± 0.40 A 

laag volume 80 ± 9 a 11.32 33.73 ± 3.65 ab 3 ± 1 A 0.42 1.16 ± 0.36 A 

additief 82 ± 11a 11.60 38.5 ± 5.14 ab 3 ± 1 A 0.42 1.22 ± 0.49 A 

additief en laag volume 92 ± 9 a 13.01 50.49 ± 5.10 b 1 ± 0 A 0.14 0.78 ± 0.27 A 

 
1.2.4 Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
Twee dagen voor de toepassing werden de planten geïnfecteerd met in totaal 300 larven. Net voor 
de bespuiting werden 157 larven teruggevonden op de planten of in de dichte nabijheid van de 
planten. Alle larven die teruggevonden werden op de bodem of aan de onderkant van de potten, 
werden terug op de planten gezet net voor de toepassing. Zes dagen na de toepassing werden 79 
larven teruggevonden; 14 van deze larven waren dood. Op basis van de observatie van de larven 
kunnen we concluderen dat migratie tussen de blokken niet uitgesloten kan worden. Daarom en 
ook omwille van de lage recovery van de larven, kunnen we geen conclusies maken in verband met 
het effect van de verschillende toepassingen. 

 
1.2.5 Gewasschade 
Zes dagen na de bespuitingen kon er geen effect van de behandelingen op de gewasschade 
vastgesteld worden. Gemiddeld bedroeg de gewasschade 2.24 ± 0.92. 
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2. Experiment 2 
 

2.1 Materiaal en methoden 
 

2.1.1 Behandelingen 
Experiment 2 werd uitgevoerd op 19/04/2010. Tabel Y.1 geeft een overzicht van de geteste 
behandelingen. Alle experimenten werden uitgevoerd met de mobiele spuitbaan (Fig. Y.1). De filter 
werd niet verwijderd voor de bespuitingen. 
 
2.1.2 Experimentele condities 

 
Experimentele lay-out 
Het experiment werd uitgevoerd in de serre van het POVLT in Beitem. Eén compartiment van de 
serre werd gebruikt. Elke toepassing werd drie keer herhaald met drie rijen van vijf koolplanten. Er 
werd gebruik gemaakt van een block design (Fig. Y.1). 

 
Entomopathogene nematoden 
Gelijkaardig als in experiment 1, behalve voor het gebruik van de spuittanksuspensie. Toepassing 5 
werd eerst uitgevoerd (6 rijen). Met dezelfde suspensie werd toepassing 2 uitgevoerd (6 rijen). Het 
spuittoestel werd niet afgezet tijdens deze 12 bespuitingen. Voor de andere toepassingen werd één 
suspensie gebruikt om 6 rijen te bespuiten. Tijdens deze laatste toepassingen werd het spuittoestel 
wel afgezet tussen de bespuitingen door.  
 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op bloemkool en savooikool geplant in potten die daarna in 
vollegrond uitgeplant werden met de bovenrand van de pot op gelijke hoogte  als het maaiveld. De 
planten bevonden zich in het BCCH 21 stadium (11 echte bladeren). 
 
Insecten 
Vijf dagen voor de toepassing werden op elke plant drie L2 larven van de kooluil geplaatst. De 
planten werden overdekt met insectengaas om de transfer van larven tussen de blokken tegen te 
gaan. 
Onmiddellijk na het spuiten werd één plant per rij overgebracht in een plastic container. Twee L4 
larven werden aangebracht op deze plant. De container werd afgedekt met insectengaas om hun 
migratie te voorkomen. 
 
Temperatuur 
Het experiment werd uitgevoerd bij één temperatuursregime. Enkel de minimumtemperatuur kon 
gecontroleerd worden. Gedurende de dag was deze temperatuur 15°, gedurende de nacht 10°C. 
 
2.1.3 Observaties 

 
Overleving 
Idem als in experiment 1. 
Per herhaling werd één petrischaal gevuld met 3 mL water naast de rij kolen geplaatst. De 
overleving in deze schalen werd in dit experiment ook geobserveerd. 
 
Concentratie in spuittank 
Idem als in experiment 1. 
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Bedekking 
Idem als in experiment 1. 

 
Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
Het aantal dode en levende larven op de planten en in de containers werd 72h na de toepassing 
geteld op een destructieve wijze. Na deze telling werd beslist om alle larven te transfereren van de 
planten naar de container met de eerder  apart geplaatste koolplant. Het aantal levende en dode 
larven werd opnieuw geteld, 96h na de toepassing. Om de hoge temperaturen in de serre te 
vermijden werden de containers in een hangar (temperatuur ± 17°C) geplaatst voor een 60-tal uren. 
De laatste telling werd uitgevoerd één week na de toepassing. 

 
Gewasschade 
Twee dagen na de toepassing werd de gewasschade bepaald met een visueel scoresysteem (Fig. 
Y.3). 
 
 

 

 
Fig. Y.3 Foto’s gebruikt om de schade aan koolplanten te scoren in experiment 2, op de eerste rij van links naar rechts stijgen de scores 

van 1 naar 3, op de tweede rij stijgen ze van 4 tot 5 
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2.2 Resultaten 
 

Tijdens de bespuitingen steeg de temperatuur van 14.8°C ’s morgens tot 26.4°C om 15u. De 
relatieve vochtigheid daalde van 75 % ’s morgens tot 39 % rond 14u (Tabel Y.8). De temperatuur 
van de suspensie in de spuittank bedroeg voor elke toepassing 16°C. 

 

Tabel Y.8 Temperatuur (gem. ± SE) en relatieve vochtigheid in de lucht van de serre tijdens de bespuitingen in experiment 2 

 
Temperatuur 

(°C) 
Relatieve vochtigheid 

(%) 

gem. 22.8 ± 3.4 48 ± 10 
min. 14.8 39 
max. 26.4 75 

 
2.2.1 Overleving van EPN  
Na de opeenvolgende behandeling rijenspuit en de referentiebehandeling werd een sterke daling in 
de overleving van de nematoden geobserveerd in de spuittank (Tabel Y.9.). Het continu recirculeren 
van de nematodensuspensie tijdens 12 opeenvolgende bespuitingen was dodelijk voor 38 % van de 
nematoden. De temperatuur in de spuittank bleef nochtans onder de maximumtemperatuur die 
opgemeten werd bij het experiment “Mengsysteem tuinbouwspuit” (Bijlage A), waarbij er geen 
schade werd geobserveerd. De duur van de twee behandelingen werd niet exact opgemeten, maar 
wordt geschat op 90 minuten. De kortere tijdsspanne waarbij de hoge temperatuur werd bereikt in 
de spuittank, veroorzaakt door het kleiner wordende spuitvolume na elke bespuiting, kan de 
verklaring zijn voor dit verschil. 
Ook na de laag volume behandeling werd significante schade aan de nematoden geobserveerd. Dit 
was niet het geval na de kleine dop behandeling. 

 

Tabel Y.9 De temperatuur opgemeten in de spuittanksuspensie na een toepassing en de overleving van S. carpocapsae voor en na een 
behandeling in experiment 2. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend.  

Behandeling 

Temperatuur in de 
spuittank (°C)  

Overleving (%) 

Na toepassing Voor toepassing Na toepassing 

referentie 32 - 57.92  a 

laag volume 22 94.75 c 86.33  b 

kleine dop 21 95.36 c 92.29  c 

rijenspuit - 95.56 c - 

 
De overleving geobserveerd in de petrischalen was significant verschillend afhankelijk van de 
toepassing (Tabel Y.10). We gaan er van uit dat dit komt door het verschil in overleving in de 
spuittank en niet veroorzaakt wordt door de bespuiting zelf. Op basis van deze vaststelling kunnen 
we concluderen dat het effect van spuittechniek op de plantenschade en de controle van de larven 
niet volledig kan bepaald worden met dit experiment. De laag volume toepassing kan vergeleken 
worden met de kleine dop toepassing en de toepassing met het rijensysteem. Andere vergelijkingen 
kunnen met deze data niet uitgevoerd worden. 
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Tabel Y.10 Overleving van S. carpocapsae (gem. ± SE) gemeten in de petrischalen naast de plantenrijen na een behandeling in experiment 
2. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. De statistische analyse werd uitgevoerd op boogsin 

getransformeerde data. Niet getransformeerde data worden weergegeven. 

Behandeling Overleving (%) 

referentie 75.56 ± 5.12 a 

laag volume 93.19 ± 1.39 bc 

kleine dop 89.63 ± 2.08 b 

rijenspuit 97.78 ± 0.98 c 

 
2.2.2 Concentratie in de spuittank 
In dit experiment werden drie tanksuspensies gemaakt. Na de bespuitingen met de rijenspuit en de 
referentietoepassing werd een sterke daling in de nematodenconcentratie gedetecteerd bovenaan 
de spuittank (Tabel Y.11). Het verlies aan nematoden van 29 % ligt ver boven de opgemeten 
verliezen in het eerste experiment. Aangezien een zelfde aantal bespuitingen werden uitgevoerd als 
in het eerste experiment, vermoeden we dat het verlies aan nematoden gezocht moet worden in 
het traject dat nematoden afleggen bij de recirculatie van de spuitvloeistof. 
Na de laag volume toepassing werd een verlies aan nematoden van 19 % geobserveerd. In de kleine 
dop toepassing werd een lagere concentratie aan nematoden gemeten dan verwacht voor de 
toepassing. We gaan ervan uit dat de spuittanksuspensie niet goed gemengd was voor de start van 
de bespuitingen. 

 

Tabel Y.11 Concentratie van S. carpocapsae geobserveerd in stalen genomen in de spuittank voor en na een behandeling en het verlies 
aan nematoden in de spuittank na een toepassing in experiment 2. Gemiddelden gevolgd door dezelfde kleine of grote letter zijn niet 

significant verschillend. 

Behandeling 
Concentratie (EPN mL

-1
)  

Voor toepassing Na toepassing Verlies (%) 

referentie - 1923 a 29 

laag volume 5423 B 4393 AB 19 

kleine dop 3920 A 5267 B - 26 

rijenspuit 2690 a - - 

 
2.2.3 Bedekking 
Het aantal nematoden dat teruggevonden werd in de horizontale petrischalen verschilde niet 
tussen de referentie, laag volume en de kleine dop toepassing (Tabel Y.12). De optimale toepassing 
van 27 EPN cm-2 of 249 nematoden per petrischaal werd behaald. De rijenspuit toepassing 
resulteerde in een significant lager aantal nematoden in de controle petrischalen door de zijwaartse 
spuitrichting van de spuitdoppen.  
 
Gemiddeld werden respectievelijk 48 en 58 nematoden teruggevonden op de bloemkool- en 
savooikoolcirkels gepositioneerd aan de bovenkant van de koolbladen (Tabel Y.13). De cirkels aan 
de onderkant van de koolbladen werden nauwelijks bedekt. Voor beide posities kon geen verschil 
gevonden worden tussen de koolsoorten of de verschillende toepassingen. De combinatie van de 
rijenspuit met XR 110 08 spuitdoppen blijkt zoals in vorige experimenten niet in staat de depositie 
aan de onderkant van de koolbladeren te verbeteren. 
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Tabel Y.12 Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 2. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn 
niet significant verschillend. Statistische analyse werd uitgevoerd op getransformeerde data (√). Niet getransformeerde data worden 

weergegeven. Aantal nematoden cm-2. 

Behandeling Aantal nematoden (-) Aantal EPN cm
-
² 

referentie 246 ± 34 a  27.09 

laag volume 268 ± 17 a 29.52 

kleine dop 227 ± 26 a 25.00 

rijenspuit 43 ± 8 b 4.74 

  

 Tabel Y.13 Aantal nematoden teruggevonden op de bladcirkels, geplaatst aan de onder- en bovenkant van de koolbladen, na 
experiment 2.  Relatieve bedekking is de bedekking van deze cirkels relatief t.o.v. de theoretische maximale bedekking. 

Behandeling 

 Bovenaan  Onderaan 

Aantal nematoden 
(-) 

Aantal  
EPN cm

-
² 

Relatieve  
bedekking (%) 

Aantal 
nematoden (-) 

Aantal EPN 
cm

-
² 

Relatieve 
bedekking (%) 

referentie 58 ± 9  8.20 38.62 ± 6.01  3 ± 1  0.42 1.85 ± 0.75 

laag volume 60 ± 14  8.48 31.29 ± 7.37  3 ± 1  0.42 1.67 ± 0.76 

kleine dop 71 ± 19  10.04 39.72 ± 10.72  5 ± 2  0.71 2.90 ± 1.00 

rijenspuit  25 ± 16  3.54 12.01 ± 7.66  1 ± 1  0.14 0.64 ± 0.39 

 
2.2.4 Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
72h na de bespuiting werden 332 larven van de 510 uitgezette larven teruggevonden. Dit is een 
recovery van 65 %. Ondanks de maatregelen die getroffen werden om de migratie van larven tegen 
te gaan (insectengaas en kleinere larven die traag migreren) verdween 35 % van de larven. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door natuurlijke sterfte en predatie. Dode larven werden enkel 
teruggevonden in één herhaling van de referentietoepassing in bloemkool en in vier herhalingen 
van de rijenspuit toepassing (twee herhalingen in bloemkool en twee herhalingen in savooikool). 
In de containers werden 117 larven teruggevonden, waarvan vier dode (bestrijding van 3,4 %). Dode 
larven werden teruggevonden in één herhaling van de kleine dop toepassing (bloemkool), één 
herhaling van de rijenspuit (bloemkool) en één herhaling van de laag volume toepassing 
(savooikool). 
Alle larven die na 72h teruggevonden werden op de planten, werden overgebracht in de container. 
Na 96h werden 17 van de 330 larven in de container dood teruggevonden (bestrijding van 5,7 %). 
Dode larven werden gevonden in één herhaling van de referentietoepassing, twee herhalingen van 
de laag volume toepassing, twee herhalingen van de kleine dop toepassing en vier herhalingen van 
de rijenspuit toepassing. In één herhaling van de controle werden ook dode larven teruggevonden. 

 
2.2.5 Gewasschade 
Er kon geen effect van de toepassing op gewasschade teruggevonden worden, twee dagen na de 
toepassing. Het is mogelijk dat de observatie van gewasschade te vroeg werd uitgevoerd. In de 
toekomst zullen planten langer behouden worden en gewasschade zal verscheidene dagen na de 
toepassing bekeken worden. Gemiddeld bedroeg de gewasschade 2.74 ± 0.83. 
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3. Experiment 3 
 

3.1 Materiaal en methoden 
 

3.1.1 Behandelingen 
 

Tabel Y.1. geeft een overzicht van de verschillende behandelingen die getest werden in experiment 
3. Dit experiment werd uitgevoerd op 22/06/2010. Alle experimenten werden uitgevoerd met de 
mobiele spuitbaan (Fig. Y.1). Vóór de bespuitingen werd de filter verwijderd. 

 
3.1.2 Experimentele condities 

 
Experimentele lay-out 
Het experiment werd uitgevoerd in de serre van het POVLT in Beitem. Eén compartiment van de 
serre werd gebruikt. Elke toepassing werd drie keer herhaald met drie rijen van vijf koolplanten. Er 
werd gebruik gemaakt van een block design (Fig. Y.1). 

 
Entomopathogene nematoden 
Afhankelijk van het gebruikte debiet, werden vijf (2500 EPN mL-1) of tien (5000 EPN mL-1) pakjes van 
50 milj EPN S. carpocapsae gesuspendeerd in 10 L water, minimum 30 minuten voor het 
experiment. De nematodensuspensie werd toegevoegd aan 20 L water in de spuittank. Ten slotte 
werd de tank aangevuld tot een volume van 100 L. Dezelfde tankoplossing werd gebruikt om 3 rijen 
koolplanten te bespuiten. Er werd gestreefd naar een toepassing van 27 EPN cm-2 in de 
referentietoepassing en 46 EPN cm-2 bij de toepassing met de rijenspuit.  

 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op bloemkool geplant in potten die daarna in vollegrond 
uitgeplant werden met de bovenrand van de pot op gelijke hoogte als het maaiveld. De planten 
bevonden zich in het BCCH 20 stadium (10 echte bladeren). 

 
Insecten 
Eén dag voor de toepassing werden op elke plant één L3 larve van de kooluil geplaatst. Net vóór de 
bespuiting werden 2 L6 larven op elke plant geplaatst. De planten werden overdekt met 
insectengaas om de transfer van larven tussen de blokken tegen te gaan. 

 
Temperatuur 
Het experiment werd uitgevoerd bij één temperatuursregime. Na de bespuiting werd de 
minimumtemperatuur in de serre op 24°C ingesteld. 

 
3.1.3 Observaties 

 
Overleving 
Idem als in experiment 1. 
 
 
Concentratie in spuittank 
Idem als in experiment 1. 
 
Bedekking 
Idem als in experiment 1. 
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Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
Het aantal dode en levende larven op de planten werd 8 dagen na de toepassing geteld op een 
destructieve wijze. 
 
Gewasschade 
Acht dagen na de toepassing werd de gewasschade bepaald met een visueel scoresysteem (Fig. Y.4). 
 

 
Fig. Y.4 Foto’s gebruikt om de schade aan koolplanten te scoren in experiment 3, op de eerste rij van links naar rechts stijgen de scores 

van 1 naar 3, de foto op de tweede rij toont een koolplant met score 4 
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3.2  Resultaten 
 

Tijdens de bespuitingen steeg de temperatuur van 19.9°C ’s morgens, tot 30.7°C rond 16u40. De 
relatieve vochtigheid bedroeg ’s morgens 71 % en daalde tot een minimum van 41 % rond 16u. 
De temperatuur van de suspensie in de spuittank bedroeg voor de start van de 
referentiebehandeling 21.2°C. Net voor de behandeling met de rijenspuit was dit 22.1°C.  

 
3.2.1 Overleving van EPN in de spuittank 
Globaal werd geen effect van de bespuitingen op de overleving van de nematoden gedetecteerd 
(Tabel Y.14). 
 

Tabel Y.14 De temperatuur opgemeten in de spuittanksuspensie na een toepassing en de overleving van S. carpocapsae voor en na een 
behandeling in experiment 3. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend.  

Behandeling 
Temperatuur in de 

spuittank (°C)  
Overleving (%) 

Na toepassing Voor toepassing Na toepassing 

Referentie 24 98.30 a 97.10 a 

Rijenspuit 25 93.68 a 95.64  a 

 
 
3.2.2 Concentratie in de spuittank 
Bij beide behandelingen kon geen effect van de bespuiting op de concentratie aan nematoden in de 
spuittank gevonden worden. Bij de referentietoepassing was de gemiddelde concentratie 2632 EPN 
ml-1. Bij de toepassing met de rijenspuit werd een gemiddelde concentratie van 5416 EPN ml-1 
geobserveerd. 

 
3.2.3 Bedekking 
Aangezien de toepassingsdichtheid verschillend was bij de twee behandelingen, nl. 27 EPN cm-2 bij 
de referentie en 46 EPN cm-2 bij de rijenspuit, kan er geen vergelijking gemaakt worden tussen de 
behandelingen op basis van totaal aantal nematoden op de petrischalen en op de bladcirkels. Door 
gebruik te maken van de relatieve bedekking (ten opzichte van de maximale bedekking) kunnen de 
behandelingen wel vergeleken worden.  

 
Op de horizontale petrischalen werd geen significant verschillende relatieve bedekking vastgesteld 
(Tabel Y.15). Op de bladcirkels bovenaan werd gemiddeld een verdubbeling van de relatieve 
bedekking behaald door gebruik te maken van de rijenspuit (Tabel Y.16). Door de grote variatie kan 
dit echter statistisch niet aangetoond worden. Aan de onderkant van de koolbladen was de 
relatieve bedekking gemiddeld 3.4 maal hoger met de rijenspuit in vergelijking met de 
referentietoepassing. Opnieuw kan geen significant verschil aangetoond worden door de grote 
variatie op de resultaten. 
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Tabel Y.15 Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 3. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn 
niet significant verschillend.  

Behandeling Relatieve bedekking Aantal nematoden (-) Aantal EPN cm
-
² 

Referentie 68.16 ± 8.73 a 178 ± 23 19.64 ± 2.52 

Rijenspuit 55.06 ± 16.28 a 222 ± 66 24.49 ± 7.24 

 

Tabel Y.16 Aantal nematoden teruggevonden op de bladcirkels, geplaatst aan de onder- en bovenkant van de koolbladen, na experiment 3.  
Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. Relatieve bedekking is de bedekking van deze cirkels relatief 

t.o.v. de theoretische maximale bedekking. 

Behandeling 

 Bovenaan  Onderaan 

Aantal 
nematoden (-) 

Aantal 
EPN cm

-
² 

Relatieve 
bedekking (%) 

Aantal 
nematoden (-) 

Aantal 
EPN cm

-
² 

Relatieve 
bedekking (%) 

Referentie 43 ± 3 6.04 20.95 ± 1.56 a 5 ± 3 0.71 2.45 ± 1.58 a 

Rijenspuit 129 ± 25 18.30 41.14 ± 8.07 a 26 ± 25 3.73 8.38 ± 8.06 a 

 
3.2.4 Aanwezigheid en sterfte kooluil 
In totaal werd 69 % van de uitgezette rupsen teruggevonden. Er werd een significant effect 
vastgesteld van de behandeling op het aantal gerecupereerde rupsen. Bij de controle werden er 
gemiddeld 4.3 teruggevonden, bij de referentie 3.3 en bij de rijenspuit 2.7. Bij de controle werd een 
sterfte van 15.0 ± 7.6 % vastgesteld. Bij de referentie en de rijenspuit was de sterfte respectievelijk 
30.6 ± 19.4 % en 33.3 ± 19.2 %. Door de grote variabiliteit in de resultaten kan geen significant 
verschil in sterfte aangetoond worden.   

 
3.2.5 Gewasschade 
Gemiddeld werd een gewasschade van 2.2 ± 0.2 vastgesteld bij de controle. Bij de referentie en de 
rijenspuit werd een gewasschade van 1.9 ± 0.2 geobserveerd. Statistisch kan geen verschil 
aangetoond worden in gewasschade tussen de behandelingen. 
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4. Vergelijking van de referentietoepassingen 
 

De drie uitgevoerde experimenten worden in Tabel Y.17 vergeleken op basis van de 
referentietoepassingen. 

 

Tabel Y.17 Vergelijking van drie experimenten met kooluil op basis van diverse parameters. 

 Exp 1 (koud) Exp 1 (warm) Exp 2 Exp 3 

Max. luchttemperatuur tijdens bespuiting 19.0 20.0 26.4 30.7 

Min. Relatieve vochtigheid tijdens bespuiting 64 58 39 41 

Aantal bespoten rijen 12 12 3 

Spuittoestel afgezet tussen toepassingen? ja neen ja 

Filter verwijderd neen neen ja 

Aantal L in tank bij start bespuitingen 40 40 100 

Temperatuur spuittanksuspensie voor toepassing 16°C 16°C 21°C 

Temperatuur spuittanksuspensie na toepassing 23°C 32°C 24°C 

Aantal dagen voor vervaldatum EPN 22 3 26 

Overleving in tank voor toepassing 92.37 95.56* 98.30 

Overleving in tank na toepassing 89.61 57.92 97.10 

Concentratie voor toepassing 2883 2690* 2730 

Concentratie na toepassing 2653 1923 2533 

Verlies aan nematoden (%) 8 29* 7 

Totaal aantal nematoden in petrischalen 217 ± 11 246 ± 34 178 ± 23 

Aantal EPN cm-2 in petrischalen 23.90 27.09 19.64 

Relatieve bedekking op petrischalen (%) 87 141 68 

Totaal aantal nematoden op bladcirkels bovenaan 70 ± 8 58 ± 9 43 ± 3 

Aantal EPN cm-2 op bladcirkels bovenaan 9.90 8.20 6.04 

Relatieve bedekking bladcirkels bovenaan (%) 41 30 21 

Totaal aantal nematoden op bladcirkels onderaan  2 ± 1  3 ± 1  5 ± 3 

Aantal EPN cm-2 op bladcirkels onderaan 0.28 0.42 0.71 

Relatieve bedekking bladcirkels onderaan (%) 1 1 2 

* Kan in werkelijkheid lager liggen, er werden nog 6 rijen kolen bespoten vóór de 
referentiebehandeling werd uitgevoerd. 
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5. Algemene conclusie 
 
Het is duidelijk dat de uitvoering van 12 opeenvolgende bespuitingen met een startvolume van 40 L 
schadelijk kan zijn voor de nematoden. Grote schade treedt op wanneer het toestel tussen de 
bespuitingen aan blijft staan. Niet alleen de maximum bereikte temperatuur in de spuittank is 
belangrijk, aangezien er ook schade werd geobserveerd bij temperaturen die in vorige 
experimenten niet schadelijk bleken, maar vooral de snelheid waarmee het water opwarmt lijkt van 
belang. Dit hangt samen met het aantal passages die de vloeistof maakt wanneer er niet gespoten 
wordt tijdens de toepassingen. 
 
Net zoals in vorige experimenten werd vaak een daling in de concentratie aan nematoden in de 
spuittank na een reeks behandelingen opgemerkt. Deze verliezen kunnen hoog oplopen. Het is niet 
meteen duidelijk op welke plaats de nematoden precies verdwijnen. We vermoeden dat dit te 
maken heeft met de constructie van het spuittoestel en niet te verhelpen valt zonder deze 
constructie te wijzigen. Bijkomend onderzoek is nodig om de bron van nematodenverlies vast te 
kunnen stellen. 
 
De relatieve bedekking op de bovenkant van de plant varieerde van 12.01 % met de rijenspuit in 
experiment 2 tot 50.49% met de combinatie additief en laag volume in experiment 1. De rijenspuit-
behandeling in experiment 3 resulteerde wel in een goede bedekking aan de bovenkant van de 
plant (41.14 %). Het verschil tussen de twee behandelingen met de rijenspuiten kan te maken 
hebben met de extra dop in het midden van de rijenspuit en het gebruik van een additief in 
experiment 1. Met de referentiebehandeling varieerde de relatieve bedekking aan de bovenkant 
van de plant van 20.95 % tot 38.62 %. Hieruit kunnen we concluderen dat een standaard bespuiting 
resulteert in heel grote verliezen aan nematoden en af te raden is. De toevoeging van een geschikt 
additief bij deze toepassing is onontbeerlijk.   
 
Aan de onderkant van de plant varieerde de relatieve bedekking van 0.64 % met de rijenspuit in 
experiment 2 tot 8.38 % met de rijenspuit in experiment 3. Hieruit kunnen we concluderen dat de 
rijenspuit uitgerust met twee zijwaarts gerichte XR 110 08 doppen niet geschikt is om de onderkant 
van koolplanten te bespuiten. Een combinatie van een rijenspuit, uitgerust met één 
neerwaartsgerichte en twee zijwaartsgerichte XR 110 04 doppen, met een geschikt additief 
resulteert in een betere bedekking. De maximaal behaalde bedekking aan de onderkant van de 
planten is echter laag en kan bijna onmogelijk resulteren in de bestrijding van rupsen die aan de 
onderkant van de koolbladeren blijven zitten gedurende de uren na de bespuiting én geen contact 
hebben met de bovenkant van de bladeren tijdens het voeden.  
 
We kunnen besluiten dat geen significante bestrijding van de kooluil kon geobserveerd worden in 
de serre experimenten. Verschillende redenen kunnen aangehaald worden: 

- De nematoden bereiken de larven niet 
- De nematoden bereiken de larven, maar zijn niet in staat om te infecteren door het 

vluchtgedrag van de larven 
- De nematoden bereiken de larven, maar zijn te zwak om te infecteren 
- Te lage efficiëntie van S. carpocapsae tegen de kooluil 

 
Het is ook mogelijk dat er wel een infectie was, maar dat de afdoding van de larven trager verloopt 
dan verwacht. Een extra experiment werd uitgevoerd in het spuitlabo om hier meer duidelijkheid 
over te krijgen (Bijlage U: Infectiviteit van S. carpocapsae tegen de larven van de kooluil in 
verschillende larvestadia). 
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Door het uitvoeren van deze experimenten werd veel ervaring opgedaan rond de toepassing van 
EPN in de praktijk. De volgende aandachtspunten kunnen alvast vermeld worden: 

- De zeef dient verwijderd te worden bij de toevoeging van de nematodensuspensie aan het 
spuitvat 

- Het spuittoestel mag niet blijven draaien tussen twee bespuitingen die niet onmiddellijk op 
elkaar volgen. 
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Bijlage Z: Proefprotocol semi-veldtesten - Toepassing van entomopathogene 
nematoden tegen koolvlieg in bloemkool 

 
Doelstellingen 
Deze proef heeft tot doel de werkzaamheid van entomopathogene nematoden (EPN) te testen op 
het voorkomen van schade door koolvlieg (Delia radicum) in de teelt van bloemkool.  
Deze proef zal minstens twee maal herhaald worden. 
 
Materiaal en Methoden 
zie GBP_511: Waarnemingen in koolgewassen 
voor proeven met koolvlieg: minimum 40 planten/object beoordelen 
vermeldt 
 
Referenties 
 
EPPO guideline PP 1/9 (3): Delia radicum 
 
De experimentele condities van de proef 
 
Het testorganisme 
Koolvlieg (Delia radicum – HYLERA): opkweek maden tegen half april 2010 door projectpartners 
volgens beschrijving PhD Chen Shulong en/of Nielsen. Indien kweek mislukt kunnen maden 
aangekocht worden bij proefstation FREDON (Fr). 
 
Het proefgewas en de cultivar 
Bloemkool (Brassica oleracea L. var. botrytis subv. cauliflora -  BRSOB), cultivar nog te bepalen.  
Biologische opgekweekte bloemkoolplanten worden tegen half april 2010 besteld door POVLT. De 
planten moeten minimum 10 bladeren hebben bij het opstarten van de proef.  
 
De teeltverzorging 
De teeltverzorging wordt uitgevoerd overeenkomstig de Goede Landbouw Praktijk. De 
teeltverzorging en andere gewasbescherming is overeenkomstig de lokale teeltpraktijk. In de proef 
mogen geen extra insecticiden ingezet worden. Bij elke toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden moet gecontroleerd worden of er negatieve 
effecten zijn op de overleving en/of op het infectiepotentieel van de nematoden. Controleer 
hiervoor http://www.biobest.be/neveneffecten/3/search-itmq/ en/of de Nematodes Chemical 
Compatibility Guide (editie 09/09/09).   
 
Het proefterrein 
De proef wordt aangelegd in 1 serrecompartiment van de afdeling glasgroenten van het POVLT (Fig. 
Q.1). Het temperatuurregime is gebaseerd op een ingestelde minimum dag- en nachttemperatuur. 
 
Tregimes: Tmin dag = 18°C en Tmin nacht = 13°C 
 

Het proefplan  
   

 de exp. eenheid: 5 potten; afstand in rij = 25 cm; afstand tussen rij = 150 cm 
spuitboom wordt ontworpen door ILVO, afdeling spuittechniek 

 het aantal parallellen: 3 

http://www.biobest.be/neveneffecten/3/search-itmq/
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 de onbehandelde controle: type ingesloten controle 

 het statistisch ontwerp: blokkenproef 

 het grafisch ontwerp van het proefplan: zie hieronder 

 periode: half april-eind mei 2010: proef 1 gevolgd door proef 2 
 

Proef 1: dubbel zo groot als proef 2 (6 blokken ipv 3 blokken) omdat bij de helft van de planten 
grond gezeefd wordt  
Totaal aantal potten: 30 potten per behandeling x 5 behandelingen = 150 potten 
 
Proef 2:  
Totaal aantal potten: 15 potten per behandeling x 5 behandelingen = 75 potten 
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Proefplan proef 1 (half april-begin mei) 

1,5 m 7,9 m 4,85 m

1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 

101 205 303

BLK 1 7,5 m 102 204 305

103 201 302

104 202 301

105 203 304

1,5 m 

401 505 603

BLK 2 7,5 m 402 504 605

403 501 312

404 502 311

405 503 314

1,5 m 

X

X

X

 
X = pyloon serre                 Opstelling planten per veldje                             

                                             

 O     O     O     O     O 
0,25 m 101

   

 
Proefplan proef 2 (begin mei- eind mei) 
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1,5 m 7,9 m 4,85 m

1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 

101 205 303

BLK 1 7,5 m 102 204 305

103 201 302

104 202 301

105 203 304

1,5 m 

X

X

 

 
Proefopzet 
 
Objecten 
 

Nr. Object Tmin dag Tmin nacht

1 controle 1000 l leidingswater zonder EPN 18°C 15°C

2 referentie 1000 l/ha met EPN 18°C 15°C

3 referentie 1000 l/ha met EPN en naspoeling 18°C 15°C

4 plantbakbehandeling met EPN (vóór infectie met maden) 18°C 15°C

5 plantvoetbehandeling met EPN (200 ml/plant) 18°C 15°C

concentratie EPN = 2,5 miljoen EPN/l  

 
Objecten 2 en 3: concentratie EPN/plant = 93750. Aan plantdichtheid van 0.25 m x 1.5 m worden 
26666.6 planten/ha behandeld aan concentratie van 2.5 109 EPN/ha. 
  
Objecten 4 en 5 worden behandeld zodat concentratie EPN/plant = 93750  
Toepassing object 4: Los 1 pakje nematoden (aantal EPN/pakje = 50*106) op in 10.6666 L water, mix 
deze hoeveelheid goed en dien hiervan 20 ml/plant toe.  
Zet hiervoor planten in plantbak nat door 0.4 l H2O/1000 planten te beregenen. Voor bak met 100 
planten: verdeel 2 L van EPN oplossing over plantbak en regen daarna in door 0.4 l/1000 planten te 
irrigeren 
Toepassing object 5: Verdun oplossing van object 4 10 x, mix deze hoeveelheid goed en dien hiervan 
200 ml/plant toe. 
 
Behandeling met EPN zie GBP_003 (Toepassen van de behandeling door spuiten met de 
proefveldspuit) 
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- Maden van koolvlieg worden zelf gekweekt of geleverd door FREDON (Fr.) 

- Indien planten niet opgekweekt worden door plantenkweker worden potten gevuld met 
potgrond of met aarde afkomstig van veld waar vroeger GEEN kolen stonden. 

- Elke bloemkoolplant wordt voorzichtig uit de pot gehaald, de wortelkluit wordt met gaas 
omwikkeld zodat de maden niet kunnen ontsnappen en nadien wordt plant met gaas rond 
wortelkluit ingegraven op tot op maaiveldhoogte. Op deze manier kunnen planten via  
capillaire werking vocht opnemen. 

- Registreer met behulp van datalogger bodemtemperatuur op 3 cm diepte. 

- Elke plant wordt aan de voet geïnfecteerd met 10 maden van koolvlieg.  

- Indien er buiten reeds koolvliegen aanwezig zijn dan wordt de volledige proef afgedekt met 
insectengaas om geen externe aantasting te krijgen.  

- Test de batch EPN de dag vóór de bespuiting: tel aantal levende EPN. Gebruik zelfde batchnr 
EPN voor hetzelfde type proef. Eén batch is alles met dezelfde vervaldatum. 

- Verwijder indien nodig insectengaas vóór behandeling met EPN.  

- Behandel objecten 2 en 3 met EPN 2 dagen na inoculatie. Los EPN minstens 30 minuten vóór 
bespuiting op in water. Let erop dat tijdens het spuiten de EPN’s niet te veel rondgepompt 
worden. Object plantbakbehandeling en plantvoetbehandelingen worden nu niet meer 
behandeld met EPN. 

- Controle wordt geïnoculeerd met maden maar enkel gespoten met leidingwater (geen EPN). 

- Meet na elke bespuiting met EPN temperatuur van spuitvloeistof. Hoge temperaturen 
kunnen schadelijk zijn voor EPN. 

- Neem van alle objecten met uitzondering van het controleobject een tankstaal van 200 ml 
vóór de eerste en vóór de laatste bespuiting. Voor de objecten plantbak en 
plantvoetbehandeling wordt slechts 1 staal genomen vóór de behandeling. De vloeistof in 
deze objecten wordt namelijk niet via het spuittoestel toegediend waardoor de EPN niet 
gemanipuleerd worden. Van het controleobject 1 (leidingwater) wordt geen tankstaal 
genomen. Plaats de tankstalen onmiddellijk in de frigo. 

 
Totaal aantal petrischalen afkomstig van tankstalen:  
6 x 3 herhalingen van pipetteren: 18 petrischalen tellen op overleving per proef. 

 

- Plaats enkel in objecten 2 en 3 per veldje van 5 potten: 
o 1 petrischaal op halve planthoogte: bepaal aantal en overleving EPN ter controle 

behandeling 
o 1 petrischaal aan voet van 1 plant: bepaal aantal EPN 

 
 
 
Proef 1: Totaal aantal petrischalen afkomstig van bespuitingen:  
2 per behandeling (1 aan plantvoet en 1 op planthoogte):  2 x 6 herhalingen/object x 
2 objecten = 24 petrischalen 
Alle 24 petrischalen tellen op aantal EN 12 petrischalen op planthoogte ook tellen op 
overleving. 

 
Proef 2: Totaal aantal petrischalen afkomstig van bespuitingen: 
2 per behandeling (1 aan plantvoet en 1 op planthoogte):  2 x 3 herhalingen/object x 
2 objecten = 12 petrischalen 
Alle 12 petrischalen tellen op aantal EN 6 petrischalen op planthoogte ook tellen op 
overleving.  
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- Irrigeer niet meer vanaf infectie met maden om maden en/of EPN niet af te spoelen. 

- Dek na behandeling met EPN de planten terug af met insectengaas. 

 
Let op! 
- Aantal overlevende EPN tellen gebeurt dezelfde dag met binoculair x 40, telglaasje en telnaald 
verkrijgbaar in ILVO. 
-  Aantal EPN tellen hoeft niet onmiddellijk: voeg 3 ml H2O toe aan petrischaal, plaats in frigo  en tel 
de dag nadien. 
 
De beoordeling en registratie 
 
Klimatologische waarnemingen 
 
In elke serreafdeling wordt het kasklimaat continu geregistreerd in de klimaatscomputer. Het 
verloop van de straling, de kastemperatuur en de relatieve vochtigheid kan opgevraagd worden in  
tabel of grafiek. Registreer bodemtemperatuur op 3 cm diepte met datalogger (testo). Registreer 
bodemvocht met tensiometer op 10 cm diepte.   
 
Waarnemingen ivm teelt 
- Toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen (datum, middel, concentratie) worden genoteerd 
- Uitgevoerde irrigatie (tijdstip en hoeveelheid) wordt geregistreerd. 
 
Waarnemingen in het kader van de onderzoeksvragen 
- Bepaal dag van toepassing: overleving EPN vóór en na behandeling:  
Proef 1: totaal 18 petrischalen van tankstalen en 12 petrischalen van bespuitingen= 30  
Proef 2:  totaal 18 petrischalen van tankstalen en 6 petrischalen van bespuitingen = 24 
 
- Bepaal dag na toepassing: aantal EPN na behandeling  
Proef 1: 24 petrischalen  
Proef 2: 12 petrischalen  
 
- Bepaal 4 dagen (max. 7 dagen) na toepassing EPN het aantal dode maden per plant.  

 
- Bepaal  1 week na toepassing EPN: enkel bij proef 1   

o bij de 3 middelste planten van elk veldje van blokken 4, 5 en  6 het aantal maden. (zie 
proefplan BLK 2 = 45 planten in totaal). Zeef hiervoor de grond met een 2 mm zeef. 

   
- Bepaal 2 of 3 weken na toepassing EPN:   

o aantal uitgevallen planten 
o wortelvolume volgens schaal: 1 = zeer veel;  2 = matig;  
o 3 = weinig; 4 = enkel stompjes; 5 = niet meer te beoordelen 
o wortelschade volgens schaal: 1 = geen vraatschade;  2 = lichte vraatschade; 3 = matige 

vraatschade; 4 = zeer zware vraatschade; 5 = niet meer te beoordelen 
 
Waarnemingen bij de oogst 
Niet van toepassing: proef eindigt na waarnemingen schade.  
 
Waarnemingen betreffende neveneffecten 
Beschrijf en scoor de intensiteit van eventuele fytotoxische effecten van de gewasbehandelingen 
indien deze voorkomen conform GBP_511B p. 10-12.  
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De bestemming van monsters en oogst 
De oogst wordt vernietigd, in zoverre vereist in de machtiging tot gebruik van de proefproducten. 
Geoogst product: tabel 1 methode 2 beschreven in GBP_009C: Oogsten, homogeen uitspreiden, 
stukfrezen. 
 
Niet geoogst materiaal : tabel 2, methode 4 beschreven in GBP_009C : direct stukfrezen : één- of 
meermaals stukfrezen met uitzondering van de plastic potten totdat de oogst niet meer 
consumeerbaar is. 

 
De gegevensverwerking 
De gegevensverwerking zal gebeuren conform GBP_010A. 
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Bijlage AA: Proefprotocol semi-veldtesten - Toepassing van 
entomopathogene nematoden tegen trips in prei 

 
Doelstellingen 
Deze proef heeft tot doel de werkzaamheid van entomopathogene nematoden (EPN) te testen op 
het voorkomen van schade door trips (Trips tabaci) in de teelt van prei. Deze proef zal minstens 
twee maal herhaald worden. 
 
Materiaal en Methoden 
zie GBP_510: Waarnemingen in prei 
vermeldt voor proeven met trips: minimum 20 m² object (minimum 2 m breed) 
 
Referenties 
 
EPPO guideline PP 1/85 (3): Thrips on outdoor crops 
 
De experimentele condities van de proef 
 
Het testorganisme 
Trips (Thrips tabaci  - THRITB): Opkweek wellicht door Biobest tegen juni 2010. 
 

Het proefgewas en de cultivar 
Prei (Allium porrum L. -  ALLPO), cultivar nog te bepalen. 
Opkweek prei door plantenkweker POVLT: tegen juni 2010 planten beschikbaar hebben. 
 
De teeltverzorging 
De teeltverzorging wordt uitgevoerd overeenkomstig de Goede Landbouw Praktijk. De 
teeltverzorging en andere gewasbescherming is overeenkomstig de lokale teeltpraktijk. In de proef 
mogen geen extra insecticiden tegen trips ingezet worden. Bij elke toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden moet gecontroleerd worden of er negatieve 
effecten zijn op de overleving en/of op het infectiepotentieel van de nematoden. Controleer 
hiervoor http://www.biobest.be/neveneffecten/3/search-itmq/ en/of de Nematodes Chemical 
Compatibility Guide (editie 09/09/09).   
 
Het proefterrein 
De proef wordt aangelegd in 2 serrecompartimenten van de afdeling glasgroenten van het POVLT 
(Fig. AA.1). De proefopzet in elk serrecompartiment is volledig identiek met uitzondering van de 
factor temperatuur. In één compartiment wordt een warm temperatuurregime aangehouden; in 
het andere compartiment een koud temperatuurregime. De temperatuurregimes zijn gebaseerd op 
ingestelde minimum dag- en nachttemperaturen. 
 
Tkoud: Tmin dag = 20°C en Tmin nacht = 13°C 
 
Twarm: Tmin dag = 27°C en Tmin nacht = 20°C  
 
Het proefplan  

 de exp. eenheid: 10 potten; afstand in rij = 10 cm; afstand tussen rij = 150 cm 
spuitboom wordt ontworpen door ILVO, afdeling spuittechniek: zie Fig. 
H.1 en X.2 

http://www.biobest.be/neveneffecten/3/search-itmq/
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 het aantal parallellen: 3  

 de onbehandelde controle: type ingesloten controle 

 het statistisch ontwerp: blokkenproef 

 het grafisch ontwerp van het proefplan: zie hieronder 

 periode: juni 2010 
 
Totaal aantal potten: 30 potten per behandeling x 5 behandelingen x 2 temperaturen = 300 potten 
 

Afdeling serre Tkoud Tmin dag 20°C en Tmin nacht 13°C  

1,5 m 

1,8 m 1,0 m 1,8 m 1,0 m 1,8 m 1,0 m 1,8 m

101 205 303

7,5 m 102 204 305

103 201 302

104 202 301

105 203 304

1,5 m 
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Afdeling serre Twarm Tmin dag 27°C en Tmin nacht 20°C  

1,5 m 

1,8 m 1,0 m 1,8 m 1,0 m 1,8 m 1,0 m 1,8 m

101 205 303

7,5 m 102 204 305

103 201 302

104 202 301

105 203 304

1,5 m 

 
 

Proefopzet 
 
Objecten 
 

Nr. Object Tmin dag Tmin nacht

1 controle 1000 l leidingswater zonder EPN 20°C 13°C

2 referentie 1000 l/ha met EPN 20°C 13°C

3 referentie 1000 l/ha met EPN en naspoeling 20°C 13°C

4 referentie 1000 l/ha met EPN en uitvloeier 20°C 13°C

5 referentie 1000 l/ha met EPN en 24 h vochtig houden 20°C 13°C

6 controle 1000 l leidingswater zonder EPN 27°C 20°C

7 referentie 1000 l/ha met EPN 27°C 20°C

8 referentie 1000 l/ha met EPN en naspoeling 27°C 20°C

9 referentie 1000 l/ha met EPN en uitvloeier 27°C 20°C

10 referentie 1000 l/ha met EPN en 24 h vochtig houden 27°C 20°C

concentratie EPN = 2,5 miljoen EPN/l  
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Behandeling met EPN zie GBP_003 (Toepassen van de behandeling door spuiten met de 
proefveldspuit) 
 

- Larven van trips (L2) worden geleverd door Biobest. 

- Alle behandelingen gebeuren ter plaatse: de potten worden niet verplaatst zodat 
tripsen/EPN niet van de planten vallen. 

- Elke plant wordt geïnfecteerd met 30 tripslarven (L2). Deze worden ad random over plant 
verdeeld. 

- Elke veldje wordt na infectie met tripslarven afgedekt met insectengaas. 

- Test de batch EPN de dag vóór de bespuiting: tel aantal levende EPN. 

- Verwijder het insectengaas vóór behandeling met EPN.  

- Behandel met EPN 2 dagen na inoculatie. Los EPN minstens 30 minuten vóór bespuiting op 
in water. Let erop dat tijdens het spuiten de EPN’s niet te veel rondgepompt worden.  

-  Controle wordt geïnoculeerd met tripslarven maar enkel gespoten met leidingwater (geen 
EPN). 

- Meet na elke bespuiting met EPN temperatuur van spuitvloeistof. Hoge temperaturen 
kunnen schadelijk zijn voor EPN. 

- Neem met uitzondering van de controleobjecten (= 1 en 6) per object een tankstaal van 200 
ml vóór de eerste en vóór de laatste bespuiting. Plaats de tankstalen onmiddellijk in de frigo. 

 
Totaal aantal tankstalen:  
2 per behandeling (voor begin en voor einde bespuiting) x 8 objecten: 16 tankstalen  
 
pipetteer per tankstaal 100 µl en bepaal hiervan dezelfde dag het aantal overlevende EPN. Herhaal 
dit 3 keer om fout op pipetteren uit te schakelen. Eén telling op overleving duurt 15 minuten en 
gebeurt door prikkeling met varkenshaar op penseel. Opleiding in ILVO. Een gemiddeld staal bevat 
ongeveer 200 levende EPN. Bij eindstaal moet minimum overleving = 75% van beginstaal. 

 
Totaal aantal petrischalen afkomstig van tankstalen:  
16 x 3 herhalingen van pipetteren: 48 petrischalen tellen op overleving. 

- Plaats per veldje van 10 potten met uitzondering van de controleobjecten (= 1 en 6) 
o 1 petrischaal op halve planthoogte: bepaal aantal en overleving EPN ter controle 

behandeling  
o 1 petrischaal aan voet van 1 plant: bepaal aantal EPN  
o 1 bladcirkel (diameter 1 cm) aan bovenkant van het derde blad; bevestig bladcirkel 

in het midden van het blad met een kopspeld: bepaal aantal EPN na afspoelen van 
bladcirkel in petrischaal.  

 
Totaal aantal petrischalen afkomstig van bespuitingen:  
3 per behandeling (1 aan plantvoet, 1 op planthoogte, 1 bladcirkel):  3 x 3 herhalingen/object x 8 
objecten = 72 petrischalen 

Alle 72 petrischalen tellen op aantal EN 24 petrischalen op planthoogte ook tellen op 
overleving. 

- Irrigeer niet meer vanaf infectie met tripslarven om tripslarven en/of EPN niet af te 
spoelen, behalve object 5 en 10 dat na bespuiting met EPN gedurende 24 h vochtig moet 
blijven. 

- Dek na behandeling met EPN de planten terug af met insectengaas. 
 

Let op! 
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- Aantal overlevende EPN tellen gebeurt dezelfde dag met binoculair x 40, telglaasje en telnaald 
verkrijgbaar in ILVO. 
-  Aantal EPN tellen hoeft niet onmiddellijk: voeg 3 ml leidingH2O toe aan petrischaal, plaats in frigo  
en tel de dag nadien. 
 
De beoordeling en registratie 
 
Klimatologische waarnemingen 
In elke serreafdeling wordt het kasklimaat continu geregistreerd in de klimaatscomputer. Het 
verloop van de straling, de kastemperatuur en de relatieve vochtigheid kan opgevraagd worden in  
tabel of grafiek.  
 
Waarnemingen ivm teelt 
Toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen (datum, middel, concentratie) worden genoteerd 
Uitgevoerde irrigatie (tijdstip en hoeveelheid) wordt geregistreerd. 
 
Waarnemingen in het kader van de onderzoeksvragen 

- bepaal dag van toepassing: overleving EPN vóór en na  

- bepaal dag na toepassing: aantal EPN na behandeling  

- bepaal 4 dagen (max. 7 dagen) na toepassing EPN het aantal dode tripsen per plant.  Hou 
hiervoor elke plant boven wit papier en tik op de bladeren zodat de trips eraf vallen OF 
spoel plant af en tel aantal dode tripsen in water. Voorbereidende test op ILVO moet 
uitwijzen welke  methode de beste resultaten oplevert. 

- bepaal 3 weken na toepassing EPN tripsschade aan hand van fotoschaal trips GBP_510 
(Fig. S.1)  

 
Waarnemingen bij de oogst 
Niet van toepassing: proef eindigt na waarnemingen schade.  
 
Waarnemingen betreffende neveneffecten 
Beschrijf en scoor de intensiteit van eventuele fytotoxische effecten van de gewasbehandelingen 
indien deze voorkomen conform GBP_511B p. 10-12.  
 
De bestemming van monsters en oogst 
De oogst wordt vernietigd, in zoverre vereist in de machtiging tot gebruik van de proefproducten. 
Geoogst product: tabel 1 methode 2 beschreven in GBP_009C: Oogsten, homogeen uitspreiden, 
stukfrezen. 
Niet geoogst materiaal : tabel 2, methode 4 beschreven in GBP_009C : direct stukfrezen : één- of 
meermaals stukfrezen totdat de oogst niet meer consumeerbaar is.  
 
De gegevensverwerking 
De gegevensverwerking zal gebeuren conform GBP_010A. 
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Fig. AA.1 Fotoschaal tripsschade 
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Bijlage AB: Veldtoepassing van entomopathogene nematoden tegen kooluil 
in bloemkool 

Deze proef heeft tot doel de werkzaamheid van entomopathogene nematoden (EPN) te testen op 
het voorkomen van schade door kooluil (Mamestra brassicae) onder veldomstandigheden in de 
teelt van bloemkool. Deze eerste veldproef volgt op een voorafgaande reeks semi-veldproeven 
waaruit blijkt dat gebruik van een rijenspuit in combinatie met een additief de relatieve bedekking 
van de bladeren aan boven- en onderkant sterk verbetert. De toevoeging van een geschikt additief 
bij de toepassing is onontbeerlijk. 
 
AB. 1. Materiaal en methoden 
 
AB.1.1 Behandelingen 
Tabel H.1 biedt een overzicht van de proefobjecten met verschillende behandelingen tegen rupsen 
van kooluil in bloemkool. Alle bespuitingen werden uitgevoerd met een gedragen proefveldspuit 
(Fig. AB.1). Op de spuitboom zijn per gewasrij 3 verlengstukken gemonteerd met één neerwaarts 
gerichte en twee zijwaarts gerichte XR 110 04 spuitdoppen. Het spuitdebiet bedroeg voor alle 
behandelingen 1000 l/ha en de spuitdruk 4 bar. 
 

Tabel AB.1. Overzicht van de verschillende proefbehandelingen, uitgevoerd op 16 en 27 september 2010 in bloemkool 

Nr Behandeling Dosis Frequentie  

1 Controle met leidingwater - - 

2 S. feltiae + U 
5000 EPN/ml 2 

3 S. carpocapsae + U 5000 EPN/ml 1 

4 Bt + U 1000 g/ha 2 

5 Bt 1000 g/ha 2 

E S. carpocapsae + U 5000 EPN/ml 2 
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Fig. AB.1. Rijenbespuiting van bloemkoolplanten met een aangepaste proefveldspuit (Beitem, 16-sept-2010) 

 
AB.1.2 Experimentele condities 
 
Experimentele lay-out 
De proef werd aangelegd op een perceel van het Proefbedrijf Biologische Landbouw, Gabriëlstraat 
11, 8800 Beitem. Het proefperceel was ingesloten in het praktijkperceel met als hoofdras Amerigo 
(bloemkool). 
De proef bestond uit 6 objecten in 4 parallellen. De bruto-oppervlakte van een veldje bedroeg 17.5 
m² (4 rijen x 5 m; plantafstand 70 x 51). Het statistisch ontwerp is een blokkenproef. Object E werd 
pas na aanleg van de proef nog toegevoegd.  
Het ontwerp van het proefplan is weergegeven in Fig. AB.2. 
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E1 E2 E4

4.02 4.04 4.01 3.05

4.03 4.05 3.03 3.02

E3

3.01 3.04

2.05 2.03

2.04 2.01

2.02 1.05

1.03 1.04

1.02 1.01

Ras 1 Ras 1 Ras 2 Ras 2

M2 M3

2,8

5
0
 m

5
m

3
0
 m

5,6

M4M1  
Fig. AB.2.  Het grafisch ontwerp van het proefplan in de najaarsteelt bloemkool – Beitem, 2010 

 
 
Koolplanten 
De bloemkoolplanten zijn in het veld uitgeplant op 20 juli. Alle veldjes werden meteen na planten 
afgedekt met duivennet. Op 20 augustus werd het net over het proefperceel verwijderd.  
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Infectie rupsen 
Gezien er niet genoeg natuurlijke infectie meer was van kooluil werden op 9 september een aantal 
planten in elk veldje geïnfecteerd met eitjes of rupsen uit een labokweek van kooluil. Per veldje 
werd op twee planten 5 à 6 L1-rupsen uitgezet en op één plant een groepje eitjes van kooluil. Één 
week later werden op 10 planten/veldje de aanwezige rupsen geteld. 
 
Behandelingen met EPN 
Voor de objecten 2,3 en/of E werd telkens een spuitoplossing van 50 l aangemaakt met 500 miljoen 
EPN (S. feltiae of S. carpocapsae), minimum 30 minuten voor het experiment. Vooraleer de 
nematodensuspensie aan de spuittank werd toegevoegd, werd de zeef in de opening van de tank 
verwijderd. De nematodensuspensie werd in de spuittank verder aangelengd tot een volume van 
100 l.  
De veldjes van object 3 en E werden met dezelfde spuitoplossing bespoten. De onbehandelde 
referentie werd gespoten met water. Tussen iedere behandeling wordt de tank en de 
proefveldspuit gespoeld met water. 
 
H.1.3 Observaties 
 
Bedekking 
Per herhaling werd een petrischaal gevuld met 3 mL water op de grond geplaatst tussen de andere 
planten. Het aantal nematoden in het water werd geteld. 
 
Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
Één of een paar dagen voor de bespuiting werden op 10 planten per veldje alle levende rupsen 
geteld. Hierbij zijn naast de kooluil ook de andere aanwezige rupsensoorten geteld zoals het klein 
koolwitje (Pieris rapae) en de koolmot (Plutella xylostella). Één week na de bespuiting werd het 
aantal levende en dode rupsen geteld. 
 
Gewasschade 
De schade aan het gewas, met name vraat aan de bladeren en bevuiling met uitwerpselen van de 
rupsen, werd gescoord aan de hand van een visuele beoordelingsschaal van 1 (= zeer veel schade) 
tot 9 (= geen schade). 
 
Schade bij de oogst 
Bij het oogsten werden de kolen visueel beoordeeld op economische schade aan de kolen. Hierbij 
werd enkel onderscheid gemaakt tussen aangetaste en niet aangetaste (verkoopbare) kolen.  
 
AB.1.4 De gegevensverwerking 
De veld- en oogstgegevens werden statistisch verwerkt middels een variantie-analyse en 
significante verschillen tussen de gemiddelden werden berekend met de Duncan test (p < 0.05). Het 
statistisch software pakket is Agrova V 3.08, ontwikkeld door het POVLT (Rumbeke, 2004). 
 
AB.2. Resultaten 
 
AB.2.1. Bedekking 
Het aantal nematoden dat teruggevonden werd op de horizontale controle petrischalen verschilde 
niet per behandeling (Tabel AB.3.). Het aantal nematoden toegepast per oppervlakte-eenheid in de 
gewasrij bij de eerste bespuiting bedroeg 83 tot 88 EPN cm-2. Bij de tweede bespuiting werden de 
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petriplaten, gezien de grotere plantomvang, tussen de rijen geplaatst. Hier werd een lagere 
nematodenconcentratie geteld: 32 tot 45 EPN cm-2. 
 

Tabel AB.3. Aantal nematoden geteld in de petrischalen, geplaatst in de rij tijdens het spuiten op 16 september 2010. Gemiddelden gevolgd 
door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. Statistische analyse werd uitgevoerd op getransformeerde data (log). Niet 

getransformeerde data worden weergegeven. Aantal nematoden cm-2. 

Behandeling Aantal nematoden Aantal EPN cm-² 

2 S. feltiae + U 585 ± 201 a 82.8 
3 S. carpocapsae + U  621 ± 129 a 87.8 

 

Tabel AB.4. Aantal nematoden geteld in de petrischalen, geplaatst in de rij tijdens het spuiten op 27 september 2010. Gemiddelden gevolgd 
door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. Statistische analyse werd uitgevoerd op getransformeerde data (log). Niet 

getransformeerde data worden weergegeven. Aantal nematoden cm-2. 

Behandeling Aantal nematoden Aantal EPN cm-² 

2 S. feltiae + U 308 ± 80 a 43.6 
E S. carpocapsae + U  229 ± 60 a 32.4 

 
Met behulp van watergevoelig papier werd de bedekking aan de boven- en de onderkant van de 
bladeren bekeken. Figuur H.3. laat zien dat de bedekking aan de onderkant van de bladeren veel 
minder is dan de bovenkant. Dit is duidelijk een beperkende factor voor een goed bereik van de 
rupsen met de spuitvloeistof. Zowel rupsen van kooluil als van het klein koolwitje en de koolmot 
bevinden zich in jong stadium immers bijna uitsluitend aan de onderzijde van de bladeren. 
 

  
Fig. AB.3. Bedekking aan de boven- (links) en onderkant (rechts) van de bladeren bij een behandeling met EPN met de rijenspuit in de 

najaarsteelt bloemkool (Beitem, 2010) 

 
AB.2.2. Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
De rupsen werden geteld voor en na de eerste behandeling op respectievelijk 15 en 23 september. 
Het aantal aanwezige rupsen net voor de eerste bespuiting varieerde van 29 tot 55 rupsen per 
plant. Er was dus een behoorlijke variatie in de startpopulatie van de rupsen tussen de verschillende 
objecten. 
 

Tabel AB.5. Aantal rupsen geteld op de planten voor en na de eerste bespuiting op 16-sep en na de tweede bespuiting op 27-sep-10. 
Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. Statistische analyse werd uitgevoerd op getransformeerde 

data. Niet getransformeerde data worden weergegeven. 

Object  Behandeling Freq. 
Gemiddeld aantal rupsen/plant % reductie 

15/sep 23/sep 4/okt 
na 1 
week na 3 weken 

1 controle   47.5 46.75 (3.75)* 1.6 (92.7)* 
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2 S. feltiae + U 2x 30.75 32 10.75 -4.1 58.0 a 
3 S. carpocapsae + U 1x 36.5 33 12.5 9.6 63.9 a 
4 Bt + U 2x 28.5 17.5 5.25 38.6 81.4 a 
5 Bt 2x 55.25 33.25 7.25 39.8 87.4 a 
E S. carpocapsae + U 2x 39 36 14 7.7 59.6 a 

* geen bruikbare waarden wegens een foutieve behandeling met water + insecticide residu 

 
Één week na de eerste bespuiting werd in de objecten behandeld met Bt (bacteriepreparaat op 
basis van Bacillus thuringiensis) de grootste daling vastgesteld in de rupsenpopulatie op de planten. 
Tot 40 % van de rupsen waren bestreden met Bt. Er was geen significant verschil tussen de 
bespuiting met of zonder uitvloeier (U). In de objecten behandeld met S. carpocapsae zijn na één 
week slechts 8 tot 10 % minder rupsen geteld. In het object behandeld met S. feltiae was er geen 
reductie in het rupsenaantal. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat kan zijn dat bij deze eerste 
behandeling de uitvloeier(U) niet goed was opgelost in de spuitvloeistof. In de behandelingen met 
S. carpocapsae was dit wel goed gebeurd. 
 
Op 27 september werd de tweede behandeling uitgevoerd. Om geen beroep te moeten doen op 
een sterkstroomschakelaar voor het roeren van de spuitvloeistof in de tank, werd bij de tweede 
bespuiting de gedragen spuitboom aangesloten op de spuittank van de tractor van het POVLT (zie 
Fig. AB.4.). Het onbehandeld controleobject werd hierbij als eerste gespoten met water. Een week 
na behandeling werden echter in deze onbehandelde controle veel dode rupsen vastgesteld. De 
laatste behandeling die werd uitgevoerd met de veldspuit bleek een behandeling te zijn met een 
insecticide tegen rupsen. Aanwezigheid van resten in de spuittank die zich vermengd hebben in het 
water kunnen de vastgestelde sterfte verklaren. Het spuittoestel zou evenwel voor behandeling 
gereinigd zijn overeenkomstig de regels van goede agrarische praktijk. Mogelijk ligt de oorzaak in 
het verwijderen van de filter waardoor insecticide restanten aan de filterkap konden vrijkomen. 
 

 
Fig. AB.4. Uitvoering van de tweede bespuiting met de rijenspuit in de najaarsteelt bloemkool op 27 september 2010 
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Gezien de eerste behandeling met water en gezien de tank en de proefveldspuit voor iedere 
volgende behandeling opnieuw gespoeld werd, mag verondersteld worden dat het effect op de 
behandelingen met aaltjes minimaal is. De omstandigheden voor de behandeling met EPN waren 
goed. De ochtendmist zorgde voor een hoge luchtvochtigheid.  
In alle behandelde objecten waren na één of twee bespuitingen minimaal 58 % minder rupsen 
aanwezig. Een week na de tweede bespuiting bleven nog 11 tot 14 rupsen per plant over in de 
objecten behandeld met EPN. Er was geen verschil te zien in reductiepercentage tussen object 3 dat 
slechts één maal behandeld was en object E dat twee maal was met EPN. Het aandeel ‘natuurlijke’ 
reductie of verspreiding naar omliggende planten waarop niet werd geteld, kunnen we echter niet 
bepalen wegens het ontbreken van een bruikbare controle.  
 
In de objecten behandeld met Bt zorgden twee bespuitingen na 3 weken voor een reductie van 81 
tot 87 % van de aanwezige rupsen. Niettemin waren ook hier nog 5 tot 7 rupsen per plant aanwezig. 
Statistisch gezien was er geen verschil in reductie tussen de objecten behandeld met EPN en deze 
behandeld met Bt wegens de grote variatie in het aantal getelde rupsen.  
 
AB.2.3 Gewasschade 
Tabel AB.6 geeft de resultaten weer van de schadebeoordeling gedurende de teelt op 15 en 23 
september en op 4 oktober. Net voor oogst, op 18 oktober, werd de zichtbare vraagschade aan het 
gewas nog een laatste maal beoordeeld. Na de eerste bespuiting was er nog weinig vraatschade te 
zien en was er ook geen significant verschil in gewasschade tussen de verschillende behandelingen. 
Een week na de tweede bespuiting was de vraatschade aan het gewas het grootst in object E dat 
twee maal behandeld was met S. carpocapsae. In dit object werden op dat moment ook de meeste 
rupsen geteld (gemiddeld 14 per plant). Bij de beoordeling twee weken later, zien we ook meer 
vraatschade in het object dat slechts één maal behandeld werd met EPN, vergeleken met de overige 
behandelde objecten. Object 4, behandeld met Bt + uitvloeier, vertoont de minste gewasschade. In 
dit object zijn op 4 oktober ook het minst rupsen geteld (gemiddeld 5 per plant). 
 

Tabel AB.6. Beoordeling van de gewasschade voor en een week na de eerste bespuiting op 16-sep, een week na de tweede bespuiting op 
27-sep en bij de start van de oogst op 18-okt-10. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend.  

Objec
t 

Behandeling Freq. 
Gewasschade 

15/sep/10 23/sep/10 4/okt/10 18/okt/10 

1 controle   8.6 a 8.3 a (7.5)* (7.4)* 
2 S. feltiae + U 2x 9.0 a 8.3 a 7.1 a 6.1 a 
3 S. carpocapsae + U 1x 8.5 a 8.4 a 7.0 a 5.6 ab 
4 Bt + U 2x 8.8 a 8.5 a 7.8 a 6.5 a 
5 Bt 2x 8.9 a 8.5 a 7.5 a 6.0 a 
E S. carpocapsae + U 2x 8.8 a 8.3 a 6.1 b 4.9 b 

* geen bruikbare waarden wegens een foutieve behandeling met water + insecticide residu 

 
AB.2.4. Schade bij de oogst 
In de objecten behandeld met EPN was 63 tot 83% van de geoogste kolen onverkoopbaar wegens 
schade door rupsen. In object E waren duidelijk de meeste kolen aangetast, te wijten aan een hoger 
aantal overblijvende rupsen (zie Tabel AB.5). In de veldjes van dit object was de startpopulatie van 
de rupsen ook het grootst (gemiddeld 39 rupsen/plant). In object 3 dat slechts een keer behandeld 
werd met EPN waren 10% meer kolen onverkoopbaar bij oogst t.o.v. object 2 dat twee keer 
behandeld werd met EPN. Maar ook hier was in object 3 de dichtheid aan rupsen bij aanvang van de 
proef groter (37 rupsen/plant) vergeleken met object 2 (31 rupsen/plant). 
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In de objecten behandeld met Bt (4 en 5) waren beduidend minder schade aan de geoogste kolen. 
Van deze kolen was 23 tot 30 % onverkoopbaar. Ook hier zien we opnieuw de meeste schade waar 
de startpopulatie van de rupsen het grootst was, waardoor we geen besluiten kunnen trekken over 
het effect van de uitvloeier. 
 

Tabel AB.7. Percentage marktbare bloemkolen en percentage onverkoopbare bloemkolen 
wegens rupsenschade (oogst van 18-okt tot 5-nov). Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn 

niet significant verschillend. 

Object Behandeling Freq. % marktbaar % onverkoopbaar 

1 controle  (Oogst vernietigd) 
2 S. feltiae + U 2x 38 63 
3 S. carpocapsae + U 1x 28 73 
4 Bt + U 2x 77 23 
5 Bt 2x 70 30 
E S. carpocapsae + U 2x 17 83 
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Bijlage AC: Toepassing van entomopathogene nematoden tegen kooluil in 
bloemkool en savooikool 

 
Er werden drie experimenten uitgevoerd in de serres van het POVLT. Het eerste experiment werd 
uitgevoerd op 31/03/2010. Op basis van de waarnemingen in dit experiment werd het 
proefprotocol aangepast. Een tweede en derde experiment werden respectievelijk op 19/04/2010 
en 22/06/2010 uitgevoerd. Tabel AC.1 biedt een overzicht van de uitgevoerde behandelingen. 
 

Tabel AC.1 Overzicht van de geteste behandelingen in de experimenten 1, 2 en 3 rond de toepassing van EPN tegen de kooluil in 
bloemkool en savooikool 

Datum 
behandeling 

Naam 
behandeling 

Spuitdop 
Debiet 
(L ha-1) 

Snelheid 
spuitboom 

(km u-1) 

EPN 
concentratie 

(EPN mL-1) 

Toepassings- 
dichtheid 
(EPN cm-2) 

additief 

31/03/2010 

Controle 

XR 110 08 

1095 4 0 0 - 

Referentie 1095 4 2500 27 - 

Laag volume 548 8 5000 27 - 

Additief 1095 4 2500 27 Spreader 1 + humectant 

Additief en 
laag volume 

548 8 5000 27 Spreader 1 + humectant 

19/04/2010 

Controle XR 110 08 1095 4 0 0 - 

Referentie XR 110 08 1095 4 2500 27 - 

Laag volume XR 110 08 548 8 5000 27 - 

Kleine dop XR 110 04 548 4 5000 27 - 

Rijenspuit  
(2 doppen) 

XR 110 08 1095 6 2500 27 - 

22/06/2010 

Controle XR 110 08 1095 4 0 0 - 

Referentie XR 110 08 1095 4 2500 27 - 

Rijenspuit  
(3 doppen) 

XR 110 04 821 6 5000 46 Spreader 2 + sticker 

 
6. Experiment 1 

 
6.1 Materiaal en methoden 

 
6.1.1 Behandelingen 

 
Tabel AC.1 biedt een overzicht van de behandelingen die uitgevoerd werden in het eerste 
experiment op 31/03/2010. Alle bespuitingen werden uitgevoerd met behulp van de mobiele 
spuitbaan (Fig. H.1). De gebruikte serrespuit was uitgerust met een filter die niet verwijderd werd 
tijdens de bespuitingen.  
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6.1.2 Experimentele condities 
 

Experimentele lay-out 
Het experiment werd uitgevoerd in de serre van het POVLT in Beitem. Twee compartimenten van 
de serre werden gebruikt om twee temperatuursregimes te simuleren. Elke behandeling werd drie 
keer herhaald door drie rijen van telkens 5 koolplanten te bespuiten voor elke koolsoort en in beide 
temperatuursregimes. Een block design werd gebruikt (Fig. AC.1). 

 
Entomopathogene nematoden 
Afhankelijk van het gebruikte debiet, werden twee (2500 EPN mL-1) of vier (5000 EPN mL-1) pakjes 
van 50 milj EPN S. carpocapsae gesuspendeerd in 10 L water, minimum 30 minuten voor het 
experiment. De nematodensuspensie werd toegevoegd aan 20 L water in de spuittank. Ten slotte 
werd de tank aangevuld tot een volume van 40 L. Dezelfde tankoplossing werd gebruikt om 12 rijen 
koolplanten te bespuiten: drie rijen per koolsoort in twee temperatuurregimes. Er werd gestreefd 
naar een toepassing van 27 EPN cm-2 in alle experimenten. 

 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op bloemkool en savooikool in potten. De planten bevonden 
zich in het BCCH 18 stadium (8 echte bladeren). 

 
Insecten 
Eén L3 larve van de kooluil werd op elke koolplant geplaatst twee dagen voor de bespuitingen. In 
het warme temperatuursregime werden in herhalingen 1 en 3 L4 larven gebruikt. Net voor de 
toepassing werden planten geïrrigeerd om de larven te stimuleren om uit de aarde te komen. De 
planten werden onderzocht op de aanwezigheid van larven. Indien de larven door deze inspectie 
van de plant vielen, werden ze terug op de plant geplaatst. 

 
Temperatuur 
Het experiment werd uitgevoerd in twee temperatuursregimes. Enkel de minimumtemperaturen 
werden onder controle gehouden. In de koude afdeling was Tmin dag 15°C en Tmin nacht 10°C. In de 
warme afdeling was Tmin dag 20°C en Tmin nacht 15°C. 
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Afdeling serre Tkoud Tmin dag 15 °C en Tmin nacht 10 °C

1,5 m 7,9 m 4,85 m

1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 

101 205 303

BLK 7,5 m 102 204 305

103 201 302

104 202 301

105 203 304

1,5 m 

111 215 313

SAK 7,5 m 112 214 315

113 211 312

114 212 311

115 213 314

1,5 m 

in elk veldje staan 5 potten X = pyloon serre

Afdeling serre Twarm Tmin dag 20 °C en Tmin nacht 15 °C

1,5 m 7,9 m 4,85 m

1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 1,8 m 1,25 m 1,8 m 

106 210 308

BLK 7,5 m 107 209 310

108 206 307

109 207 306

110 208 309

1,5 m 

116 220 318

SAK 7,5 m 117 219 320

118 216 317

119 217 316

120 218 319

1,5 m 

30 cm in de rij; 150 cm tussen de rij

X

X

X

X

X

X

 
Fig. T.1 Experimentele lay out experiment 1 en experiment 2 (enkel afdeling serre Tkoud) 

 
6.1.3 Observaties 

 
Overleving 
Voor en na elke toepassing werd een tankstaal genomen bovenaan de spuittank. De overleving 
werd geobserveerd in elk staal door microscopisch het totaal aantal nematoden en het aantal 
levende nematoden te tellen in drie substalen. 

 
Concentratie in spuittank 
Voor en na elke toepassing werd een tankstaal genomen bovenaan de spuittank. Het totaal aantal 
EPN werd geteld in drie substalen. 
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Bedekking 
Per herhaling werd een petrischaal gevuld met 3 mL water op de grond geplaatst tussen de andere 
planten. Eén plant per herhaling (per rij) werd bovendien voorzien van twee koolcirkels van 3 cm 
diameter. De ene cirkel werd aan de bovenkant van een blad bevestigd, de andere aan de 
onderkant. Na de bespuiting werden de cirkels voorzichtig in een petrischaal gelegd, gevuld met 3 
mL water. Het aantal nematoden in het water werd geteld. 

 
Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
Net voor de bespuiting werd het aantal larven op de koolplanten geteld. Zes dagen na de bespuiting 
werd het aantal levende en dode larven geteld. 

 
Gewasschade 
Gewasschade werd bepaald zes dagen na de toepassing, door gebruik te maken van een visueel 
scoresysteem (Fig. AC.2). 
 

 
Fig. AC.2 Foto’s gebruikt om de schade aan koolplanten te scoren in experiment 1,  

van links naar rechts stijgen de scores van 1 tot 5 
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6.2 Resultaten 
 

Tijdens de uitvoering van de bespuitingen steeg de temperatuur respectievelijk van 12.3°C en 
15.4°C ’s morgens, tot 18.3°C en 20.0°C rond de middag voor het koude en het warme 
temperatuursregime (Tabel AC.2). In het koude regime daalde de relatieve vochtigheid van 84% ’s 
morgens tot 64% ’s middags. In het warme regime werd de maximum vochtigheid bereikt rond 10 
uur. De minimum relatieve vochtigheid werd opgemeten rond 14u. 
De temperatuur van de suspensie in de spuittank bedroeg voor elke toepassing 16°C. 

 

Tabel AC.2 Temperatuur en relatieve vochtigheid in de lucht van de serre tijdens de spuittoepassingen in experiment 1 

 Koud temperatuursregime Warm temperatuursregime 

 Temperatuur (°C) 
Relatieve 

vochtigheid (%) 
Temperatuur (°C) 

Relatieve 
vochtigheid (%) 

gem. 15.8 ± 1.5 74 ± 5 17.1 ± 1.4 63 ± 4 
min. 12.3 64 14.5 58 
max. 19.0 84 20.0 74 

 
6.2.1 Overleving van EPN 
Gemiddeld bekeken over alle behandelingen kon een daling in de overleving van S. carpocapsae 
vastgesteld worden na een reeks bespuitingen met dezelfde spuittanksuspensie (Tabel AC.3). In dit 
experiment werden met dezelfde spuittanksuspensie 12 rijen van koolplanten bespoten. De pomp 
werd afgezet tussen de bespuitingen. Gemiddeld bedroeg de overleving 90.36 ± 4.74 % voor en 
85.48 ± 5.10 % na een reeks bespuitingen. Na elke reeks bespuitingen (12 rijen) werd de 
temperatuur in de spuittank gemeten. Deze temperatuur overschreed nooit 23°C, dit is dus veel 
lager dan de kritische temperatuur voor S. carpocapsae gemeten door Brusselman et al. (2010). 

 

Tabel AC.3 Temperatuur gemeten in de spuittanksuspensie na een toepassing en de overleving van S. carpocapsae voor en na een 
behandeling in experiment 1. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet sign. verschillend. Niet getransformeerde data worden 

weergegeven.  

Behandeling 

Temperatuur in de 
spuittanksuspensie (°C) 

Overleving (%) 

Na toepassing Voor toepassing Na toepassing 

referentie 23 92.37 a 89.61 ab 

laag volume 23 91.63 ab 87.81 ab 

additief 21 89.93 ab 85.51 ab 

additief en laag volume 21 87.53 ab 78.98 b 

 
6.2.2 Concentratie in de spuittank 
Alhoewel dit statistisch niet kan bewezen worden, lijkt de concentratie licht af te nemen naarmate 
de bespuitingen vorderen (Tabel AC.4). Dit fenomeen werd ook reeds in vorige experimenten 
waargenomen. De daling in concentratie zou veroorzaakt kunnen worden door de sedimentatie van 
nematoden in de spuittank door een slechte menging, door het verlies van nematoden in de filter of 
door het blijven haperen van nematoden in oneffenheden in de interne tankconstructie 
(Brusselman et al., 2010). 
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Tabel AC.4 Concentratie van S. carpocapsae geobserveerd in de stalen gennomen in de spuittank voor en na een behandeling en het 
verlies van nematoden in de spuittank na een behandeling in experiment 1. Gemiddelden gevolgd door dezelfde kleine of grote letter zijn 

niet significant verschillend. 

Behandeling 
Concentratie (EPN mL

-1
)  

Voor toepassing Na toepassing Verlies (%) 

Referentie 2883 a 2653 a 8 
Laag volume 6620 A 5613 AB 15 
Additief 2873 a 2613 a 9 
Additief en laag volume 5007 AB 4393 B 12 

 
6.2.3 Bedekking 
Het aantal nematoden dat teruggevonden werd op de horizontale controle petrischalen verschilde 
niet per behandeling (Tabel AC.5). Het aantal nematoden toegepast per oppervlakte-eenheid komt 
goed overeen met de beoogde toepassingsdichtheid van 27 EPN cm-2. 

 

Tabel AC.5 Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 1. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn 
niet significant verschillend. Statistische analyse werd uitgevoerd op getransformeerde data (log). Niet getransformeerde data worden 

weergegeven. Aantal nematoden cm-2. 

Behandeling Aantal nematoden (-) Aantal EPN cm
-2 

referentie 217 ± 11 a 23.90 

laag volume 246 ± 17 a 27.09 

additief 209 ± 12 a 23.02 

additief en laag volume 245 ± 19 a 26.98 

 
Er werd geen significant verschil gevonden in het totaal aantal nematoden op de bladcirkels 
bovenaan tussen de behandelingen en koolsoorten (Tabel AC.6). Relatief gezien werd een 
significant hogere bedekking behaald met de behandeling additief en laag volume. Dit komt door de 
lage concentratie in de tank bij de behandeling additief en laag volume. Men had de zeef in de 
opening van de tank niet verwijderd bij de toevoeging van de nematodensuspensie aan de 
spuittank. De toevoeging van spreader 1 en de wetting agent had dus een positief effect op de 
bedekking bovenaan de koolplanten bij de laag volume toepassing. 
De cirkels bevestigd aan de onderkant van de koolbladen werden bijna niet bedekt met nematoden. 
Er kon geen significant effect van behandeling of koolsoort gevonden worden op het totaal aantal 
nematoden op de koolcirkels onderaan. Ook in de relatieve bedekking kon geen effect van de 
behandeling of koolsoort gevonden worden. 
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Tabel AC.6 Aantal nematoden teruggevonden op de bladcirkels, geplaatst aan de onder- en bovenkant van de koolbladen, na experiment 1.  
Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. Relatieve bedekking is de bedekking van deze cirkels relatief 

t.o.v. de theoretische maximale bedekking. 

Behandeling 

 Bovenaan  Onderaan 

Aantal 
nematoden (-) 

Aantal EPN 
cm

-
² 

Relatieve 
bedekking (%) 

Aantal 
nematoden 

(-) 

Aantal 
EPN cm

-
² 

Relatieve 
bedekking (%) 

referentie 70 ± 8 a 9.90 32.54 ± 3.60 a 2 ± 1 A 0.28 0.89 ± 0.40 A 

laag volume 80 ± 9 a 11.32 33.73 ± 3.65 ab 3 ± 1 A 0.42 1.16 ± 0.36 A 

additief 82 ± 11a 11.60 38.5 ± 5.14 ab 3 ± 1 A 0.42 1.22 ± 0.49 A 

additief en laag volume 92 ± 9 a 13.01 50.49 ± 5.10 b 1 ± 0 A 0.14 0.78 ± 0.27 A 

 
6.2.4 Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
Twee dagen voor de toepassing werden de planten geïnfecteerd met in totaal 300 larven. Net voor 
de bespuiting werden 157 larven teruggevonden op de planten of in de dichte nabijheid van de 
planten. Alle larven die teruggevonden werden op de bodem of aan de onderkant van de potten, 
werden terug op de planten gezet net voor de toepassing. Zes dagen na de toepassing werden 79 
larven teruggevonden; 14 van deze larven waren dood. Op basis van de observatie van de larven 
kunnen we concluderen dat migratie tussen de blokken niet uitgesloten kan worden. Daarom en 
ook omwille van de lage recovery van de larven, kunnen we geen conclusies maken in verband met 
het effect van de verschillende toepassingen. 

 
6.2.5 Gewasschade 
Zes dagen na de bespuitingen kon er geen effect van de behandelingen op de gewasschade 
vastgesteld worden. Gemiddeld bedroeg de gewasschade 2.24 ± 0.92. 
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7. Experiment 2 
 

7.1 Materiaal en methoden 
 

7.1.1 Behandelingen 
Experiment 2 werd uitgevoerd op 19/04/2010. Tabel AC.1 geeft een overzicht van de geteste 
behandelingen. Alle experimenten werden uitgevoerd met de mobiele spuitbaan (Fig. H.1). De filter 
werd niet verwijderd voor de bespuitingen. 
 
7.1.2 Experimentele condities 

 
Experimentele lay-out 
Het experiment werd uitgevoerd in de serre van het POVLT in Beitem. Eén compartiment van de 
serre werd gebruikt. Elke toepassing werd drie keer herhaald met drie rijen van vijf koolplanten. Er 
werd gebruik gemaakt van een block design (Fig. AC.1). 

 
Entomopathogene nematoden 
Gelijkaardig als in experiment 1, behalve voor het gebruik van de spuittanksuspensie. Toepassing 5 
werd eerst uitgevoerd (6 rijen). Met dezelfde suspensie werd toepassing 2 uitgevoerd (6 rijen). Het 
spuittoestel werd niet afgezet tijdens deze 12 bespuitingen. Voor de andere toepassingen werd één 
suspensie gebruikt om 6 rijen te bespuiten. Tijdens deze laatste toepassingen werd het spuittoestel 
wel afgezet tussen de bespuitingen door.  
 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op bloemkool en savooikool geplant in potten die daarna in 
vollegrond uitgeplant werden met de bovenrand van de pot op gelijke hoogte  als het maaiveld. De 
planten bevonden zich in het BCCH 21 stadium (11 echte bladeren). 
 
Insecten 
Vijf dagen voor de toepassing werden op elke plant drie L2 larven van de kooluil geplaatst. De 
planten werden overdekt met insectengaas om de transfer van larven tussen de blokken tegen te 
gaan. 
Onmiddellijk na het spuiten werd één plant per rij overgebracht in een plastic container. Twee L4 
larven werden aangebracht op deze plant. De container werd afgedekt met insectengaas om hun 
migratie te voorkomen. 
 
Temperatuur 
Het experiment werd uitgevoerd bij één temperatuursregime. Enkel de minimumtemperatuur kon 
gecontroleerd worden. Gedurende de dag was deze temperatuur 15°, gedurende de nacht 10°C. 
 
7.1.3 Observaties 

 
Overleving 
Idem als in experiment 1. 
Per herhaling werd één petrischaal gevuld met 3 mL water naast de rij kolen geplaatst. De 
overleving in deze schalen werd in dit experiment ook geobserveerd. 
 
Concentratie in spuittank 
Idem als in experiment 1. 
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Bedekking 
Idem als in experiment 1. 

 
Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
Het aantal dode en levende larven op de planten en in de containers werd 72h na de toepassing 
geteld op een destructieve wijze. Na deze telling werd beslist om alle larven te transfereren van de 
planten naar de container met de eerder  apart geplaatste koolplant. Het aantal levende en dode 
larven werd opnieuw geteld, 96h na de toepassing. Om de hoge temperaturen in de serre te 
vermijden werden de containers in een hangar (temperatuur ± 17°C) geplaatst voor een 60-tal uren. 
De laatste telling werd uitgevoerd één week na de toepassing. 

 
Gewasschade 
Twee dagen na de toepassing werd de gewasschade bepaald met een visueel scoresysteem (Fig. 
AC.3). 
 
 

 

 
Fig. AC.3 Foto’s gebruikt om de schade aan koolplanten te scoren in experiment 2, op de eerste rij van links naar rechts stijgen de scores 

van 1 naar 3, op de tweede rij stijgen ze van 4 tot 5 
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7.2 Resultaten 
 

Tijdens de bespuitingen steeg de temperatuur van 14.8°C ’s morgens tot 26.4°C om 15u. De 
relatieve vochtigheid daalde van 75 % ’s morgens tot 39 % rond 14u (Tabel AC.8). De temperatuur 
van de suspensie in de spuittank bedroeg voor elke toepassing 16°C. 

 

Tabel AC.8 Temperatuur (gem. ± SE) en relatieve vochtigheid in de lucht van de serre tijdens de bespuitingen in experiment 2 

 
Temperatuur 

(°C) 
Relatieve vochtigheid 

(%) 

gem. 22.8 ± 3.4 48 ± 10 
min. 14.8 39 
max. 26.4 75 

 
7.2.1 Overleving van EPN  
Na de opeenvolgende behandeling rijenspuit en de referentiebehandeling werd een sterke daling in 
de overleving van de nematoden geobserveerd in de spuittank (Tabel AC.9.). Het continu 
recirculeren van de nematodensuspensie tijdens 12 opeenvolgende bespuitingen was dodelijk voor 
38 % van de nematoden. De temperatuur in de spuittank bleef nochtans onder de 
maximumtemperatuur die opgemeten werd bij het experiment “Mengsysteem tuinbouwspuit” 
(Bijlage A), waarbij er geen schade werd geobserveerd. De duur van de twee behandelingen werd 
niet exact opgemeten, maar wordt geschat op 90 minuten. De kortere tijdsspanne waarbij de hoge 
temperatuur werd bereikt in de spuittank, veroorzaakt door het kleiner wordende spuitvolume na 
elke bespuiting, kan de verklaring zijn voor dit verschil. 
Ook na de laag volume behandeling werd significante schade aan de nematoden geobserveerd. Dit 
was niet het geval na de kleine dop behandeling. 

 

Tabel AC.9 De temperatuur opgemeten in de spuittanksuspensie na een toepassing en de overleving van S. carpocapsae voor en na een 
behandeling in experiment 2. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend.  

Behandeling 

Temperatuur in de 
spuittank (°C)  

Overleving (%) 

Na toepassing Voor toepassing Na toepassing 

referentie 32 - 57.93  a 

laag volume 22 94.75 c 86.34  b 

kleine dop 21 95.36 c 92.30  c 

rijenspuit - 95.56 c - 

 
De overleving geobserveerd in de petrischalen was significant verschillend afhankelijk van de 
toepassing (Tabel AC.10). We gaan er van uit dat dit komt door het verschil in overleving in de 
spuittank en niet veroorzaakt wordt door de bespuiting zelf. Op basis van deze vaststelling kunnen 
we concluderen dat het effect van spuittechniek op de plantenschade en de controle van de larven 
niet volledig kan bepaald worden met dit experiment. De laag volume toepassing kan vergeleken 
worden met de kleine dop toepassing en de toepassing met het rijensysteem. Andere vergelijkingen 
kunnen met deze data niet uitgevoerd worden. 
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Tabel AC.10 Overleving van S. carpocapsae (gem. ± SE) gemeten in de petrischalen naast de plantenrijen na een behandeling in 
experiment 2. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. De statistische analyse werd uitgevoerd op 

boogsin getransformeerde data. Niet getransformeerde data worden weergegeven. 

Behandeling Overleving (%) 

referentie 75.56 ± 5.12 a 

laag volume 93.19 ± 1.39 bc 

kleine dop 89.63 ± 2.08 b 

rijenspuit 97.78 ± 0.98 c 

 
7.2.2 Concentratie in de spuittank 
In dit experiment werden drie tanksuspensies gemaakt. Na de bespuitingen met de rijenspuit en de 
referentietoepassing werd een sterke daling in de nematodenconcentratie gedetecteerd bovenaan 
de spuittank (Tabel AC.11). Het verlies aan nematoden van 29 % ligt ver boven de opgemeten 
verliezen in het eerste experiment. Aangezien een zelfde aantal bespuitingen werden uitgevoerd als 
in het eerste experiment, vermoeden we dat het verlies aan nematoden gezocht moet worden in 
het traject dat nematoden afleggen bij de recirculatie van de spuitvloeistof. 
Na de laag volume toepassing werd een verlies aan nematoden van 19 % geobserveerd. In de kleine 
dop toepassing werd een lagere concentratie aan nematoden gemeten dan verwacht voor de 
toepassing. We gaan ervan uit dat de spuittanksuspensie niet goed gemengd was voor de start van 
de bespuitingen. 

 

Tabel AC.11 Concentratie van S. carpocapsae geobserveerd in stalen genomen in de spuittank voor en na een behandeling en het verlies 
aan nematoden in de spuittank na een toepassing in experiment 2. Gemiddelden gevolgd door dezelfde kleine of grote letter zijn niet 

significant verschillend. 

Behandeling 
Concentratie (EPN mL

-1
)  

Voor toepassing Na toepassing Verlies (%) 

referentie - 1923 a 29 

laag volume 5423 B 4393 AB 19 

kleine dop 3920 A 5267 B - 26 

rijenspuit 2690 a - - 

 
7.2.3 Bedekking 
Het aantal nematoden dat teruggevonden werd in de horizontale petrischalen verschilde niet 
tussen de referentie, laag volume en de kleine dop toepassing (Tabel AC.12). De optimale 
toepassing van 27 EPN cm-2 of 249 nematoden per petrischaal werd behaald. De rijenspuit 
toepassing resulteerde in een significant lager aantal nematoden in de controle petrischalen door 
de zijwaartse spuitrichting van de spuitdoppen.  
 
Gemiddeld werden respectievelijk 48 en 58 nematoden teruggevonden op de bloemkool- en 
savooikoolcirkels gepositioneerd aan de bovenkant van de koolbladen (Tabel AC.13). De cirkels aan 
de onderkant van de koolbladen werden nauwelijks bedekt. Voor beide posities kon geen verschil 
gevonden worden tussen de koolsoorten of de verschillende toepassingen. De combinatie van de 
rijenspuit met XR 110 08 spuitdoppen blijkt zoals in vorige experimenten niet in staat de depositie 
aan de onderkant van de koolbladeren te verbeteren. 
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Tabel AC.12 Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 2. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter 
zijn niet significant verschillend. Statistische analyse werd uitgevoerd op getransformeerde data (√). Niet getransformeerde data worden 

weergegeven. Aantal nematoden cm-2. 

Behandeling Aantal nematoden (-) Aantal EPN cm
-
² 

referentie 246 ± 34 a  27.09 

laag volume 268 ± 17 a 29.52 

kleine dop 227 ± 26 a 25.00 

rijenspuit 43 ± 8 b 4.74 

  

 Tabel AC.13 Aantal nematoden teruggevonden op de bladcirkels, geplaatst aan de onder- en bovenkant van de koolbladen, na 
experiment 2.  Relatieve bedekking is de bedekking van deze cirkels relatief t.o.v. de theoretische maximale bedekking. 

Behandeling 

 Bovenaan  Onderaan 

Aantal nematoden 
(-) 

Aantal  
EPN cm

-
² 

Relatieve  
bedekking (%) 

Aantal 
nematoden (-) 

Aantal EPN 
cm

-
² 

Relatieve 
bedekking (%) 

referentie 58 ± 9  8.20 38.62 ± 6.01  3 ± 1  0.42 1.85 ± 0.75 

laag volume 60 ± 14  8.48 31.29 ± 7.37  3 ± 1  0.42 1.67 ± 0.76 

kleine dop 71 ± 19  10.04 39.72 ± 10.72  5 ± 2  0.71 2.90 ± 1.00 

rijenspuit  25 ± 16  3.54 12.01 ± 7.66  1 ± 1  0.14 0.64 ± 0.39 

 
7.2.4 Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
72h na de bespuiting werden 332 larven van de 510 uitgezette larven teruggevonden. Dit is een 
recovery van 65 %. Ondanks de maatregelen die getroffen werden om de migratie van larven tegen 
te gaan (insectengaas en kleinere larven die traag migreren) verdween 35 % van de larven. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door natuurlijke sterfte en predatie. Dode larven werden enkel 
teruggevonden in één herhaling van de referentietoepassing in bloemkool en in vier herhalingen 
van de rijenspuit toepassing (twee herhalingen in bloemkool en twee herhalingen in savooikool). 
In de containers werden 117 larven teruggevonden, waarvan vier dode (bestrijding van 3,4 %). Dode 
larven werden teruggevonden in één herhaling van de kleine dop toepassing (bloemkool), één 
herhaling van de rijenspuit (bloemkool) en één herhaling van de laag volume toepassing 
(savooikool). 
Alle larven die na 72h teruggevonden werden op de planten, werden overgebracht in de container. 
Na 96h werden 17 van de 330 larven in de container dood teruggevonden (bestrijding van 5,7 %). 
Dode larven werden gevonden in één herhaling van de referentietoepassing, twee herhalingen van 
de laag volume toepassing, twee herhalingen van de kleine dop toepassing en vier herhalingen van 
de rijenspuit toepassing. In één herhaling van de controle werden ook dode larven teruggevonden. 

 
7.2.5 Gewasschade 
Er kon geen effect van de toepassing op gewasschade teruggevonden worden, twee dagen na de 
toepassing. Het is mogelijk dat de observatie van gewasschade te vroeg werd uitgevoerd. In de 
toekomst zullen planten langer behouden worden en gewasschade zal verscheidene dagen na de 
toepassing bekeken worden. Gemiddeld bedroeg de gewasschade 2.74 ± 0.83. 
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8. Experiment 3 
 

8.1 Materiaal en methoden 
 

8.1.1 Behandelingen 
 

Tabel AC.1. geeft een overzicht van de verschillende behandelingen die getest werden in 
experiment 3. Dit experiment werd uitgevoerd op 22/06/2010. Alle experimenten werden 
uitgevoerd met de mobiele spuitbaan (Fig. H.1). Vóór de bespuitingen werd de filter verwijderd. 

 
8.1.2 Experimentele condities 

 
Experimentele lay-out 
Het experiment werd uitgevoerd in de serre van het POVLT in Beitem. Eén compartiment van de 
serre werd gebruikt. Elke toepassing werd drie keer herhaald met drie rijen van vijf koolplanten. Er 
werd gebruik gemaakt van een block design (Fig. AC.1). 

 
Entomopathogene nematoden 
Afhankelijk van het gebruikte debiet, werden vijf (2500 EPN mL-1) of tien (5000 EPN mL-1) pakjes van 
50 milj EPN S. carpocapsae gesuspendeerd in 10 L water, minimum 30 minuten voor het 
experiment. De nematodensuspensie werd toegevoegd aan 20 L water in de spuittank. Ten slotte 
werd de tank aangevuld tot een volume van 100 L. Dezelfde tankoplossing werd gebruikt om 3 rijen 
koolplanten te bespuiten. Er werd gestreefd naar een toepassing van 27 EPN cm-2 in de 
referentietoepassing en 46 EPN cm-2 bij de toepassing met de rijenspuit.  

 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op bloemkool geplant in potten die daarna in vollegrond 
uitgeplant werden met de bovenrand van de pot op gelijke hoogte als het maaiveld. De planten 
bevonden zich in het BCCH 20 stadium (10 echte bladeren). 

 
Insecten 
Eén dag voor de toepassing werden op elke plant één L3 larve van de kooluil geplaatst. Net vóór de 
bespuiting werden 2 L6 larven op elke plant geplaatst. De planten werden overdekt met 
insectengaas om de transfer van larven tussen de blokken tegen te gaan. 

 
Temperatuur 
Het experiment werd uitgevoerd bij één temperatuursregime. Na de bespuiting werd de 
minimumtemperatuur in de serre op 24°C ingesteld. 

 
3.1.3 Observaties 

 
Overleving 
Idem als in experiment 1. 
 
 
Concentratie in spuittank 
Idem als in experiment 1. 
 
Bedekking 
Idem als in experiment 1. 



 

177 

 

 
Aanwezigheid en sterfte van kooluil 
Het aantal dode en levende larven op de planten werd 8 dagen na de toepassing geteld op een 
destructieve wijze. 
 
Gewasschade 
Acht dagen na de toepassing werd de gewasschade bepaald met een visueel scoresysteem (Fig. 
AC.4). 
 

 
Fig. AC.4 Foto’s gebruikt om de schade aan koolplanten te scoren in experiment 3, op de eerste rij van links naar rechts stijgen de scores 

van 1 naar 3, de foto op de tweede rij toont een koolplant met score 4 
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8.2  Resultaten 
 

Tijdens de bespuitingen steeg de temperatuur van 19.9°C ’s morgens, tot 30.7°C rond 16u40. De 
relatieve vochtigheid bedroeg ’s morgens 71 % en daalde tot een minimum van 41 % rond 16u. 
De temperatuur van de suspensie in de spuittank bedroeg voor de start van de 
referentiebehandeling 21.2°C. Net voor de behandeling met de rijenspuit was dit 22.1°C.  

 
3.2.6 Overleving van EPN in de spuittank 
Globaal werd geen effect van de bespuitingen op de overleving van de nematoden gedetecteerd 
(Tabel AC.14). 
 

Tabel AC.14 De temperatuur opgemeten in de spuittanksuspensie na een toepassing en de overleving van S. carpocapsae voor en na een 
behandeling in experiment 3. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend.  

Behandeling 
Temperatuur in de 

spuittank (°C)  
Overleving (%) 

Na toepassing Voor toepassing Na toepassing 

Referentie 24 98.30 a 97.10 a 

Rijenspuit 25 93.68 a 95.65  a 

 
 
3.2.7 Concentratie in de spuittank 
Bij beide behandelingen kon geen effect van de bespuiting op de concentratie aan nematoden in de 
spuittank gevonden worden. Bij de referentietoepassing was de gemiddelde concentratie 2632 EPN 
ml-1. Bij de toepassing met de rijenspuit werd een gemiddelde concentratie van 5416 EPN ml-1 
geobserveerd. 

 
3.2.8 Bedekking 
Aangezien de toepassingsdichtheid verschillend was bij de twee behandelingen, nl. 27 EPN cm-2 bij 
de referentie en 46 EPN cm-2 bij de rijenspuit, kan er geen vergelijking gemaakt worden tussen de 
behandelingen op basis van totaal aantal nematoden op de petrischalen en op de bladcirkels. Door 
gebruik te maken van de relatieve bedekking (ten opzichte van de maximale bedekking) kunnen de 
behandelingen wel vergeleken worden.  

 
Op de horizontale petrischalen werd geen significant verschillende relatieve bedekking vastgesteld 
(Tabel AC.15). Op de bladcirkels bovenaan werd gemiddeld een verdubbeling van de relatieve 
bedekking behaald door gebruik te maken van de rijenspuit (Tabel AC.16). Door de grote variatie 
kan dit echter statistisch niet aangetoond worden. Aan de onderkant van de koolbladen was de 
relatieve bedekking gemiddeld 3.4 maal hoger met de rijenspuit in vergelijking met de 
referentietoepassing. Opnieuw kan geen significant verschil aangetoond worden door de grote 
variatie op de resultaten. 
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Tabel AC.15 Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 3. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter 
zijn niet significant verschillend.  

Behandeling Relatieve bedekking Aantal nematoden (-) Aantal EPN cm
-
² 

Referentie 68.16 ± 8.73 a 178 ± 23 19.64 ± 2.52 

Rijenspuit 55.06 ± 16.28 a 222 ± 66 24.49 ± 7.24 

 

Tabel AC.16 Aantal nematoden teruggevonden op de bladcirkels, geplaatst aan de onder- en bovenkant van de koolbladen, na experiment 
3.  Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. Relatieve bedekking is de bedekking van deze cirkels relatief 

t.o.v. de theoretische maximale bedekking. 

Behandeling 

 Bovenaan  Onderaan 

Aantal 
nematoden (-) 

Aantal 
EPN cm

-
² 

Relatieve 
bedekking (%) 

Aantal 
nematoden (-) 

Aantal 
EPN cm

-
² 

Relatieve 
bedekking (%) 

Referentie 43 ± 3 6.04 20.95 ± 1.56 a 5 ± 3 0.71 2.45 ± 1.58 a 

Rijenspuit 129 ± 25 18.30 41.14 ± 8.07 a 26 ± 25 3.73 8.38 ± 8.06 a 

 
3.2.9 Aanwezigheid en sterfte kooluil 
In totaal werd 69 % van de uitgezette rupsen teruggevonden. Er werd een significant effect 
vastgesteld van de behandeling op het aantal gerecupereerde rupsen. Bij de controle werden er 
gemiddeld 4.3 teruggevonden, bij de referentie 3.3 en bij de rijenspuit 2.7. Bij de controle werd een 
sterfte van 15.0 ± 7.6 % vastgesteld. Bij de referentie en de rijenspuit was de sterfte respectievelijk 
30.6 ± 19.4 % en 33.3 ± 19.2 %. Door de grote variabiliteit in de resultaten kan geen significant 
verschil in sterfte aangetoond worden.   

 
3.2.10 Gewasschade 
Gemiddeld werd een gewasschade van 2.2 ± 0.2 vastgesteld bij de controle. Bij de referentie en de 
rijenspuit werd een gewasschade van 1.9 ± 0.2 geobserveerd. Statistisch kan geen verschil 
aangetoond worden in gewasschade tussen de behandelingen. 
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9. Vergelijking van de referentietoepassingen 
 

De drie uitgevoerde experimenten worden in Tabel AC.17 vergeleken op basis van de 
referentietoepassingen. 

 

Tabel AC.17 Vergelijking van drie experimenten met kooluil op basis van diverse parameters. 

 Exp 1 (koud) Exp 1 (warm) Exp 2 Exp 3 

Max. luchttemperatuur tijdens bespuiting 19.0 20.0 26.4 30.7 

Min. Relatieve vochtigheid tijdens bespuiting 64 58 39 41 

Aantal bespoten rijen 12 12 3 

Spuittoestel afgezet tussen toepassingen? ja neen ja 

Filter verwijderd neen neen ja 

Aantal L in tank bij start bespuitingen 40 40 100 

Temperatuur spuittanksuspensie voor toepassing 16°C 16°C 21°C 

Temperatuur spuittanksuspensie na toepassing 23°C 32°C 24°C 

Aantal dagen voor vervaldatum EPN 22 3 26 

Overleving in tank voor toepassing 92.37 95.56* 98.30 

Overleving in tank na toepassing 89.61 57.92 97.10 

Concentratie voor toepassing 2883 2690* 2730 

Concentratie na toepassing 2653 1923 2533 

Verlies aan nematoden (%) 8 29* 7 

Totaal aantal nematoden in petrischalen 217 ± 11 246 ± 34 178 ± 23 

Aantal EPN cm-2 in petrischalen 23.90 27.09 19.64 

Relatieve bedekking op petrischalen (%) 87 141 68 

Totaal aantal nematoden op bladcirkels bovenaan 70 ± 8 58 ± 9 43 ± 3 

Aantal EPN cm-2 op bladcirkels bovenaan 9.90 8.20 6.04 

Relatieve bedekking bladcirkels bovenaan (%) 41 30 21 

Totaal aantal nematoden op bladcirkels onderaan  2 ± 1  3 ± 1  5 ± 3 

Aantal EPN cm-2 op bladcirkels onderaan 0.28 0.42 0.71 

Relatieve bedekking bladcirkels onderaan (%) 1 1 2 

* Kan in werkelijkheid lager liggen, er werden nog 6 rijen kolen bespoten vóór de 
referentiebehandeling werd uitgevoerd. 
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10. Algemene conclusie 
 
Het is duidelijk dat de uitvoering van 12 opeenvolgende bespuitingen met een startvolume van 40 L 
schadelijk kan zijn voor de nematoden. Grote schade treedt op wanneer het toestel tussen de 
bespuitingen aan blijft staan. Niet alleen de maximum bereikte temperatuur in de spuittank is 
belangrijk, aangezien er ook schade werd geobserveerd bij temperaturen die in vorige 
experimenten niet schadelijk bleken, maar vooral de snelheid waarmee het water opwarmt lijkt van 
belang. Dit hangt samen met het aantal passages die de vloeistof maakt wanneer er niet gespoten 
wordt tijdens de toepassingen. 
 
Net zoals in vorige experimenten werd vaak een daling in de concentratie aan nematoden in de 
spuittank na een reeks behandelingen opgemerkt. Deze verliezen kunnen hoog oplopen. Het is niet 
meteen duidelijk op welke plaats de nematoden precies verdwijnen. We vermoeden dat dit te 
maken heeft met de constructie van het spuittoestel en niet te verhelpen valt zonder deze 
constructie te wijzigen. Bijkomend onderzoek is nodig om de bron van nematodenverlies vast te 
kunnen stellen. 
 
De relatieve bedekking op de bovenkant van de plant varieerde van 12.01 % met de rijenspuit in 
experiment 2 tot 50.49% met de combinatie additief en laag volume in experiment 1. De rijenspuit-
behandeling in experiment 3 resulteerde wel in een goede bedekking aan de bovenkant van de 
plant (41.14 %). Het verschil tussen de twee behandelingen met de rijenspuiten kan te maken 
hebben met de extra dop in het midden van de rijenspuit en het gebruik van een additief in 
experiment 1. Met de referentiebehandeling varieerde de relatieve bedekking aan de bovenkant 
van de plant van 20.95 % tot 38.62 %. Hieruit kunnen we concluderen dat een standaard bespuiting 
resulteert in heel grote verliezen aan nematoden en af te raden is. De toevoeging van een geschikt 
additief bij deze toepassing is onontbeerlijk.   
 
Aan de onderkant van de plant varieerde de relatieve bedekking van 0.64 % met de rijenspuit in 
experiment 2 tot 8.38 % met de rijenspuit in experiment 3. Hieruit kunnen we concluderen dat de 
rijenspuit uitgerust met twee zijwaarts gerichte XR 110 08 doppen niet geschikt is om de onderkant 
van koolplanten te bespuiten. Een combinatie van een rijenspuit, uitgerust met één 
neerwaartsgerichte en twee zijwaartsgerichte XR 110 04 doppen, met een geschikt additief 
resulteert in een betere bedekking. De maximaal behaalde bedekking aan de onderkant van de 
planten is echter laag en kan bijna onmogelijk resulteren in de bestrijding van rupsen die aan de 
onderkant van de koolbladeren blijven zitten gedurende de uren na de bespuiting én geen contact 
hebben met de bovenkant van de bladeren tijdens het voeden.  
 
We kunnen besluiten dat geen significante bestrijding van de kooluil kon geobserveerd worden in 
de serre experimenten. Verschillende redenen kunnen aangehaald worden: 

- De nematoden bereiken de larven niet 
- De nematoden bereiken de larven, maar zijn niet in staat om te infecteren door het 

vluchtgedrag van de larven 
- De nematoden bereiken de larven, maar zijn te zwak om te infecteren 
- Te lage efficiëntie van S. carpocapsae tegen de kooluil 

 
Het is ook mogelijk dat er wel een infectie was, maar dat de afdoding van de larven trager verloopt 
dan verwacht. Een extra experiment werd uitgevoerd in het spuitlabo om hier meer duidelijkheid 
over te krijgen (Bijlage U: Infectiviteit van S. carpocapsae tegen de larven van de kooluil in 
verschillende larvestadia). 
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Door het uitvoeren van deze experimenten werd veel ervaring opgedaan rond de toepassing van 
EPN in de praktijk. De volgende aandachtspunten kunnen alvast vermeld worden: 

- De zeef dient verwijderd te worden bij de toevoeging van de nematodensuspensie aan het 
spuitvat 

- Het spuittoestel mag niet blijven draaien tussen twee bespuitingen die niet onmiddellijk op 
elkaar volgen. 
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Bijlage AD: Toepassing van entomopathogene nematoden tegen kooluil in 
broccoli 

 
In totaal werden er reeds vier experimenten uitgevoerd rond de bestrijding van kooluil in de serres 
van het POVLT. Tabel AD.1. biedt een overzicht van de uitgevoerde behandelingen. Het eerste 
experiment werd uitgevoerd op 31/03/2010. Op basis van de waarnemingen in dit experiment werd 
het proefprotocol aangepast. Een tweede, derde en vierde experiment werden respectievelijk op 
19/04/2010, 22/06/2010 en 26/08/2010 uitgevoerd. De eerste drie experimenten werden in het 
vorige verslag gerapporteerd. In dit verslag worden de resultaten van het vierde experiment 
besproken.  
 

Tabel AD.1. Overzicht van de geteste behandelingen in de experimenten 1, 2 en 3 rond de toepassing van EPN tegen de kooluil in 
bloemkool, savooikool en broccoli 

Datum 
behandeling 

Naam 
behandeling 

Spuitdop 
Debiet 
(L ha-1) 

Snelheid 
spuitboom 

(km u-1) 

EPN 
concentratie 

(EPN mL-1) 

Toepassings- 
dichtheid 
(EPN cm-2) 

additief 

EXP 1 
31/03/2010 

Controle 

XR 110 08 

1095 4 0 0 - 
Referentie 1095 4 2500 27 - 
Laag volume 548 8 5000 27 - 
Additief 1095 4 2500 27 Spreader 1 + humectant 
Additief en 
laag volume 

548 8 5000 27 Spreader 1 + humectant 

EXP 2 
19/04/2010 

Controle XR 110 08 1095 4 0 0 - 
Referentie XR 110 08 1095 4 2500 27 - 
Laag volume XR 110 08 548 8 5000 27 - 
Kleine dop XR 110 04 548 4 5000 27 - 
Rijenspuit  
(2 doppen) 

XR 110 08 1095 6 2500 27 - 

EXP 3 
22/06/2010 

Controle XR 110 08 1095 4 0 0 - 
Referentie XR 110 08 1095 4 2500 27 - 
Rijenspuit  
(3 doppen) 

XR 110 04 821 6 5000 46 Spreader 2 + sticker 

EXP 4 
26/08/2010 

Controle XR 110 08 1095 4 0 0 - 
Referentie XR 110 08 1095 4 2500 27 - 
Rijenspuit (3 
doppen*) 

XR 110 04 
XR 110 08 

821 
(1642) 

6 5000 46 (92) Plant Invigorator  

Rijenspuit (3 
doppen) 

XR 110 04 821 6 0 0 Plant Invigorator  

Referentie XR 110 08 1095 4 2500 27 (S.feltiae) - 
(*): Door technische problemen met het spuittoestel werden doppen vergeten te wisselen: dit object werd daarom met 
een XR 110 08 dop gespoten in plaats van met een XR 110 04 dop. 

 
 
 
 
 
 
AD.1. Materiaal en methoden 

 
AD.1.1 Behandelingen 
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Tabel F.1. biedt een overzicht van de uitgevoerde behandelingen in het vierde experiment op 
26/08/2010. Alle bespuitingen werden uitgevoerd met behulp van de mobiele spuitbaan. De filter 
werd verwijderd vóór de bespuitingen.  

 
AD.1.2 Experimentele condities 

 
Experimentele lay-out 
Het experiment werd uitgevoerd in de plastiekserre van het POVLT in Beitem. Elke behandeling 
werd drie keer herhaald door drie rijen van telkens 3 koolplanten te bespuiten. Er werd een block 
design gebruikt. 

 
Entomopathogene nematoden 
Afhankelijk van het gebruikte debiet, werden 5 (2500 EPN mL-1) of 10 (5000 EPN mL-1) pakjes van 50 
milj EPN S. carpocapsae of  S. feltiae gesuspendeerd in 10 L water, 30 minuten voor het experiment. 
De nematodensuspensie werd toegevoegd aan 20 L water in de spuittank. Ten slotte werd de tank 
aangevuld tot een volume van 100 L. Dezelfde tankoplossing werd gebruikt om 3 rijen koolplanten 
te bespuiten. Bij object 3 werd de Plant Invigorator in de tank gemengd met de nematoden. Er werd 
gestreefd naar een toepassing van 27 EPN cm-2 of 46 EPN cm-2 in alle experimenten. Door het niet 
vervangen van de doppen bij behandeling 3 (rijenspuit met 3 doppen) lag de toepassingsdichtheid 
echter hoger (92 EPN cm-2).  

 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op broccoli in potten. De planten bevonden zich in het BCCH 
14 stadium (4 echte bladeren). 

 
Insecten 
Vijf L2 larven van de kooluil werden op elke koolplant geplaatst 1 dag voor de bespuitingen. Uit de 
vorige experimenten bleek dat de larven niet altijd terug te vinden zijn omdat ze zich verstoppen in 
de bodem of migreren tussen potten. Daarom werden na de bespuiting per rij 2 petriplaatjes gezet 
met op elke petriplaat 1 L2 larve op een behandelde bladcirkel. Op die manier wordt de larve 
verplicht om zich te voeden met een behandeld blad en kan de afsterving door nematoden 
opgevolgd worden. De petriplaatjes werden afgedekt met een gaasje en een elastiek zodat er 
voldoende ventilatie was. Indien de larve het blad volledig opgegeten hadden, werd een nieuw stuk 
blad (afkomstig van de juiste behandeling) in de petrischaal gelegd zodat voedselgebrek geen letale 
factor was. 

 
Temperatuur 
De temperatuur kon niet gestuurd worden in de plastiekserre. 
 
  
 
 
 
AD.1.3 Observaties 

 
Overleving 
Voor en na elke toepassing met nematoden werd een tankstaal genomen bovenaan de spuittank 
om de overleving van de nematoden voor en na de bespuiting te bepalen.  
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Concentratie in spuittank 
Voor en na elke toepassing werd een tankstaal genomen bovenaan de spuittank. Het totaal aantal 
EPN werd geteld in drie substalen. 

 
Bedekking 
Per herhaling werd een petrischaal gevuld met 3 mL water op de grond geplaatst tussen de andere 
planten. Eén plant per herhaling (per rij) werd bovendien voorzien van twee koolcirkels van 3 cm 
diameter. De ene cirkel werd aan de bovenkant van een blad bevestigd, de andere aan de 
onderkant. Na de bespuiting werden de cirkels voorzichtig in een petrischaal gelegd, gevuld met 3 
mL water. Het aantal nematoden in het water werd geteld. 

 
Sterfte van kooluil 
Zes dagen na de bespuiting werd het aantal levende en dode larven geteld. 

 
Gewasschade 
Gewasschade werd bepaald 8, 11 en 15 dagen na de toepassing, door gebruik te maken van een 
visueel scoresysteem (Fig. AD.1.). De afsterving van de larven in de petriplaatjes werd bepaald 4, 5, 
6, 7, 13 en 20 dagen na de bespuiting. 

 

 
Fig. AD.1. Foto’s gebruikt om de schade aan koolplanten te scoren in experiment 4,  

van links naar rechts stijgen de scores van 1 tot 5 

 
AD.2. Resultaten 
Tijdens de bespuitingen (14:00-17:00 h) was de gemiddelde RV 69% met een minimumwaarde van 
62%; de gemiddelde temperatuur was 25.9°C met een maximumwaarde van 27.7°C (Tabel F.2.). De 
temperatuur van de suspensie in de spuittank steeg na elke behandeling slechts 1 of 2 graden en is 
dus veel lager dan de kritische temperatuur voor S. carpocapsae gemeten door Brusselman et al. 
(2010). 

 

Tabel AD.2. Temperatuur gemeten in de spuittanksuspensie na een toepassing. 

Behandeling 

T in de spuittanksuspensie (°C) 

voor toepassing na toepassing 

Referentie S. carpocapsae 20 21 
Rijenspuit grote dop + additief 21 22 
Referentie S. feltiae 21 23 

AD.2.1 Overleving van EPN 
Normaal wordt de overleving in elk staal bepaald door dezelfde dag microscopisch het totaal aantal 
nematoden en het aantal levende nematoden te tellen in drie substalen. Door technische 
problemen tijdens de proef met het spuittoestel gebeurde deze telling pas de dag nadien met grote 
sterfte van de nematoden tot gevolg. Bijgevolg zijn de resultaten van deze tellingen niet relevant.  

 
AD.2.2 Concentratie in de spuittank 
Uit de resultaten van de tellingen van de tankstalen bleek dat er heel grote verliezen van 
nematoden waren tijdens de toepassing bij de beide referentie behandelingen. Wellicht was de 
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tanksuspensie bij het nemen van de tankstalen niet voldoende geroerd omdat de concentraties bij 
alle stalen ook veel hoger zijn dan verwacht.  

 

Tabel AD.3. Concentratie aan nematoden geobserveerd in de stalen genomen in de spuittank voor en na een behandeling en het 
verlies van nematoden in de spuittank na een behandeling in experiment 4. Gemiddelden gevolgd door dezelfde kleine letter zijn 

niet significant verschillend. 

 
Concentratie EPN ml

-1
 

 Behandeling voor toepassing na toepassing % verlies 

Referentie S. carpocapsae 10800 a 
 

3740 b 
 

65 

Rijenspuit grote dop + additief 10027 a 
 

8373 a 
 

16 

Referentie S. feltiae 9680 a 
 

5373 ab 
 

44 

 
AD.2.3 Bedekking 
Bij de referentiebehandelingen komt het aantal nematoden dat teruggevonden werd op de 
horizontale controle petrischalen goed overeen met de beoogde toepassingsdichtheid van 27 EPN 
cm-2 (Tabel F.4.). De referentietoepassing met S. carpocapsae resulteerde in een iets hogere 
dichtheid dan de referentie met S. feltiae. Bij de rijenspuit met grote dop is het aantal nematoden 
per oppervlakte-eenheid zoals verwacht significant hoger omdat de theoretische bedekkingsgraad 
bij dit object gelijk was aan 92 EPN cm-2. 

 
Tabel AD.4. Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 4. Gemiddelden gevolgd door dezelfde 

letter zijn niet significant verschillend. Aantal nematoden cm-2. 

Behandeling Aantal EPN per petrischaal Aantal EPN cm
-2

 

Referentie S. carpocapsae 296 b 32.6 

Rijenspuit grote dop + additief 942 a 103.8 

Referentie S. feltiae 233 b 25.6 
 

 
Het aantal  nematoden bij de toepassing “Rijenspuit grote dop + additief” was zowel bovenaan als 
onderaan het blad significant hoger in vergelijking met de 2 referentiebehandelingen (Tabel AD.5.). 
Dit was te verwachten gezien de hogere toepassingsdichtheid van deze behandeling. Bij alle 
behandelingen is de relatieve bedekkingsgraad laag maar dit is te wijten aan de hoge concentraties 
nematoden die geteld werden in de tankstalen. Omdat de resultaten van de tellingen van de 
tankstalen veel hoger liggen dan theoretisch verwacht zijn de resultaten van de relatieve bedekking 
wellicht ook minder betrouwbaar. 

 

 
 
 

Tabel AD.5. Aantal nematoden teruggevonden op de bladcirkels, geplaatst aan de onder- en bovenkant van de koolbladen, na experiment 
4.  Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. Bedekking van deze cirkels relatief t.o.v. de bedekking op de 

horizontale controlepetrischalen. 

Behandeling 

Bovenaan Onderaan 

Aantal EPN 
(per 

bladcirkel) 

Aantal EPN 
cm

-
² 

Relatieve 
bedekking 

(%) 

Aantal EPN 
(per 

bladcirkel) 

Aantal EPN 
cm

-2
 

Relatieve 
bedekking 

(%) 

Referentie S. carpocapsae 60 b 
 

8.4 10.6 1 c 
 

0.1 0.2 

Rijenspuit grote dop + additief 136 a 
 

19.2 12.7 36 a 
 

5.1 3.4 

Referentie S. feltiae 55 b 
 

7.7 9.4 4 b 
 

0.6 0.7 

 
AD.2.4 Sterfte van kooluil op behandeld blad in de petriplaten 
De sterfte op 30/08 bij object 1 (controle) was te wijten aan verdrinking in het petriplaatje door 
neerslag. Zes dagen na de behandeling (31/08/2010) waren alle rupsen in de petriplaten afgedood 
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in de met nematoden behandelde objecten. Bijna drie weken na de behandeling waren nog niet alle 
rupsen dood in de controle en het object behandeld met Plant Invigorator. 

 

Tabel AD.6. Gemiddeld aantal dode kooluillarven (max.=  2) in de petriplaten in experiment 4 

Behandeling 30/08/2010 31/08/2010 1/09/2010 2/09/2010 8/09/2010 15/09/2010 

Controle 0.7 0.7 0.7 1 1 1.3 

Referentie S. carpocapsae 1 2 2 2 2 2 

Rijenspuit grote dop + additief 1.3 2 2 2 2 2 

Rijenspuit additief 0.7 1 1.3 1.3 1.5 1.7 

Referentie S. feltiae 0.7 2 2 2 2 2 

Gemiddelde 0.9 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 

 
 

AD.2.5. Gewasschade 
Acht dagen tot 2 weken na de behandeling kon er geen effect van de behandelingen op de 
gewasschade vastgesteld worden (Tabel AD.7.). Het hoger aantal nematoden (92 EPN cm-2) van 
behandeling 3 (rijenspuit + Plant Invigorator) gaf wel minder gewasschade maar dit verschil is niet 
statistisch significant.  

 

Tabel AD.7. Gewasschade  na de behandeling in experiment 4. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend.  

Behandeling 3/09/2010 6/09/2010 10/09/2010 

Controle 3.4 a 3.9 a 4.2 a 

Referentie S. carpocapsae 3.2 a 3.9 a 4.1 a 

Rijenspuit grote dop + additief 2.6 a 3.2 a 3.7 a 

Rijenspuit additief 3.9 a 4.3 a 4.4 a 

Referentie S. feltiae 3.6 a 4 a 4.2 a 

Gemiddelde 3.3   3.9   4.1   

K.W.V. P0,05 2.7 
 

2.1 
 

1.5 
 V.C. (%) 14 

 
10.2 

 
7 

 P waarde 0.947 N.S. 0.877 N.S. 0.539 N.S. 

Quotering 
1 = geen schade; 2 = weinig schade (1 blad aangetast); 3 = matige 

schade (2 bladeren aangetast);  

  
4 = veel schade (3 bladeren aangetast); 5 = zeer veel schade (alle bladeren 

aangetast) 
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Bijlage AE: Toepassing van entomopathogene nematoden tegen koolvlieg  in 
bloemkool 

 
Er werden vier experimenten uitgevoerd in de serres van het POVLT. Tabel AE.1 biedt een overzicht 
van de uitgevoerde behandelingen. Het eerste experiment werd uitgevoerd op 15/12/2010. Een 
tweede, derde en vierde experiment werden respectievelijk op 31/03/2011, 7/04/2011 en 
3/05/2011 uitgevoerd.  
 

Tabel AE.1. Overzicht van de behandelingen in de experimenten 1, 2, 3 en 4:  toepassing van EPN tegen de koolvlieg in bloemkool 

          EPN Toepassings-   

   
Debiet Snelheid  concentratie dichtheid  Naspoeling 

Datum Naam behandeling Spuitdop  (L ha
-1

) (km u
-1

) (EPN mL
-1

) (EPN cm
-2

) (1) 

EXP 1 
15/12/2010 
21/12/2010 

Controle XR 110 04 547 6 0 0 - 

Aangieten - - - 3703 370300/plant - 

Rijenspuit 2x  

XR 110 04 547 6 10000 54.7 - (2 doppen) 

Rijenspuit 2x  

XR 110 04 547 6 10000 54.7 ja (2 doppen) 

EXP 2 
31/03/2011 
07/04/2011 

Referentie (gaas) - - - - 0 - 

Controle XR 110 04 547 6 0 0 - 

Plantbakbehandeling - - - - 180000/plant 
 

Aangieten - - - 1800 180000/plant - 

Rijenspuit 2x (2 
doppen) XR 110 04 547 6 10000 54.7 - 

Rijenspuit 2x (2 
doppen) XR 110 04 547 6 10000 54.7 ja 

EXP 3 
7/04/2011 

15/04/2011 

Referentie (gaas) - - - - 0 - 

Controle XR 110 04 547 6 0 0 - 

Aangieten + rijenspuit - - - 1800 180000/plant - 

Rijenspuit 2x (2 
doppen) XR 110 04 547 6 10000 54.7 - 

Rijenspuit 2x (2 
doppen) XR 110 04 547 6 10000 54.7 ja 

EXP 4 
3/05/2011  

11/05/2011 

Referentie (gaas) - - - - 0 - 

Controle XR 110 04 547 6 0 0 - 

Plantbakbehandeling + 
rijenspuit - - - - 180000/plant   

Aangieten + rijenspuit - - - 1800 180000/plant - 

Rijenspuit 2x (2 
doppen) XR 110 04 547 6 10000 54.7 - 

(1) Bespuiting met water met de rijenspuit aan dezelfde snelheid en debiet als de nematodentoepassing 

 
AE.1. Experiment 1 
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AE.1.1 Materiaal en methoden 
 

AE.1.1.1 Behandelingen 
 

Tabel AE.1. biedt een overzicht van de uitgevoerde behandelingen. Alle bespuitingen werden 
uitgevoerd met de rijenspuit van de mobiele spuitbaan (Figuur G.1). De filter werd verwijderd vóór 
de bespuitingen. 
 

 
Fig. AE.1. Bespuiting van nematoden met rijenspuit met 2 doppen 

 
AE.1.1.2 Experimentele condities 

 
Experimentele lay-out 
Het experiment werd uitgevoerd in één compartiment van de serre van het POVLT in Beitem. Elke 
behandeling werd drie keer herhaald door drie rijen van telkens 4 koolplanten te bespuiten. Er werd 
een block design gebruikt. 
 
Entomopathogene nematoden 
Voor de bespuiting met de rijenspuit (2 doppen XR 110 04, snelheid 6 km h-1) van de EPN werden, 
30 minuten voor het experiment, 4 (10000 EPN mL-1) pakjes van 250 milj EPN S. feltiae 
gesuspendeerd in 10 L water. De nematodensuspensie werd toegevoegd aan 20 L water in de 
spuittank. Tenslotte werd de tank aangevuld tot een volume van 100 L. Dezelfde tankoplossing 
werd gebruikt om 6 rijen koolplanten te bespuiten (objecten 3 en 4). Bij object 4 werd na de 
toepassing met nematoden nog nagespoeld met water. Dit gebeurde aan dezelfde snelheid en 
debiet als bij de nematodentoepassing. Er werd gestreefd naar een toepassing van 55 EPN cm-2 

bodemoppervlakte. Bij de toepassing aangieten werd manueel per plant 100 ml van een 
nematodenoplossing (3703 EPN mL-1) toegediend (Fig. G.2) In tegenstelling tot het aangieten werd 
de bespuiting met nematoden en de controle (water) 1 week (21/12/2011) later herhaald (objecten 
1, 3 en 4).  
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Fig. AE.1. Aangieten van de nematodenoplossing 

 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op bloemkool (cultivar Amerigo, zaadhuis S&G) in potten (r = 
14 cm). De planten bevonden zich in het BCCH 19 stadium (9 echte bladeren). 

 
Insecten 
De planten werden 3 keer kunstmatig geïnfecteerd met eitjes van koolvlieg. Op 9/12/2010 werden 
6 eitjes aan de voet van elke plant gelegd. Op 13/12/2010 werden per plant nog 4 eitjes bijgelegd. 
Net voor de tweede bespuiting op 21/12/2010 werd nog 1 eitje per plant bijgelegd. In totaal werd 
elke plant dus geïnfecteerd met 11 eitjes van koolvlieg. 
 
Temperatuur 
Het experiment werd uitgevoerd bij één temperatuurregime. Enkel de minimum temperatuur kon 
gestuurd worden. Deze was dag en nacht ingesteld op 10°C. De temperatuur en de relatieve 
vochtigheid werden om de 5 minuten geregistreerd in de klimaatscomputer van de serre. 
 
 
AE.1.1.3 Observaties 

 
Overleving 
Voor en na elke toepassing met nematoden werd, na 5 minuten roeren van de tanksuspensie, een 
tankstaal genomen bovenaan de spuittank en gedurende een aantal uur gekoeld bewaard. De 
temperatuur van de spuitsuspensie werd voor en na de toepassing bepaald door een thermometer 
in de spuittank te leggen. De overleving werd geobserveerd in elk staal door van een subvolume 
microscopisch het totaal aantal nematoden en het aantal levende nematoden te tellen in 3 
substalen.  

 
Concentratie in spuittank 
Voor en na elke toepassing werd een tankstaal genomen bovenaan de spuittank. Het totaal aantal 
EPN werd geteld in drie substalen. 

 
 
 

Bedekking 
Per herhaling werd een petrischaal, gevuld met 3 mL water, op de grond van 1 pot geplaatst. De 
petrischaal werd zo geplaatst dat de petriplaat niet afgeschermd werd door bladeren. Het aantal 
nematoden in het water werd geteld als controle voor de toepassing. 
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Gewasschade 
De gewasschade werd bepaald 14, 17 en 21 dagen na de tweede bespuiting met EPN. Dit gebeurde 
door de verwelking van de planten te scoren door gebruik te maken van een visueel scoresysteem 
(Fig. G.3).  

 

     
Fig. AE.3. Foto’s gebruikt om de verwelking van koolplanten te scoren in experiment 1,  

van links naar rechts stijgen de scores van 1 tot 5  
 

Bij de laatste beoordeling werd de wortelschade veroorzaakt door maden van de koolvlieg gescoord 
aan de hand van deze scores:  

1 geen aantasting 
      2 lichte aantasting (oppervlakkige vraatschade), zeer stevige stengel 

 3 matig aangetast (maden enkel onderaan in stengel) 
   4 erg aangetast (maden hoog in stengel), stengel sterk uitgehold 

  5 volledig aangetast (maden in stengel tot bij kool), stengel bijna volledig uitgehold 
 
Fig. AE.4. toont foto’s van schaal 1 tot en met 5. 
 

  
Fig. AE.4. Foto’s gebruikt om de wortelschade door koolvlieg bij koolplanten te scoren in experiment 1,  

van links naar rechts stijgen de scores van 1 tot 5 

 
Tevens werd bij deze laatste beoordeling het aantal teruggevonden poppen en maden geteld. Dit is 
louter indicatief vermits niet kan worden verzekerd dat alle maden of poppen teruggevonden 
worden in het volume grond. Parasitering door andere insecten is bijvoorbeeld altijd mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
AE.1.2.1 Temperatuur en relatieve vochtigheid 
Tijdens de bespuitingen van 15/12/2010  (8:30-12:00 h) was de gemiddelde RV 68% met een 
minimumwaarde van 60%; de gemiddelde temperatuur was 15.2°C met een maximumwaarde van 
16.8°C. Bij de tweede bespuiting op 21/12/2010 (8:30–12:00 h) was de gemiddelde RV 70 % met 
een minimumwaarde van 64%; de gemiddelde temperatuur was 15.0°C met een maximumwaarde 
van 16.1°C. De temperatuur van de suspensie in de spuittank steeg na elke behandeling slechts 1 
graad tot 13°C en is dus veel lager dan de kritische temperatuur voor S. feltiae gemeten door 
Brusselman et al. (2010) (Tabel G.2). 

 

Tabel AE.2. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de lucht van de serre tijdens de spuittoepassingen in experiment 1 

 
Temperatuur (°C) Relatieve vochtigheid (%) 
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15/12/2010 21/12/2010 15/12/2010 21/12/2010 

Gemiddelde 15.2 15.0 68 70 

Minimum 13.7 14.2 60 64 

Maximum 16.8 16.1 73 75 

 
 

AE.1.2.2 Overleving van EPN 
Bij beide bespuitingen was de overleving van de nematoden goed (Tabel AE.3.).  

 
Tabel AE.3. Overleving van S. feltiae voor en na een behandeling in experiment 1. Temperatuur gemeten in de 

spuittanksuspensie na een toepassing. 

Behandeling 

Temperatuur  in de  
Overleving (%) 

spuittanksuspensie (°C) 

na toepassing voor toepassing na toepassing 

Rijenspuit 2 doppen: 15/12 13 91.8 92.6 

Rijenspuit 2 doppen: 21/12 13 93.6 94.9 

 
 

AE.1.2.3 Concentratie in de spuittank 
Uit de resultaten van de tellingen van de tankstalen bleek dat het verlies van nematoden tijdens 
beide toepassingtijdstippen gering was (Tabel AE.4.). Bij de toepassing van 15/12/2010 lag de 
concentratie aan nematoden zeer goed in de buurt van de verwachte concentratie (10000 EPN mL-

1). Bij de toepassing van 21/12/2010 lag de concentratie aan nematoden hoger dan verwacht. Dit 
kan te wijten zijn aan meerdere redenen. De fabrikant van nematoden voegt altijd meer nematoden 
toe dan vermeld op de verpakking. De tanksuspensie kan onvoldoende geroerd zijn bij het nemen 
van de tankstalen. De nematodenconcentratie is in dit experiment namelijk 4 keer hoger dan in de 
referentietoepassingen en misschien is 5 minuten roeren niet voldoende bij deze hoge 
concentratie? Deze beide redenen gelden echter evengoed voor de toepassing op 15/12. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel AE.4. Concentratie van S. feltiae  geobserveerd in de stalen genomen in de spuittank voor en na een behandeling en het 
verlies van nematoden in de spuittank na een behandeling in experiment 1.  

 
Concentratie EPN mL

-1
 

 Behandeling voor toepassing na toepassing % verlies 

Rijenspuit 2 doppen: 15/12 10950 10100 8 

Rijenspuit 2 doppen: 21/12 14750 13750 7 

 
 
AE.1.2.4 Bedekking 
Bij de toepassing op 15/12/2010 komt het aantal nematoden dat teruggevonden werd op de 
horizontale controle petrischalen goed overeen met de beoogde toepassingsdichtheid van 55 EPN 
cm-2 (Tabel AE.5.). Bij de toepassing op 21/12/2010 werden minder nematoden teruggevonden op 
de horizontale controle petriplaten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de grotere bladeren 
een deel van de spuitoplossing tegenhielden. Tijdens de bespuiting bewegen de bladeren namelijk 
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door de snelheid van de spuitboom. Het is dus mogelijk dat de petrischaal gedeeltelijk afgedekt 
werd tijdens passeren van de spuitboom. 

 
Tabel AE.5. Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 1. Aantal nematoden cm-2. 

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend. 

Behandeling Aantal EPN per petriplaat Aantal EPN cm
-2

 

Toepassing 15/12/2010 
    Rijenspuit 2 doppen 453 a 50 

Rijenspuit 2 doppen + naspoeling 474 a 52 

Toepassing 21/12/2010 
    Rijenspuit 2 doppen 351 a 39 

Rijenspuit 2 doppen + naspoeling 302 a 33 

 
 

AE.1.2.5 Gewasschade en aantal maden en poppen 
Aangieten met nematoden gaf altijd minder verwelking of plantuitval dan de controle en de  
toepassing van nematoden met de rijenspuit met en zonder naspoeling (Tabel AE.6.). Aangieten gaf 
eveneens significant minder aantasting van het wortelstelsel dan de andere behandelingen en er 
werden ook significant minder maden en poppen geteld bij de aangegoten planten. Deze betere 
bestrijding kan verklaard worden door de hogere dosis aan nematoden die bij het aangieten 
toegediend werd per plant (ruim 370000). Bij het bespuiten werden slechts 55 EPN cm-2 
toegediend. Bij een behandelde oppervlakte van 616 cm2 (r pot = 14 cm) komen slechts 33866 EPN 
beschikbaar per plant. Dit is slechts 10 % van de nematoden in vergelijking met aangieten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabel AE.6. Gewasschade (verwelking en aantasting wortelstelsel) en som van de maden en poppen per toepassing na de 
behandeling in experiment 1. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 

       

Aantasting  Som per herhaling 

 

Verwelking  wortelstelsel maden maden + poppen 

Behandeling  4/01/2011 7/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 

Controle 3.6 ab 4.0 ab 4.5 ab 3.9 a 11.3 a 11.3 a 

Aangieten 2.8  b 3.1  b 3.6  b 2.8  b 3.7  b 3.7  b 

Rijenspuit 3.7 ab 4.3 ab 4.8 ab 4.5 a 13.7 a 14.0 a 

Rijenspuit + naspoeling 3.9 a 4.7 a 5.0 a 4.5 a 12.7 a 13.3 a 

Gemiddelde 3.5   4.0   4.5   3.9   10.4   10.6   

K.W.V. P0,05 1.0 
 

1.4 
 

1.2 
 

0.9 
 

(1) 
 

(1) 
 V.C. (%) 14.8 

 
17.2 

 
13.4 

 
12.0 

 
16.3 

 
16.2 

 P waarde 0.122 N.S. 0.122 N.S. 0.102 N.S. 0.014 S. 0.015 S. 0.013 S. 

Quotering 1 = geen verwelking 
   

1 = geen aantasting 
     5 = volledig verwelkt       5 = volledig aangetast       

(1) Na gegevenstransformatie arcsin √x. 
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AE.1.3. Besluit 
 
Aangieten met nematoden gaf minder verwelking dan het spuiten van nematoden gevolgd door 
naspoeling met water. De aantasting van het wortelstelsel en de som van het aantal teruggevonden 
maden en poppen per herhaling was bij aangieten significant lager dan de andere toepassingen. Dit 
kan verklaard worden door de hogere concentraties nematoden die bij aangieten per plant 
toegediend worden in vergelijking met de andere behandelingen.  
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AE.2. Experiment 2 
 

Materiaal en methoden 
 

AE.2.1.1 Behandelingen 
Experiment 2 werd uitgevoerd op 31/03/2011. Tabel AE.1. geeft een overzicht van de 
behandelingen. Alle bespuitingen werden uitgevoerd met de mobiele spuitbaan. De filter werd 
verwijderd vóór de bespuitingen. 
 
AE.2.1.2. Experimentele condities 

 
Experimentele lay-out 
Idem experiment 1 maar nu werd elke toepassing drie keer herhaald met drie rijen van vijf 
koolplanten.  

 
Entomopathogene nematoden 
Voor de bespuiting met de rijenspuit (2 doppen XR 110 04, snelheid 6 km h-1) van de EPN werden 4 
(10000 EPN mL-1) pakjes van 250 milj EPN S. feltiae gesuspendeerd in 10 L water, 30 minuten voor 
het experiment. De nematodensuspensie werd toegevoegd aan 20 L water in de spuittank. 
Tenslotte werd de tank aangevuld tot een volume van 100 L. Dezelfde tankoplossing werd gebruikt 
om 6 rijen koolplanten te bespuiten (objecten 5 en 6). Bij object 6 werd na de toepassing met 
nematoden nog nagespoeld met water. Dit gebeurde aan dezelfde druk en snelheid als bij de 
nematodentoepassing. Er werd gestreefd naar een toepassing van 55 EPN cm-2 bodemoppervlakte. 
De plantbakbehandeling werd uitgevoerd met de rugsproeier (Fig. G.3).  Hiervoor werd 1 L 
nematodenoplossing met een concentratie van 5 milj EPN L-1 gespoten over 25 planten (= 200000 
EPN per plant). Omdat er ongeveer 10 % van de vloeistof uit de plantbak liep, komt dit dus overeen 
met ±180000 EPN per plant. De nematodenoplossing werd nadien niet meer ingeregend omdat de 
persblokjes al verzadigd waren. Bij de toepassing aangieten werd manueel per plant 100 mL van een 
nematodenoplossing (1800 EPN mL-1) toegediend zodat per plant ook 180000 EPN toegediend 
werden. In vergelijking met experiment 1 werd de nematodenconcentratie per plant verlaagd om 
economische redenen. De bespuiting met nematoden en de controle (water) werden 1 week 
(7/04/2011) later herhaald (objecten 2, 5 en 6).  

 
Fig. AE.3. Plantbakbehandeling met nematoden 

Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op bloemkool (cultivar Amerigo, zaadhuis S&G) in potten (r = 
6.3 cm). Aan de binnenkant van de pot lag een koolvlieggaas zodat de maden niet uit de pot konden 
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ontsnappen. De planten bevonden zich bij de eerste bespuiting in het BCCH 15 stadium (5 echte 
bladeren); bij de tweede bespuiting in het BBCH 16 stadium (6 echte bladeren). 
 
Insecten 
De planten werden 2 keer kunstmatig geïnfecteerd met eitjes van koolvlieg. Op 25/03/2011 werden 
10 eitjes aan de voet van elke plant gelegd. Net na de tweede bespuiting op 7/04/2011 werden nog 
2 eitjes per plant bijgelegd. In totaal werd elke plant dus geïnfecteerd met 12 eitjes van koolvlieg 
met uitzondering van de planten die afgedekt waren met koolvlieggaas. 
 
Temperatuur 
Idem experiment 1.  
 
AE.2.1.3 Observaties 

 
Overleving 
Idem experiment 1.  

 
Concentratie in spuittank 
Idem experiment 1. 

 
Bedekking 
Idem experiment 1. 
 
Gewasschade 
De gewasschade werd bepaald 11, 20, 21, 22 en 25 dagen na de tweede bespuiting met EPN. Dit 
gebeurde door de verwelking van de planten te scoren door gebruik te maken van een visueel 
scoresysteem (idem experiment 1). Bij de laatste beoordeling werd ook de wortelschade 
veroorzaakt door maden van de koolvlieg gescoord (idem experiment 1). 
  
Tevens werd bij deze laatste beoordeling het aantal teruggevonden poppen en maden geteld. Dit is 
louter indicatief vermits niet kan worden verzekerd dat alle maden of poppen teruggevonden 
worden in het volume grond. Parasitering door andere insecten is bijvoorbeeld altijd mogelijk. 
  
AE.2.2 Resultaten 

 
AE.2.2.1. Temperatuur en relatieve vochtigheid 
Tijdens de bespuitingen van 31/03/2011 (8:30-12:00 h) was de gemiddelde RV 89% met een 
minimumwaarde van 84%; de gemiddelde temperatuur was 13.6°C met een maximumwaarde van 
14.6°C (Tabel AE.7). Bij de tweede bespuiting op 7/04/2011 (8:30–12:00 h) was de gemiddelde RV 
75% met een minimumwaarde van 62%; de gemiddelde temperatuur was 18.8°C met een 
maximumwaarde van 24.9 °C. De temperatuur van de suspensie in de spuittank steeg na elke 
behandeling slechts 2 tot 3 graden (respectievelijk tot 16°C en 17°C). 
 

Tabel AE.7. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de lucht van de serre tijdens de spuittoepassingen in experiment 2 

  Temperatuur (°C) Relatieve vochtigheid (%) 

  31/03/2011 7/04/2011 31/03/2011 7/04/2011 

Gemiddelde 13.6 18.8 89 75 

Minimum 12.8 13.9 84 62 

Maximum 14.6 24.9 92 89 
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AE.2.2.2. Overleving van EPN 
Bij beide bespuitingen was de overleving van de nematoden goed (Tabel G.8.).  

 
Tabel AE.8. Overleving van S. feltiae voor en na een behandeling in experiment 2. Temperatuur gemeten in de 

spuittanksuspensie na een toepassing. 

Behandeling 

Temperatuur in de  
Overleving (%) 

spuittanksuspensie (°C) 

na toepassing 
voor 

toepassing 
na 

toepassing 

Rijenspuit 2 doppen: 31/03 16  93.5 92.4 

Rijenspuit 2 doppen: 7/04 17  93.9 91.8 

 
AE.2.2.3. Concentratie in de spuittank 
Uit de resultaten van de tellingen van de tankstalen bleek dat er geen verlies van nematoden was 
(Tabel G.9.). Bij de toepassing van 31/03/2011 lag de concentratie aan nematoden goed in de buurt 
van de verwachte concentratie (10000 EPN mL-1). Bij de toepassing van 7/04/2011 lag de 
concentratie aan nematoden hoger dan verwacht. Mogelijke verklaringen hiervoor werden vermeld 
in G.1.2.3. 

 

Tabel AE.9. Concentratie van S. feltiae  geobserveerd in de stalen genomen in de spuittank voor en na een behandeling en het 
verlies van nematoden in de spuittank na een behandeling in experiment 2.  

 
Concentratie EPN ml

-1
 

 
Behandeling voor toepassing na toepassing % verlies 

Rijenspuit 2 doppen: 31/03 11150 12153 -9 

Rijenspuit 2 doppen: 7/04 14467 14667 -1 

 
AE.2.2.4. Bedekking 
Bij de toepassing van 31/03/2011 komt het aantal nematoden dat teruggevonden werd op de 
horizontale controle petrischalen goed overeen met de beoogde toepassingsdichtheid van 55 EPN 
cm-2 (Tabel AE.10.). Bij de toepassing van 7/04/2011 werden minder nematoden teruggevonden op 
de horizontale controle petriplaten dan bij de eerste behandeling ondanks de hogere concentratie 
in de tankstalen. Er was ook een significante daling van het aantal nematoden bij de bespuiting van 
het tweede object (rijenspuit + naspoeling). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de nematoden 
in een hoog geconcentreerde spuitoplossing toch gedeeltelijk bezinken tijdens de toepassing. Het is 
ook mogelijk dat de petrischalen tijdens de bespuiting meer afgedekt werden door de grotere 
bladeren. 

 
Tabel AE.10. Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 2. Aantal nematoden cm-2. 

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend. 

Behandeling Aantal EPN per petriplaat Aantal EPN cm
-2

 

Toepassing 31/03/2011 
   Rijenspuit 2 doppen 535 a 59 

Rijenspuit 2 doppen + naspoeling 577 a 64 

Toepassing 07/04/2011 
   Rijenspuit 2 doppen 472 a 52 

Rijenspuit 2 doppen + naspoeling 411 b 45 
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AE.2.2.5. Gewasschade en aantal maden en poppen 
Ruim 1 maand na de infectie werden er significante verschillen in de verwelkingssymptomen 
waargenomen (Tabel AE.11.). Op 29/04/2011 was er significant meer verwelking bij het controle 
object dan bij de referentietoepassing en het aangieten en spuiten (zonder naspoeling) van 
nematoden. Bij de laatste beoordeling op 2/05/2011 werd bij de controle en de 
plantbakbehandeling significant meer verwelking vastgesteld dan bij de referentie en de 
toepassingen aangieten en spuiten (zonder naspoeling) van nematoden. Hoewel bij de 
plantbakbehandeling en het aangieten hetzelfde aantal nematoden per plant (= 180000 EPN) 
toegediend werd, is er significant meer verwelking bij de plantbakbehandeling. Misschien in het 
volume vocht per plant bij een plantbakbehandeling te laag? In dit experiment werd bij de 
plantbakbehandeling 40 mL water per plant toegediend in vergelijking met 100 mL 
nematodenoplossing die bij het aangieten rechtstreeks toegediend wordt aan de voet van de plant. 
Naspoelen bij een bespuiting van nematoden gaf geen significant beter resultaat. Aangieten en 
bespuiting met nematoden gaf in dit experiment  bijna een even goede bestrijding als de referentie 
(gaasafdekking en geen infectie van koolvlieg). 

Tabel AE.11. Verwelking na de behandeling in experiment 2. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant 
verschillend. 

  Verwelking  

 Behandeling 18/04/2011 27/04/2011 28/04/2011 29/04/2011 2/05/2011 

Referentie (gaas) 1.0 a 1.0 a 1.0  b 1.0  b 1.0  b 

Controle 1.2 a 1.5 a 1.7 a 2.0 a 2.1 a 

Plantbakbehandeling 1.3 a 1.3 a 1.3 ab 1.7 ab 1.8 a 

Aangieten 1.0 a 1.0 a 1.0  b 1.0  b 1.1  b 

Rijenspuit  1.0 a 1.0 a 1.0  b 1.1  b 1.1  b 

Rijenspuit  + naspoeling 1.0 a 1.1 a 1.4 ab 1.4 ab 1.5 ab 

Gemiddelde 1.1   1.1   1.2   1.4   1.4   

K.W.V. P0.05 0.4 
 

0.5 
 

0.5 
 

0.6 
 

0.60 
 V.C. (%) 21.7 

 
25.5 

 
24.2 

 
24.8 

 
24.5 

 P waarde 0.602 N.S. 0.343 N.S. 0.093 N.S. 0.028 S. 0.02 S. 

Quotering 
  

1 = geen verwelking 
     

   
5 = volledig verwelkt 

     Bij de beoordeling van de wortelaantasting was er geen significant verschil tussen de controle en de 
plantbakbehandeling (Tabel AE.12.). Alle andere objecten waren significant minder aangetast dan 
de controle. Net als bij de verwelkingsgraad werd ook minst wortelschade vastgesteld bij de 
referentie, het aangieten en het bespuiten zonder naspoelen. Door de hoge temperaturen in de 
serre waren bijna alle maden verpopt zodat vooral poppen teruggevonden werden. Naast de 
referentie (waar uiteraard geen maden of poppen gevonden werden) werden er zeer significant 
minder maden of poppen gevonden bij de plantbakbehandeling en het aangieten dan bij de 
objecten controle of bespuiting. Deze cijfers zijn eerder indicatief omdat ook bij de controle niet alle 
maden of poppen teruggevonden worden. Dit kan verklaard worden door ongunstige 
omstandigheden voor de ontwikkeling van de eitjes zoals droogte of te hoge temperaturen in de 
serre, predatie door bijvoorbeeld roofmijten of door het ontluiken van de poppen… 
 

Tabel AE.12. Aantasting wortelstelsel en aantal maden en poppen na de behandeling in experiment 2. Gemiddelden gevolgd door 
dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 

   
  Som per herhaling 

Behandeling Aantasting wortelstelsel Maden  Maden + poppen 

Referentie (gaas) 1.0  b 0.0 a 0.0 d 
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Controle 2.5 a 1.3 a 13.7 a 

Plantbakbehandeling 1.7 ab 1.3 a 5.3  c 

Aangieten 1.1  b 0.0 a 4.7  c 

Bespuiting 1.1  b 0.3 a 12.0  ab 

Bespuiting + naspoeling 1.5  b 0.7 a 7.3  bc 

Gemiddelde 1.5   0.6   7.2   

K.W.V. P0,05 0.9 
 

2.1 
 

(1) 
 V.C. (%) 33.6 

 
190.5 

 
14.7 

 P waarde 0.029 S. 0.558 N.S. 0.000 Z.S. 

Quotering 1 = geen aantasting 
      5 = volledig aangetast         

(1) Na gegevenstransformatie √(x+1) 
 
 

     AE.2.3 Besluit 
Op het einde van de teelt was er significant minder verwelking bij de referentieplanten en de 
planten aangegoten of gespoten met nematoden (zonder naspoeling) dan bij de controleplanten of 
de planten behandeld met een plantbakbehandeling. Aangieten en bespuiten van nematoden met 
en zonder naspoeling en de referentie gaf significant minder aantasting van het wortelstelsel dan de 
controle. Bij de controle werden er significant meer maden en poppen teruggevonden dan bij de 
referentie, de plantbakbehandeling en bij de aangegoten en bespoten (met naspoeling) planten. 

 
 
 
 
 
 
 

AE.3. Experiment 3 
 

AE.3.1 Materiaal en methoden 
 

AE.3.1.1 Behandelingen 
Experiment 3 werd uitgevoerd op 7/04/2011. Tabel AE.1. geeft een overzicht van de behandelingen. 
Alle experimenten werden uitgevoerd met de mobiele spuitbaan (zie Fig. AE.4.). De filter werd 
verwijderd vóór de bespuitingen. 
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Fig. G.4. Toepassing van nematoden met de rijenspuit op de mobiele spuitbaan 

 
AE.3.1.2. Experimentele condities 
 
Experimentele lay-out 
Idem experiment 1.  
 
Entomopathogene nematoden 
De eerste nematodenbespuiting werd gecombineerd met de tweede bespuiting uit experiment 2. 
Voor de bespuiting met de rijenspuit (2 doppen XR 110 04, snelheid 6 km h-1) van de EPN werden 4 
(10000 EPN mL-1) pakjes van 250 milj EPN S. feltiae gesuspendeerd in 10 L water voor het 
experiment. De nematodensuspensie werd toegevoegd aan 20 L water in de spuittank. Tenslotte 
werd de tank aangevuld tot een volume van 100 L. Dezelfde tankoplossing werd gebruikt om 12 
rijen koolplanten te bespuiten (objecten 5 en 6 uit experiment 2 en objecten 4 en 5 uit het huidig 
experiment). Bij object 5 werd na de toepassing met nematoden nog nagespoeld met water. Dit 
gebeurde aan dezelfde druk en snelheid als bij de nematodentoepassing. Er werd gestreefd naar 
een toepassing van 55 EPN cm-2 bodemoppervlakte. Bij de toepassing aangieten werd manueel per 
plant 100 mL van een nematodenoplossing (1800 EPN mL-1) toegediend. Met uitzondering van het 
referentie object en het controle object (water) werden alle objecten 1 week later (15/04/2011) 
nogmaals bespoten met nematoden (objecten 3,4 en 5). 
 
 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op zelfgezaaide biologische bloemkoolplanten (cultivar 
Spacestar, zaadhuis S&G) in potten (r = 6.3 cm). Aan de binnenkant van de pot lag een koolvlieggaas 
zodat de maden niet uit de pot konden ontsnappen. De planten bevonden zich bij de eerste 
bespuiting in het BCCH 16 stadium (6 echte bladeren); bij de tweede bespuiting in het BBCH 17 
stadium (7 echte bladeren). 
 
Insecten 
De planten werden 4 keer kunstmatig geïnfecteerd met eitjes van koolvlieg. Op 1/04/2011 werden 
7 eitjes aan de voet van elke plant gelegd; op 4/04/2011 3 eitjes; op 12/04/2011 4 eitjes en op 
20/04/2011 werden nog 3 eitjes per plant bijgelegd. In totaal werd elke plant dus geïnfecteerd met 
17 eitjes van koolvlieg met uitzondering van de planten die afgedekt waren met koolvlieggaas. 
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Temperatuur 
Idem experiment 1.  
 
AE.3.1.3. Observaties 
 
Overleving 
Idem experiment 1.  
 
Concentratie in spuittank 
Idem experiment 1. 
 
Bedekking 
Idem experiment 1. 

 
Gewasschade 
De gewasschade werd bepaald 33 dagen na de tweede bespuiting met EPN. Dit gebeurde door de 
verwelking van de planten en de wortelschade te scoren door gebruik te maken van een visueel 
scoresysteem (idem experiment 1). Het aantal teruggevonden poppen en maden werd ook geteld. 
Dit is louter indicatief vermits niet kan worden verzekerd dat alle maden of poppen teruggevonden 
worden in het volume grond. Parasitering door andere insecten is bijvoorbeeld altijd mogelijk. 

 
  
AE.3.2. Resultaten 
 
AE.3.2.1. Temperatuur en relatieve vochtigheid 
Tijdens de bespuitingen van 7/04/2011 (8:30-12:00 h) was de gemiddelde RV 75% met een 
minimumwaarde van 52%; de gemiddelde temperatuur was 20.7°C met een maximumwaarde van 
26.8°C (Tabel G.13). Bij de tweede bespuiting op 15/04/2011 (8:30–12:00 h) was de gemiddelde RV 
97% met een minimumwaarde van 84%; de gemiddelde temperatuur was 16.1°C met een 
maximumwaarde van 20.9°C. De temperatuur van de suspensie in de spuittank steeg na elke 
behandeling slechts 2 graden tot 20°C. 

 
Tabel AE.13 Temperatuur en relatieve vochtigheid in de lucht van de serre tijdens de spuittoepassingen in experiment 3 

  Temperatuur (°C) Relatieve vochtigheid (%) 

  7/04/2011 15/04/2011 7/04/2011 15/04/2011 

Gemiddelde 20.7 16.1 75 97 

Minimum 14.7 12.8 52 84 

Maximum 26.8 20.9 100 100 

 
AE.3.2.2. Overleving van EPN 
Bij beide bespuitingen was de overleving van de nematoden goed (Tabel G.14.).  

 
Tabel AE.14. Overleving van S. feltiae voor en na een behandeling in experiment 3. Temperatuur gemeten in de 

spuittanksuspensie na een toepassing. 

Behandeling 

Temperatuur  in de  
Overleving (%) 

spuittanksuspensie (°C) 

na toepassing 
voor 

toepassing 
na 

toepassing 

Rijenspuit 2 doppen: 7/04 20 93.4 90.1 

Rijenspuit 2 doppen: 15/04 20  91.8 91.8 
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AE.3.2.3. Concentratie in de spuittank 
Uit de resultaten van de tellingen van de tankstalen bleek dat er geen verlies van nematoden was 
(Tabel AE.15.). Bij beide toepassingen was de concentratie aan nematoden in de tankstalen hoger 
dan de verwachte concentratie (10000 EPN mL-1). Mogelijke verklaringen hiervoor werden gegeven 
in AE 1.2.3.  

 

Tabel AE.15. Concentratie van S. feltiae  geobserveerd in de stalen genomen in de spuittank voor en na een behandeling en het 
verlies van nematoden in de spuittank na een behandeling in experiment 3.  

 
Concentratie EPN ml

-1
 

 Behandeling voor toepassing na toepassing % verlies 

Rijenspuit 2 doppen: 7/04 14467 14667 -1 

Rijenspuit 2 doppen: 15/04 14167 13733 3 

 
 
AE.3.2.4. Bedekking 
Bij de toepassing op 7/04/2011 was het aantal nematoden dat teruggevonden werd op de 
horizontale controle petrischalen bij de rijenspuit lager dan de beoogde toepassingsdichtheid van 
55 EPN cm-2 (Tabel AE.16.). Bij de toepassing op 15/04/2011 werden bij elk object meer nematoden 
teruggevonden op de horizontale controle petriplaten dan theoretisch verwacht. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat er tijdens de bespuiting nematodendruppels aflopen van de bladeren en in 
de petriplaten terecht komen. 
 
 
 

 
 
 

Tabel AE.16. Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 3. Aantal nematoden cm-2. 
Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend. 

Behandeling Aantal EPN per petrischaal Aantal EPN cm
-2

 

Toepassing 7/04/2011 
   Rijenspuit 2 doppen 433 a 48 

Rijenspuit 2 doppen + naspoeling 484 a 53 

Toepassing 15/04/2011 
   Rijenspuit 2 doppen na aangieten 585 a 64 

Rijenspuit 2 doppen 573 a 63 

Rijenspuit 2 doppen + naspoeling 542 a 60 

 
 
AE.3.2.5. Gewasschade en aantal maden en poppen 
Ondanks de hoge infectiegraad (17 eitjes/plant) werd in deze proef nauwelijks verwelking 
waargenomen (Tabel AE.17.). Pas 6 weken na de eerste infectie werden verwelkings-symptomen 
vastgesteld en dit slechts bij enkele planten van het object dat tweemaal bespoten werd met 
nematoden. Bij de andere objecten, inclusief de controle, was er geen bovengrondse gewasschade.  

 

Tabel AE.17. Gewasschade (verwelking en aantasting wortelstelsel) en aantal maden en poppen na de behandeling in experiment 3 op 18 
mei 2011. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 

  

    
Som per herhaling 

Behandeling Verwelking Aantasting wortelstelsel  maden  maden + poppen 
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Referentie (gaas) 1.0 a 1.0  b 0.0 a 0.0 b 

Controle 1.0 a 2.2 a 6.7 a 15.0 a 

Aangieten + rijenspuit 1.0 a 2.0 a 5.3 a 19.7 a 

Rijenspuit 1.0 a 1.7 ab 2.0 a 10.3 a 

Rijenspuit + naspoeling  1.5 a 2.3 a 6.7 a 13.7 a 

Gemiddelde 1.1   1.8    4.1   11,7   

K.W.V. P0,05 0.7 
 

(1) 
 

 (2) 
 

 (2) 
 V.C. (%) 35.2 

 
38.1 

 
 39.2 

 
 26.1 

 P waarde   0.460 N.S.  0.033 S.  0.160 N.S.  0.008 Z.S. 

Quotering 1 = geen verwelking 1 = geen aantasting 
    

  
5 = volledig 
verwelkt 5 = volledig aangetast         

(1) Na gegevenstransformatie 1/x 

       (2) Na gegevenstransformatie √(x+1). 

        
Bij de beoordeling van de schade aan het wortelstelsel was er significant minder schade bij de 
referentie (afgedekt met gaas en geen kunstmatige infectie van koolvliegeitjes) dan bij de controle, 
het aangieten in combinatie met rijenspuit en de bespuiting gevolgd door naspoeling. Aangieten in 
combinatie met de rijenspuit gaf minder wortelaantasting maar was niet significant verschillend van 
de referentie.  
Niettegenstaande de lage verwelkingsgraad werden er hoge aantallen maden en poppen  
teruggevonden. De som van het aantal teruggevonden maden en poppen was bij alle objecten zeer 
significant hoger in vergelijking met de referentie. Hoewel de maden het wortelstelsel van de 
planten wel aangetast hebben. leidde dit niet tot verwelking van de planten. Misschien werd er te 
frequent geïrrigeerd waardoor de planten geen nadeel ondervonden van de wortelschade? 
 
 
AE.3.3. Besluit 
Er waren geen significante verschillen tussen de behandelingen op vlak van verwelking. In 
tegenstelling tot de vorige 2 experimenten gaf aangieten niet significant minder wortelschade dan 
de controle. Hoewel niet significant verschillend dan de referentie gaf de bespuiting met 
nematoden het minst wortelschade. Bij elke behandeling werden significant meer maden en 
poppen teruggevonden dan de referentie. 
 
 
AE.4. Experiment 4 
AE.4.1. Materiaal en methoden 

 
AE.4.1.1. Behandelingen 
Experiment 4 werd uitgevoerd op 3/05/2011. Tabel AE.1. geeft een overzicht van de behandelingen. 
Alle experimenten werden uitgevoerd met de mobiele spuitbaan. De filter werd verwijderd vóór de 
bespuitingen. 
 
AE.4.1.2. Experimentele condities 
 
Experimentele lay-out 
Idem experiment 2. 
 
Entomopathogene nematoden 
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Voor de bespuiting met de rijenspuit (2 doppen XR 110 00, snelheid 6 km h-1) van de EPN werden 4 
(10000 EPN mL-1) pakjes van 250 milj EPN S. feltiae gesuspendeerd in 10 L water. 30 minuten voor 
het experiment. De nematodensuspensie werd toegevoegd aan 20 L water in de spuittank. 
Tenslotte werd de tank aangevuld tot een volume van 100 L. Dezelfde tankoplossing werd gebruikt 
om 3 rijen koolplanten te bespuiten. Er werd gestreefd naar een toepassing van 55 EPN cm-2 

bodemoppervlakte. Bij de toepassing aangieten werd manueel per plant 100 ml van een 
nematodenoplossing (1800 EPN mL-1) toegediend. Met uitzondering van het referentie object en 
het controle object (water) werden alle objecten 1 week later (11/05/2011) nogmaals bespoten met 
nematoden (objecten 3, 4 en 5). Toen werd dezelfde tankoplossing gebruikt om 9 rijen koolplanten 
te spuiten. 

 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op bloemkoolplanten (cultivar Amerigo, zaadhuis S&G) in 
potten (r = 14 cm). De planten bevonden zich bij de eerste bespuiting in het BCCH 14 stadium (4 
echte bladeren); bij de tweede bespuiting in het BBCH 15 stadium (5 echte bladeren). 

 
Insecten 
De planten werden 3 keer kunstmatig geïnfecteerd met eitjes van koolvlieg. Op 27/04/2011 werden 
5 eitjes aan de voet van elke plant gelegd; op 29/04/2011 9 eitjes en op 2/05/2011 werden nog 4 
eitjes per plant bijgelegd. In totaal werd elke plant dus geïnfecteerd met 18 eitjes van koolvlieg met 
uitzondering van de planten die afgedekt waren met koolvlieggaas. 

 
Temperatuur 
Idem experiment 1.  
 
AE.4.1.3. Observaties 
 
Overleving 
Idem experiment 1.  

 
Concentratie in spuittank 
Idem experiment 1. 

 
Bedekking 
Idem experiment 1. 

 
Gewasschade 
De gewasschade werd bepaald 3 en 6 dagen na de eerste bespuiting met EPN en 2, 8 en 20 dagen 
na de tweede bespuiting. Dit gebeurde door de verwelking van de planten te scoren door gebruik te 
maken van een visueel scoresysteem (idem experiment 1). Bij de laatste beoordeling werd ook de 
aantasting van het wortelstelsel beoordeeld (idem experiment 1) en werd het aantal teruggevonden 
poppen en maden geteld. Dit is louter indicatief vermits niet kan worden verzekerd dat alle maden 
of poppen teruggevonden worden in het volume grond. Parasitering door andere insecten is 
bijvoorbeeld altijd mogelijk. 
 
  
AE.4.2. Resultaten 
 
AE.4.2.1. Temperatuur en relatieve vochtigheid 
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Tijdens de bespuitingen van 3/05/2011 (8:30-12:00 h) was de gemiddelde RV 64% met een 
minimumwaarde van 45%; de gemiddelde temperatuur was 18.4°C met een maximumwaarde van 
22.1°C (Tabel AE.18.). Bij de tweede bespuiting op 11/05/2011 (8:30–12:00 h) was de gemiddelde 
RV 70% met een minimumwaarde van 60%; de gemiddelde temperatuur was 21.1°C met een 
maximumwaarde van 25.6°C. De temperatuur van de suspensie in de spuittank steeg na de eerste 
behandeling slechts 1 graden tot 19°C; na de tweede behandeling steeg de temperatuur 3 graden 
tot 22°C. 

 
Tabel AE.18. Temperatuur en relatieve vochtigheid in de lucht van de serre tijdens de spuittoepassingen in experiment 4 

  Temperatuur (°C) Relatieve vochtigheid (%) 

  3/05/2011 11/05/2011 3/05/2011 11/05/2011 

Gemiddelde 18.4 21.1 64 70 

Minimum 13.6 16.0 45 60 

Maximum 22.1 25.6 90 83 

 
 

AE.4.2.2. Overleving van EPN 
Bij de eerste bespuiting op 3/05/2011 werd er een hoge afsterving van de nematoden na de 
behandeling vastgesteld (Tabel AE.19.). Dit is vreemd gezien de korte behandelingsduur (slechts 3 
rijen gespoten) en de lage temperatuur van de tanksuspensie. Misschien werden er ten onrechte 
nematoden als “dood” geteld? Door de lage temperatuur van de tankstalen na bewaring bevinden 
de nematoden zich immers in een minder actieve toestand. Bij de tweede behandeling op 
11/05/2011 was de overleving na de toepassing heel goed. Door tijdsgebrek werd dan ook geen 
telling meer uitgevoerd van de overleving vóór de toepassing. 

 

Tabel AE.19. Overleving van S. feltiae voor en na een behandeling in experiment 4. Temperatuur gemeten in de 
spuittanksuspensie na een toepassing. 

Behandeling 

Temperatuur  in de  
Overleving (%) 

spuittanksuspensie (°C) 

na toepassing voor toepassing na toepassing 

Rijenspuit 2 doppen: 3/05 19 °C 89.8 84.5 

Rijenspuit 2 doppen: 11/05 22 °C (1) 93.3 
(1): enkel tankstalen na toepassing geteld 

 
 
AE.4.2.3. Concentratie in de spuittank 
Uit de resultaten van de tellingen van de tankstalen bleek dat er geen verlies van nematoden was 
(Tabel G.20.). Bij beide toepassingen was de concentratie aan nematoden in de tankstalen net als in 
de vorige experimenten opnieuw hoger dan de verwachte concentratie (10000 EPN mL-1). Mogelijke 
verklaringen hiervoor werden gegeven in AE.1.2.3.  

 
Tabel AE.20. Concentratie van S. feltiae  geobserveerd in de stalen genomen in de spuittank voor en na een behandeling en het 

verlies van nematoden in de spuittank na de eerste behandeling in experiment 4.  

 
Concentratie EPN mL

-1
 

 Behandeling voor toepassing na toepassing % verlies 

Rijenspuit 2 doppen: 3/05 14367 14150 2 

 
AE.4.2.4. Bedekking 
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Bij beide toepassingen werd slechts van 1 object tellingen gedaan van het aantal nematoden op de 
horizontale controle petrischalen. Alle toepassingen waren immers gelijk (= dezelfde rijenspuit aan 
dezelfde snelheid met dezelfde doppen). Bij beide tijdstippen lag het aantal teruggevonden 
nematoden lager dan de beoogde toepassingsdichtheid van 55 EPN cm-2. (Tabel AE.21.). Een 
mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de petriplaatjes tijdens de bespuiting gedeeltelijk 
afgeschermd worden. Door de snelheid van de spuitboom bewegen  de bladeren immers tijdens de 
bespuiting.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel AE.21. Aantal nematoden geteld in de petrischalen na een behandeling in experiment 4. Aantal nematoden cm-2.  
 

Behandeling Aantal EPN per petrischaal Aantal EPN cm
-2

 

Toepassing 3/05/2011 
  Rijenspuit 2 doppen 391 43 

Toepassing 11/05/2011 
  Rijenspuit 2 doppen 409 45 

 

 
AE.4.2.5. Gewasschade en aantal maden en poppen 
De gewasschade, zowel de verwelking als de wortelaantasting, was in deze proef hoger dan in 
experiment 3 (Tabel AE.22). De verwelking bij de referentie (gaasafdekking) toont aan dat er al 
natuurlijke infectie plaatsvond in de plantbak, dus vóór het uitplanten. Bij de eindbeoordeling was 
er zeer significant meer verwelking bij de controle en de bespuiting (2x) dan bij de referentie en de 
plantbakbehandeling in combinatie met bespuiting. In tegenstelling tot experiment 2 geeft een 
plantbakbehandeling, weliswaar in combinatie met een bespuiting van nematoden, een beter 
resultaat dan aangieten in combinatie met een bespuiting. Dit object gaf minder verwelking dan 
spuiten en de controle maar het verschil was niet significant. 

 
Het wortelstelsel was significant meer aangetast bij de controle dan bij de referentie en de 
plantbakbehandeling in combinatie met bespuiting (Tabel AE.23). Aangieten in combinatie met 
bespuiting en bespuiting (2x) gaf geen goede bescherming tegen schade door koolvlieg aan de 
wortels.  

 
Er waren geen significante verschillen tussen de objecten voor wat betreft het aantal 
teruggevonden maden. Bij de objecten aangieten + bespuiten en bespuiten (2x) werden significant 
meer maden en poppen teruggevonden dan bij de referentie; bij deze objecten werd ook de 
grootste wortelschade vastgesteld. 
 
In deze proef werden in de potgrond roofmijten teruggevonden. Mogelijke predatie van maden 
door deze mijten kan wel een invloed gehad hebben op de resultaten van de proef. Minder schade 
bij de plantbakbehandeling kan bijvoorbeeld verklaard worden doordat maden reeds vroeg in de 
teelt gepredateerd worden en dus geen schade meer kunnen berokken aan de wortels.  Mogelijk is 
dit ook een verklaring voor de minder goede resultaten met aangieten. 
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Tabel AE.22. Verwelking na de behandeling in experiment 4. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet  significant 
verschillend. 

        Verwelking 

Behandeling   6/05/2011 9/05/2011 13/05/2011 19/05/2011 31/05/2011 

Referentie (gaas) 
 

1.1 a 1.3  b 1.7  b 1.7   c 1.7 c 

Controle 
  

1.5 a 3.1 a 3.7 a 3.7 a 3.7 a 

Plantbak + bespuiting 1.0 a 1.2  b 1.6  b 2.1  bc 2.6  bc 

Aangieten + bespuiting 1.1 a 1.7  b 2.6 ab 2.7 abc 3.5 ab 
Bespuiting 
(2x) 

   
1.4 a 2.1 ab 2.6 ab 3.1 ab 3.9 a 

Gemiddelde   1.2   1.9   2.4   2.7   3.1   

K.W.V. P0.05 
 

0.6 
 

(1) 
 

2.2 
 

2.00 
 

1.70 
 V.C. (%) 

  
28.0 

 
15.8 

 
13.4 

 
11.6 

 
9.2 

 P waarde     0.410 N.S. 0.031 S. 0.023 S. 0.027 S. 0.005 Z.S. 

Quotering 1 = geen verwelking 
  

    5 = volledig verwelkt     
(1) Na gegevenstransformatie arcsin √x. 

 
 
 

Tabel AE.23. Aantasting wortelstelsel en aantal maden en poppen na de behandeling in experiment 4. Gemiddelden gevolgd door 
dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 

   
 Som per herhaling 

Behandeling Aantasting wortelstelsel maden  maden + poppen 

Referentie (gaas) 2.0  c 0.0 a 0.0  b 

Controle 4.5 a 3.7 a 7.7 ab 

Plantbak + bespuiting 2.8 bc 5.3 a 6.3 ab 

Aangieten + bespuiting 3.3 abc 5.3 a 14.0 a 

Bespuiting (2x) 3.8 ab 2.0 a 19.0 a 

Gemiddelde 3.3   3.3   9.4   

K.W.V. P0,05 2.5 
 

(1) 
 

(2) 
 V.C. (%)  12.9 

 
73.5 

 
34.6 

 P waarde   0.038 S. 0.193 N.S. 0.027 S. 

Quotering 1 = geen aantasting 
      5 = volledig aangetast         

(1) Na gegevenstransformatie log (x+1) 
    (2) Na gegevenstransformatie √(x+1) 

      
 
AE.4.3. Besluit 
 
Plantbakbehandeling in combinatie met bespuiting gaf significant minder verwelking dan de 
controle en  2 maal spuiten.  
Het wortelstelsel was significant meer aangetast bij de controle dan bij de referentie en de 
plantbakbehandeling in combinatie met bespuiting. Aangieten in combinatie met bespuiting en 2 
maal nematoden spuiten gaf geen goede bescherming tegen wortelschade.  
Bij de objecten aangieten + bespuiten en bespuiten (2x) werden significant meer maden en poppen 
teruggevonden dan bij de referentie. 
Predatie van maden door de roofmijten kan mogelijk de proefresultaten beïnvloed hebben.  
 
 
AE.5. Algemene conclusies 
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Uit deze 4 serre-experimenten met bestrijding van koolvlieg met nematoden kan het volgende 
besloten worden: 

 
- Bespuitingen met nematoden geeft geen significant betere bestrijding in vergelijking met de 
controle op vlak van verwelking. In 1 experiment (experiment 2) werd met spuiten  significant 
minder wortelsschade vastgesteld in vergelijking met de controle. Naspoelen met water verbetert 
de bestrijding niet. 

 
- Plantbakbehandeling met nematoden waarbij hoge dosissen nematoden toegediend worden per 
plant (180000 EPN/plant) gaf 1 keer een significant betere bestrijding dan de controle en 1 keer een 
significant slechtere bestrijding. Voor praktijktoepassingen zou het interessant zijn om deze 
toepassing te verbeteren omdat telers nu in de praktijk altijd plantbakbehandeling toepassen en dit 
dus snel in te passen is in de teelt. 

 
- Aangieten met nematoden gaf 2 keer een significant betere bestrijding dan de controle en 2 keer 
niet. Predatie door roofmijten kan wel een invloed gehad hebben op de resultaten van experiment 
4. Dit kan mogelijk een verklaring zijn voor de minder goede resultaten met aangieten in dit object. 
 
- Aangieten met nematoden geeft meestal een betere bestrijding dan spuiten met nematoden. 
Gezien de hogere toegediende concentraties nematoden per plant en de grotere hoeveelheid vocht 
bij de toediening is dit te verwachten. Aangieten wordt minder gedaan in praktijkomstandigheden. 
Misschien kunnen spuittoestellen uitgerust worden met droplegs zodat het aangieten 
geautomatiseerd kan verlopen.   



 

210 

 

Bijlage AF: Infectiviteit van S. carpocapsae tegen de larven van de kooluil in 
verschillende larvestadia 

 
Met behulp van dit experiment werd de infectiviteit van S. carpocapsae tegen de verschillende 
larvestadia van de kooluil in labo-omstandigheden bepaald. 
 
Als proefopstelling werd een gelijkaardige opstelling gebruikt als in het experiment met lagere 
spuitvolumes (Voortgangsverslag januari 2010) (Fig. AF.1.). In totaal werden 15 savooikoolcirkels in 
een hoek van 45° met het spuitbeeld gemonteerd. Deze keer werd de bovenkant van de cirkels 
bemonsterd en de onderzijde afgeschermd met een filterpapier cirkel. Er werden ook 5 filterpapier 
cirkels aangebracht. Als controle werden vijf petrischalen gevuld met 3 mL water horizontaal (hoek 
van 90° met het spuitbeeld) geplaatst. 
 
De spuitoplossing werd op dezelfde manier als in vorige experimenten aangemaakt. De cirkels en 
petrischalen werden bespoten met de referentie spuittechniek (1095 L ha-1, 4 bar, 4 km u-1, 50 cm 
spuithoogte, XR 110 08 spleetdoppen, 2500 milj EPN L-1). De spuittank suspensie werd gedurende 5 
min gemengd. Na het nemen van een tankstaal werd de bespuiting uitgevoerd. Het tankstaal werd 
bewaard in de koelkast tot de bepaling van de overleving van de nematoden met behulp van de 
microscoop. 
 

 
Fig. AF.1. Proefopstelling experiment infectiviteit van S. carpocapsae tegen de larven van de kooluil 

 
Na de bespuiting werden 5 koolcirkels en 5 filterpapiercirkels overgebracht in een petrischaal 
gevuld met 3 mL water. Het totaal aantal nematoden in deze petrischalen werd geteld met de 
microscoop. 
 
De tien overblijvende bespoten koolcirkels werden overgebracht in een petrischaal met de 
bespoten kant naar boven. Hierop werd een larve van de kooluil aangebracht. De petrischaal werd 
gesloten, omhuld met Parafilm en bewaard bij 24°C. Na 48, 72 en 96 h werd het aantal dode rupsen 
geteld. Ter controle werden tien onbehandelde bladcirkels in een petrischaal voorzien van een 
kooluil larve en samen met de bespoten bladcirkels bewaard. 
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Het experiment werd uitgevoerd met drie larvestadia (L2 tot L4). Per larvestadia werden drie 
herhalingen uitgevoerd met dezelfde spuittank. 
 
Overleving in spuittank 
De drie herhalingen van elk experiment werden uitgevoerd met dezelfde tanksuspensie. Er werd 
geen nadelig effect vastgesteld van drie opeenvolgende bespuitingen op de overleving van de 
nematoden in de spuittank. Gemiddeld werd een overleving van 97.85 % geobserveerd. 
 
Tankconcentratie 
De concentratie aan nematoden in de tank werd niet beïnvloed door drie opeenvolgende 
bespuitingen. Gemiddeld werd een concentratie van 3376 EPN ml-1 geobserveerd. 
 
Bedekking  
 
Petrischalen 
Gemiddeld over alle experimenten werden 268 ± 41 nematoden teruggevonden op de petrischalen. 
Dit komt overeen met een toepassingsdichtheid van 29.51 ± 4.54 EPN cm-2 of een relatieve 
bedekking van 80.26 ± 13.40 % . 
 
Filterpapiercirkels 
Op de filterpapiercirkels werden gemiddeld 147 ± 27 nematoden of 20.76 ± 3.76 EPN cm-2 
geobserveerd. Dit komt overeen met een relatieve bedekking van 56.32 ± 10.21 % 
 
Bladcirkels 
Op de bladcirkels was het gemiddeld aantal nematoden 83 ± 30. De toepassingsdichtheid bedroeg 
11.78 ± 4.31 EPN cm-2. Dit komt overeen met een relatieve bedekking van 32.22 ± 12.44 %. 
 
Infectiviteit 
Uit Fig. AF.2 blijkt duidelijk dat de gevoeligheid van kooluillarven voor de infectie van S. carpocapsae 
afhankelijk is van het larvestadium. Larven van het derde stadium worden het gemakkelijkste 
geïnfecteerd. Na 48 h bedroeg de gecorrigeerde infectiegraad reeds 56 %. Na 96 h bij 24°C waren 
bijna alle larven van het derde stadium afgedood. Voor het tweede larvestadium verliep de infectie 
minder snel. Na 96 h werd echter wel dezelfde infectiegraad bereikt als bij het derde larvestadium. 
De grotere larven van het L4 stadium blijken heel moeilijk te bestrijden met de nematoden. Na 144 
h werd het experiment stopgezet. Toen bedroeg de gecorrigeerde infectiegraad 64.02 %. 
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Fig. AF.2 Gecorrigeerde infectiviteitsgraad van M. brassicae larven in verschillende stadia, geïnfecteerd door S. carpocapsae 

 
Algemene conclusie 
Op basis van dit labo experiment kunnen we besluiten dat in ideale omstandigheden (bedekking op 
plaats waar larven zitten zoals op bladcirkels, larven kunnen niet wegvluchten, 24°C en vochtige 
omstandigheden, larven in het L3 stadium) een bijna volledige bestrijding van de larven behaald 
wordt na 96 h. 
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Bijlage AG: Veldproef: toepassing van entomopathogene nematoden tegen 
trips in de gangbare teelt van prei 

 
De veldproef met toepassing van EPN tegen trips in prei werd uitgevoerd op het proefplatform prei 
van de Afdeling tuinbouw openlucht van Inagro in Beitem.  
 
AG.1. Materiaal en methoden 

 
AG.1.1. Behandelingen 
 
Tabel AG.1. biedt een overzicht van de uitgevoerde behandelingen. 
 

Tabel AG.1. Overzicht van de behandelingen in de veldproef: toepassing van EPN tegen trips in prei 

        EPN Toepassings- 

   
Debiet concentratie dichtheid  

Datum Naam behandeling Spuitdop  (L ha-1) (EPN mL-1) (EPN cm-2) 

30/09/2011 
06/10/2011 
12/10/2011 

Controle (water) XR 110 08 780 0 0 

bandbespuiting EPN TP8004E 390 10000 39 

EPN bespuiten  XR 110 08 780 10000 78 

 EPN + Addit (2.5 mL L-1) + 
Xanthaan (0.3 g L-1) + gist (1g L-1) XR 110 08 780 10000 78 

 Mesurol (1.2 L ha-1) 
1 toepassing op 30/09 

DG 110 02 (3 
bar) 

780 0 0 

 
De 3 bespuitingen met nematoden werden uitgevoerd met een op maat ontworpen spuitboom en 
spuittank die enkel gebruikt wordt voor nematodentoepassingen (Fig. AG.1.). De filter werd steeds 
verwijderd vóór de bespuitingen. Er werd gespoten met een spuitboom met negen doppen op een 
tussenafstand van 35 cm. Hierbij werd afwisselend een blinde dop gebruikt zodat enkel de rug met 
prei (afstand tussen de rijen = 70 cm) behandeld werd. In object 4 werd Addit (een uitvloeier), 
xanthaan en gist toegevoegd. De tripsbestrijding met Mesurol werd uitgevoerd met één van de 
spuitbomen van Inagro die gebruikt worden voor de gangbare gewasbescherming. 
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Fig. AG.1. Spuitinfrastructuur voor toepassing van nematoden 

 
 

AG.1.2 Experimentele condities 
 

Experimentele lay-out 
Elke behandeling werd vier keer herhaald. Op 5/07/2011 werden per plotje 4 rijen van 5 m prei 
geplant met een plantdichtheid van 70 cm tussen de rij en 10 cm in de rij. Er werd een block design 
gebruikt (Fig. AG.2.). De proef werd aangelegd aan de perceelsrand om de infectiekans te vergroten 
(nabijheid grassen, …). 
   

405 404 401 402 403 

303 301 305 302 304 

204 205 202 203 201 

101 102 103 104 105 
Objecten: 1. Controle 

2. Bandbespuiting met EPN 
3. Bespuiting met EPN 
4. Bespuiting met EPN + Addit + xanthaan + gist 
5. Bespuiting met Mesurol 

Fig. AG.2. Proefplan veldproef toepassing van EPN tegen trips in prei  

 
Entomopathogene nematoden 
Hoewel er bij elke toepassing water in de preischacht stond, werden de planten voor elke 
toepassing met EPN nog eens nat gezet met de spuitboom. Nematoden hebben immers vochtige 
omstandigheden nodig om te overleven.  
 
Voor de bespuiting met de veldspuit van de EPN werden, 30 minuten voor het experiment, 3 pakjes 
van 250 milj EPN S. feltiae gesuspendeerd in 20 L water. De nematodensuspensie werd in de 
spuittank gegoten waarna de tank werd aangevuld tot een volume van 75 L zodat de 
nematodenconcentratie in de tank gelijk was aan 10000 EPN mL-1 
 
Dezelfde tankoplossing werd op 30/09/2011 gebruikt om de 4 herhalingen van objecten 2 en 3 te 
bespuiten. Na deze bespuiting werd de tank geleegd tot een volume van 50 L waarna de additieven 
Addit (125 mL), xanthaan (15 g) en gist (50 g) toegevoegd werden en object 4 gespoten werd. Bij de 
bandbespuiting werd gestreefd naar een toepassing van 39 EPN cm-2 bodemoppervlakte; bij de 
normale bespuiting werd gestreefd naar 78 EPN cm-2 bodemoppervlakte. De controle (object 2) 
werd behandeld met water gespoten aan dezelfde snelheid en debiet als bij de 
nematodentoepassing. De nematoden toepassingen werden  herhaald op 6/10/2011 en 
12/10/2011. De gangbare toepassing met Mesurol gebeurde enkel op 30/09/2011. 

 
Preiplanten 
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De experimenten werden uitgevoerd op prei (cultivar Harston, zaadhuis Numhems); plantdatum: 
5/07/2011. Omdat de planten vóór de behandeling met nematoden niet te sterk door trips zouden 
aangetast zijn, werden de planten tot 25 augustus behandeld met tripsmiddelen gebaseerd op de 
waarschuwingssystemen (zie Tabel AG.2). Daarna werd 5 weken  gewacht vooraleer de nematoden 
toepassingen uit te voeren zodat er geen werking meer was van de gebruikte tripsmiddelen. 
De planten bevonden zich bij de eerste bespuiting met nematoden in het BCCH 47 stadium = 70 % 
van de verwachte schachtdiameter bereikt. 
 

Tabel AG.2. Overzicht van de tripsbehandelingen in de veldproef vóór de toepassing van EPN tegen trips in prei   

Datum Middel Dosis (L ha-1) 

20/07/2011 Mesurol 1.5 

3/08/2011 Vertimec 0.5 

19/08/2011 Tracer 0.2 

25/08/2011 Vertimec 0.5 

  
Insecten 
De planten werden niet kunstmatig geïnfecteerd met trips; de infectie gebeurde op natuurlijke 
wijze. De aanwezigheid van trips wordt in West-Vlaanderen op 8 plaatsen opgevolgd in het kader 
van de waarschuwingssystemen. Bij het overschrijden van een bepaalde temperatuursom (som van 
gemiddelde dagtemperatuur boven 11.5 °C) wordt geadviseerd om een tripsbehandeling te 
plaatsen. 
 
AG.1.3 Observaties 
 
Temperatuur en neerslag 
Weersgegevens zoals temperatuur en neerslag worden continu opgeslagen in het KMI station op de 
terreinen van Inagro.   
 
 
Gewasschade 
De gewasschade werd opgevolgd op 27/10/2011 en 1/12/2011 en zullen nogmaals gescoord 
worden op 10/01/2012. Dit gebeurde door bij 20 planten per plotje de schade te scoren met behulp 
van een fotoschaal (Fig. AG.3.). 
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Fig. AG.3. Fotoschaal tripsschade: 1 = geen schade; 9 = veel schade 

 
AG.2. Resultaten 
 
Insecten 
Figuur AG.3. toont de aanwezigheid van trips in Beitem tijdens de veldproef. Hieruit bleek dat er bij 
de start van de nematoden toepassingen op 30/09/2011 er een grote druk van trips was. Op 20 
september en op 4 oktober werd via het systeem van waarnemingen en waarschuwingen 
geadviseerd om een tripsbehandeling te plaatsen. 
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Fig. AG.3. Populatie trips in Beitem tijdens veldproef trips 
 
Temperatuur en neerslag 
Door fouten in de dataopslag van het KMI station te Beitem worden hier de weersomstandigheden 
in Gits (in vogelvlucht 10 km van Beitem) weergegeven. Tijdens de toepassingen met EPN 
(30/09/2011, 6/09/2011 en 12/09/2011) was het veel warmer en veel droger dan normaal (Tabel 
C.3.). Deze omstandigheden zijn ideaal voor schade door trips.  
 

Tabel AG.3. Temperatuur (°C) en neerslag (l/m²) tijdens de veldproef trips 2011 (Data Gits) 

 
Temperatuur Neerslagsom 

 
Gemiddelde Normaal jaar Gemiddelde 

Normaal 
jaar 

Juli 15.9 16.8 75.5 66 

Augustus 17.4 16.9 100.8 71 

September 16.4 14.4 43.8 72 

Oktober 13 6.1 47.0 74 

     Gewasschade (oogstdata worden aangevuld in januari) 
Tabel AG.4. toont per object de gemiddelde tripsschade.  
 

Tabel AG.4. Gemiddelde tripsschade. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 

 

tripsschade tripsschade tripsschade 

Behandeling 27-10-11 01-12-11 10-01-12 

Controle 2.01 a 2.12 a 

  Bandbespuiting (2x)  1.89 a 2.06 ab 
  

Bespuiten (2x) 1.90 a 1.76 bc 
  

Bespuiten (2x) + Addit + xanthaan + gist 1.90 a 1.74 bc 
  

Mesurol (30/09) 1.48 b 1.68 c     

Gemiddelde 1.84 
 

1.87   

  K.W.V. aan P0,05 0.3 
 

0.7 
 

    

V.C. (%)  2.8 
 

5.5 
   

P-waarde 0.000 
 

0.028 S.     

Quotering                    1 = geen 
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          9 = veel 

 
Hoewel er eind september hoge aantallen trips geteld werden, werd er algemeen weinig 
tripsschade vastgesteld in deze veldproef. Bij de eerste beoordeling op 27/10/2011 werd gemiddeld 
over alle objecten heen een score gegeven van 1.84 voor tripsschade. De planten die met Mesurol 
behandeld werden, hadden op dat ogenblik wel zeer significant minder schade dan de planten uit 
het controle object en uit de met nematoden behandelde objecten. Er waren echter geen 
significante verschillen tussen de controle en de objecten die met nematoden behandeld waren. 
Additieven als Addit, xanthaan en gist verbeterden de nematoden toepassingen niet.  
 
Figuur AG.4. toont een overzicht van de veldproef op 27/10/2011. Er zijn geen duidelijke verschillen 
op vlak van tripsschade te zien tussen de objecten onderling.   
 

 
Fig. AG.4. Overzicht van de veldproef: toepassing van nematoden tegen trips in prei 

 
Bij de tweede beoordeling op 01/12/2011 was de gemiddelde schade met een score van 1.87 
nauwelijks toegenomen. Er was nog steeds significant meer schade bij de controle dan bij het met 
Mesurol behandelde object maar de met nematoden (en additieven) behandelde objecten 3 en 4 
waren nu wel significant minder aangetast dan de planten uit de controle. Hoewel de schade bij de 
met Mesurol behandelde planten het laagst was, was er geen significant verschil meer tussen deze 
twee nematodenbehandelingen en de Mesurol toepassing.  
 
AG.3. Besluit 
Het zou interessant zijn om deze nematodentoepassing verder te optimaliseren. Deze vorm van 
biologische bestrijding zou immers welkom zijn indien het maximum aantal toepassingen met 
insecticiden op het einde van het seizoen overschreden is. Indien de nematodentoepassingen 
voldoende bescherming bieden tegen tripsschade zou dit perspectieven bieden voor 
praktijktoepassingen. In een warm najaar kan de teler zijn gewas verder beschermen door een 
laatste behandeling met nematoden te plaatsen. 
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Bijlage AH: Veldproef: toepassing van entomopathogene nematoden tegen 
rupsen in de biologische teelt van bloemkool 

AH.1. Doel 
Deze proef had tot doel de werkzaamheid van entomopathogene nematoden (EPN) te testen op het 
voorkomen van schade door kooluil (Mamestra brassicae) onder veldomstandigheden in de teelt 
van bloemkool. Voorafgaand semi-veldonderzoek wees uit dat gebruik van een rijenspuit in 
combinatie met een additief en een laag volume de relatieve bedekking van de bladeren aan boven- 
en onderkant sterk verbetert. In een eerste veldproef in 2010 bleek dat één of twee behandelingen 
met EPN met hulpstoffen de rupsenpopulatie onvoldoende reduceert en vraatschade aan de kolen 
niet kan beperken. De vermoedelijke oorzaken hiervoor zijn: (1) de onderkant van de bladeren 
wordt nog onvoldoende bespoten (de EPN bereiken de rupsen onvoldoende); (2) de persistentie op 
het blad is onvoldoende (de tijd waarin de EPN de aaltjes kunnen bereiken is te kort) of (3) de 
behandelingen werden onvoldoende herhaald.  
 
Doel van deze proef was na te gaan of de effectiviteit van EPN bij een bladtoepassing tegen rupsen 
van kooluil kon verbeterd worden: 
1. door een aangepaste spuittechniek met het oog op een betere bedekking van de onderkant van 

de bladeren; 
2. door toevoeging van de hulpstoffen Addit + xanthaan (uitvloeier + sticker) en/of gist 

(lok/smaakstof). 
 
AH.2. Proefopzet 
AH.2.1. Experimentele condities 
De proef werd aangelegd op perceel 5 van het Proefbedrijf Biologische Landbouw, Gabriëlstraat 11, 
8800 Beitem. De voorteelt op dit perceel in 2010 was zomertarwe met onderzaai klaver. De proef 
was werd aangelegd in een tweede vrucht bloemkool van het ras Korlanu (S&G).  
 
De proef bestond uit 7 objecten in 4 parallellen. De bruto-oppervlakte van een veldje bedroeg 20 m² 
(4 rijen x 0,7 m x 7 m; plantafstand = 70 x 51 cm). Het statistisch ontwerp is een blokkenproef. Het 
ontwerp van het proefplan is weergegeven in Fig. AH.1. 
 



 

220 

 

4.02 4.05 4.06

4.04 4.03 4.01 4.07

3.06 3.03 3.05

3.02 3.07 3.04 3.01

2.07 2.05 2.02

2.03 2.01 2.04 2.06

1.05 1.06 1.07

1.01 1.02 1.03 1.04

5
6
 m

4 machines ras Korlanu

7
 m

2,8 m

5
0
 m

 v
a
n
 p

e
rc

e
e
ls

ra
n
d

M1 M2 M3 M4  

Fig. AH.1. Schematisch proefplan van de veldproef in bloemkool, geplant op 6 juli (Beitem, 2011) 

AH.2.2. Objecten 
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Tabel AH.1. Overzicht van de objecten in bloemkool, 6 x behandeld met EPN (S.carpocapsae) zonder of met de hulpstoffen H1 = Addit (2,5 
ml/l) + xanthaan (0,3 g/l) en/of H2 = gist (1 g/l) door middel van een bespuiting met een aangepaste spuitboom, vergeleken met een 

onbehandelde controle en een referentie, 3 x behandeld met Bt (Beitem, 2011)  

Nr Behandeling Dosis EPN Spuittechniek Frequentie 

1 Water (controle) 1170 l/ha 

aangepaste spuitboom met 3 
doppen/rij 

2 x / week  

2 S. carpocapsae 58 EPN/cm² 2 x / week  

3 S. carpocapsae + H2 58 EPN/cm² 2 x / week  

4 S. carpocapsae + H1+ H2 58 EPN/cm² 2 x / week  

5 S. carpocapsae + H1  58 EPN/cm² 2 x / week  

6 Bt (referentie 1) 1 kg/ha wekelijks  

7 Bt (referentie 2) 1 kg/ha normale spuitboom met 1 dop/rij wekelijks  
     

AH.2.3. Infectie rupsen 
Het duivennet dat in de biologische teelt gebruikt wordt om wildschade en schade door rupsen in 
het najaar te vermijden werd twee weken voorafgaand aan de behandelingen verwijderd om 
natuurlijke infectie door kooluil toe te laten. Gezien de natuurlijke infectie beperkt was, werden 
bijkomend eitjes of rupsen (L1 – L3) uit een artificiële kweek van kooluil uitgezet: 2 rupsen per plant 
op 10 planten. Van zodra voldoende rupsen in stadium L1 – L3 aanwezig waren in het gewas, werd 
de eerste bespuiting uitgevoerd. 
AH.2.4. Dosering en spuittechniek 

- Doptype: Teejet XR 110 04 

- Spuitdruk 4 bar, snelheid 4 km/u  

- Objecten 1 tot en met 6 werden uitgevoerd met een aangepaste spuitboom met één dop boven 

elke gewasrij en één dop langs beide zijden van de gewasrij. Op de spuitboom zijn tussen elke 

gewasrij verlengstukken gemonteerd met telkens twee doppen welke evenwijdig gericht zijn aan 

de bladstand van het gewas (zie Figuur AH.2). 

- Het spuitvolume met de aangepaste spuitboom bedraagt 1170 l/ha. 

 
Fig. AH.2. Aangepaste spuitboom voor bladbespuitingen tegen rupsen in bloemkool 
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AH.2.3. Teeltverloop 
De bloemkolen werden geplant op 6 juli. Ter bescherming tegen vraat van duiven en wild werd een 
duivennet over het gewas gelegd tot omstreeks eind juli. Op 26 augustus werden jonge rupsen (L1 - 
L2) in de proef uitgezet. Vier dagen later werden de eerste bespuitingen met EPN uitgevoerd. Er 
werd gespoten met een oplossing van 5 M EPN/l en een spuitvolume van 1095 l/ha. Alle objecten 
behandeld met EPN werden in totaal 6 keer gespoten, 2 x per week tot 16 september. De referentie 
werd slechts 3 keer gespoten met Bt. De bloemkolen werden geoogst van 26 september tot 3 
oktober.  
 
 
AH.3. Waarnemingen en beoordelingen 
AH.3.1. Klimatologische waarnemingen 
Bij elke bespuiting worden alle weersgegevens die een invloed hebben op de werkingsefficiëntie 
van de producten gemeten en geregistreerd. Deze omvatten de windsnelheid en –richting, de 
luchttemperatuur en relatieve vochtigheid (RV) en de bodemtemperatuur 3 cm in de grond. Verder 
wordt het bewolkingspercentage geschat en de droogte van het gewas en de bodem beoordeeld. 



 

223 

 

 
AH.3.2. Controle overleving, bedekking en verdeling op het blad van EPN 
Zowel vóór als na de eerste reeks bespuitingen werd een tankstaal genomen. Uit elk tankstaal 
werden drie substalen uitgenomen. Deze substalen werden geteld op concentratie (EPN/ml) en op 
overleving van de EPN. 
 
Binnen elk veldje werden vóór de eerste reeks bespuitingen 3 bloemkolen voorzien van één 
bladcirkel bovenaan het blad en één bladcirkel onderaan het blad. Deze bladcirkels werden telkens 
geplaatst op een uitstaand blad van de bloemkool. 
Onmiddellijk na de bespuiting van het betreffende veldje werden deze bladcirkels verzameld, en 
werden de op de bladcirkels aanwezige EPN geteld. De relatieve depositie werd berekend door de 
getelde depositie te delen door de theoretisch verwachte depositie. 
AH.3.3. Effect op de rupsenpopulatie en de vraatschade aan het gewas 
Eén dag voor de eerste, de derde en de vijfde bespuiting werden het aantal eitjes en levende rupsen 
per plant geteld. Zowel rupsen van de kooluil (Mamestra brassicae) als van het klein koolwitje 
(Pieris rapae) en eventueel andere soorten rupsen werden geteld. In totaal worden 10 planten per 
object en per herhaling geteld.  
Ongeveer een week na de laatste bespuiting en net voor de start van de oogst werd de vraatschade 
aan de bladeren gescoord op een schaal van 1 (= zeer veel) tot 9 (= geen).  
AH.3.4. Waarnemingen bij de oogst 
Bij oogst worden alle planten beoordeeld op economische vraatschade door rupsen. Hierbij wordt 
enkel onderscheid gemaakt in de klassen ‘marktbaar’ en ‘niet marktbaar’ door rupsenvraat. 
AH.3.5. De gegevensverwerking 
De gegevens werden statistisch verwerkt middels een variantie-analyse en significante verschillen 
tussen de gemiddelden werden berekend met de Duncan test (p < 0.05). Het statistisch software 
pakket is Agrova V 3.11, ontwikkeld door het POVLT (Rumbeke, 2004). 
 
AH.4. Resultaten 
AH.4.1. Klimatologische waarnemingen 

Tabel AH.2. Overzicht van de geregistreerde klimaatsgegevens bij de bespuitingen uitgevoerd op 30 augustus en op 2, 6, 8, 13 en 16 
september (Beitem, 2011) 

Klimaatparameter 30-aug 2-sep 6-sep 8-sep 13-sep 16-sep 

RV (%) 79,4 67,1 80,7 85,2 63 72 

T lucht (°C) 13,8 25,2 16,3 16,9 18,3 20 

T bodem (°C) 15 23 15 16,0  17,5 

Bewolkingsgraad (%) 100 15 90 100 100  

Windsnelheid (m/s) windstil 
 

2 1,5 1,5 3 

Droogte gewas droog droog vochtig vochtig droog  

Droogte bodem vochtig droog droog droog droog  

 
Voor en na de bespuiting werd telkens de temperatuur in de spuittank gecontroleerd. De 
temperatuurstijging na de bespuiting was telkens slechts 1 à 2°C. 
AH.4.2. Controle overleving, bedekking en verdeling op het blad van EPN 
Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de concentratie en de overleving in de 
tankstalen vóór en na de bespuitingen. Daarom werd per behandeling het gemiddelde genomen 
van de concentratie- en de overlevingstellingen vóór en na de bespuitingen. Deze gemiddelden 
werden vervolgens statistisch vergeleken, en zijn weergegeven in Tabel AH.3. Statistische 
verschillen werden weergegeven als verschillende letters. 
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Tabel AH.3: Overzicht van de concentratie (EPN/ml) en het overlevingspercentage van de EPN in de tankstalen. 

Behandeling Concentratie (EPN/ml) Overleving (%) 

S. carpocapsae 6325 ± 1201 ab 94,94 ± 2,20 a 

S. carpocapsae + gist 8279 ± 1339 a 96,68 ± 0,95 a 

S. carpocapsae + gist + Addit + xanthaan 8638 ± 1498 ab 95,16 ± 1,14 a 

S. carpocapsae + Addit + xanthaan 7529 ± 792 b 96,31 ± 0,50 a 

 
De gemiddelde relatieve depositie werd vergeleken tussen de behandelingen, zowel voor de 
bladcirkels bovenaan als voor de bladcirkels onderaan de bloemkoolbladeren. Deze resultaten zijn 
weergegeven in Tabel AH.4. Behandelingen die statistisch gezien van elkaar verschilden, zijn 
weergegeven met een verschillende letter. Er werden geen verschillen gevonden tussen de 
relatieve deposities van de verschillende behandelingen, wanneer uitsluitend bovenaan of 
onderaan het blad werd bekeken. Er werden wel verschillen vastgesteld tussen relatieve deposities 
onderaan en bovenaan het blad tussen de verschillende behandelingen, en ook binnen één 
behandeling. 
 

Tabel AH.4: De relatieve depositie (%) voor de bladcirkels bovenaan en onderaan de bloemkoolbladeren, voor de verschillende 
behandelingen. 

Behandeling   Relatieve depositie (%) 

S. carpocapsae Bovenkant 18,42 ± 13,24 ad 

 
Onderkant 21,30 ± 20,19 ab 

S. carpocapsae + gist Bovenkant 13,92 ± 10,77 ab 

 
Onderkant 3,01 ± 2,37 b 

S. carpocapsae + gist + Addit + xanthaan Bovenkant 16,30 ± 9,32 ac 

 
Onderkant 5,59 ± 6,93 bcd 

S. carpocapsae + Addit + xanthaan Bovenkant 17,19 ± 7,01 a 

  Onderkant 4,23 ± 1,92 bd 

AH.4.3. Effect op de rupsenpopulatie 
Een dag voor de eerste bespuiting werden de aanwezige rupsen op de planten geteld. Een week en 
twee weken later werden ze nog eens geteld. De aanwezige natuurlijke populatie bleek dit jaar 
kleiner dan andere jaren. De rupsen die waren uitgezet, zaten al vrij snel in het hart van de planten 
zodat ze niet altijd goed zichtbaar waren bij de tellingen. Dit heeft zeker een invloed gehad op de 
resultaten van de tellingen. Gezien de rupsen vanaf het derde larvestadium ook kunnen migreren 
naar andere planten is de berekende reductie in het aantal rupsen na één of twee weken geen 
betrouwbare parameter voor het effect van de bespuitingen. In Figuur AH.2. zijn wel enkele 
grafieken weergegeven om toch een beeld te geven van het verloop van de rupsenpopulatie op 
basis van de tellingen. 
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Fig. AH.2. Gemiddeld aantal eitjes, jonge (1ste tot 2de larvestadium) en oudere (> 2de larvestadium) rupsen op 40 planten geteld op 29 

augustus, 5 en 12 september in de onbehandelde controle en de objecten bespoten met EPN of Bt met 3 spuitdoppen per rij (Beitem, 2011) 

 
AH.4.4. Effect op de vraatschade 
Bij een beoordeling vlak voor oogst werd geen verschil waargenomen in de bladvraat door rupsen 
tussen de verschillende objecten. De planten die behandeld waren met Bt met gebruik van de 
aangepaste spuitboom leken wel minder aangevreten, maar het verschil met de andere objecten is 
niet significant. Het percentage aangetaste kolen bij oogst in beide objecten behandeld met Bt, 
bleek wel significant lager te zijn dan de controle. Bij gebruik van de aangepaste spuitboom was de 
aantasting het laagst, maar het verschil met de gewone spuitboom is niet significant.  
In de objecten behandeld met EPN was het percentage geoogste kolen dat aangetast was door 
rupsen lager dan de controle, maar voor geen van de 4 objecten is dit verschil significant. Het 
gebruik van de hulpstoffen leverde geen significante verbetering op in de bestrijdingsefficiëntie van 
de EPN.  

Tabel AH.2. Gewasschade beoordeeld op 21 september (1= zeer veel tot 9 = geen) en percentage van het totaal aantal geoogste kolen die 
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zijn aangetast door rupsen. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter in dezelfde kolom zijn niet significant verschillend.  

Nr.  Behandeling 
aantal 

spuitdoppen/rij 
Gewasschade % aangetaste kolen 

21-sep bij oogst 

1 Water (controle) 3 6,0  40,3 a 

2 6 x S. carpocapsae  3 6,5  34,7 ab 

3 6 x S. carpocapsae + H2 3 6,3  26,4 abc 

4 6 x S. carpocapsae + H1+ H2 3 6,3  22,5 abc 

5 6 x S. carpocapsae + H1 3 6,3  23,9 abc 

6 3 x Bt (referentie 1) 3 7,3  14,3 c 

7 3 x Bt (referentie 2) 1 6,0  19,7 bc 

 

Gemiddelde  6,4  26,0  

 

p-waarde  NS  *  

 
 
AH.5. Conclusies 
In 2010 en 2011 werden meerdere proeven uitgevoerd om de werkzaamheid van Steinernema 
carpocapsae te testen tegen rupsen van kooluil (Mamestra brassicae). In een eerste fase werden 
een reeks proeven uitgevoerd in serre om de spuittechniek voor het toepassen van de aaltjes op 
koolplanten op punt te stellen. Uit deze proeven bleek dat het gebruik van een rijenspuit in 
combinatie met een additief de relatieve bedekking van de bladeren aan boven- en onderkant sterk 
verbetert. Het additief bestaat uit een uitvloeier in combinatie met een hechtstof die een vochtig, 
viskeus laagje creëren op het blad. Op basis van bovenstaande resultaten zijn in 2010 en 2011 
veldproeven aangelegd op een biologisch perceel met najaarsteelt van bloemkool. Hierbij werden 
de behandelingen met aaltjes vergeleken met bespuitingen met het bacteriepreparaat Bt (Bacillus 
thuringiensis). De toepassingen van 0,5 miljoen aaltjes/m² met hulpstoffen konden de 
rupsenpopulatie echter onvoldoende bestrijden, vergeleken met de referentie (Bt). In 2010 werd 
besloten dat de onderkant van de bladeren nog te weinig werd bedekt en dat de behandelingen 
onvoldoende werden herhaald. Om de onderkant van de bladeren beter te kunnen bedekken werd 
daarom in 2011 de opstelling van de spuitdoppen op de spuitboom nogmaals aangepast en 
uitgetest in een nieuwe veldproef. Uit de laatste proef blijkt dat deze aangepaste opstelling voor het 
spuiten van EPN op bloemkoolplanten een betere, maar nog steeds geen significant betere 
bestrijding oplevert van rupsen. Zes behandelingen met EPN kon het percentage aangetaste kolen 
bij oogst niet in voldoende mate reduceren ten opzichte van een onbehandelde controle. Drie 
behandelingen met Bt daarentegen kunnen de vraatschade aan de geoogste kolen met de helft 
terugbrengen.  
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Bijlage AI: Veldproef: toepassing van entomopathogene nematoden tegen 
koolvlieg in de gangbare teelt van bloemkool 

 
De veldproef met toepassing van EPN tegen koolvlieg in bloemkool werd uitgevoerd op het 
proefplatform kolen van de Afdeling tuinbouw openlucht van Inagro in Beitem.  
 
AI.1. Materiaal en methoden 

 
AI.1.1. Behandelingen 
 
Tabel AI.1. biedt een overzicht van de uitgevoerde behandelingen. 
 

Tabel AI.1. Overzicht van de behandelingen in de veldproef: toepassing van EPN tegen de koolvlieg in bloemkool 

Datum  Naam behandeling Spuitdop 

Debiet Snelheid 
spuitboom 

EPN Toepassings- 

(L ha
-1

) concentratie dichtheid 

  (km u
-1

) (EPN mL
-1

) (EPN cm
-2

) 

  6/05/2011 
13/05/2011 

Referentie (gaas) - - - - 0 

Controle XR 110 04 1000  2.2 0 0 

Plantbakbehandeling - - - 50000 180000 per plant 

Aangieten (2x) - - - 1800 180000 per plant 

Bespuiting (2x) XR 110 04 1000 2.2  10000 100 

Tracer  - - - - 0 

 
Alle bespuitingen werden uitgevoerd met een op maat ontworpen spuitboom en spuittank die 
enkel gebruikt wordt voor nematodentoepassingen (Fig. AI.1.). De filter werd steeds verwijderd 
vóór de bespuitingen. Er werd gespoten met een spuitboom van 7 doppen op een afstand van 50 
cm. 
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Fig. AI.1. Spuitinfrastructuur voor toepassing van nematoden  

 
AI.1.2 Experimentele condities 

 
Experimentele lay-out 
Elke behandeling werd vier keer herhaald waarbij per herhaling 40 planten behandeld werden. Op 
5/05/2011 werden per plotje 4 rijen van 10 bloemkolen geplant met een plantafstand van 70 cm 
tussen de rij en 45 cm in de rij. Er werd een block design gebruikt (Fig. AI.2.). De proef werd 
aangelegd aan de perceelsrand om de infectiekans te vergroten (nabijheid grassen, …). 
 

405 404 402 406 403 401 

303 301 306 302 304 305 

204 206 205 203 201 202 

101 102 103 104 105 106 
Objecten: 1. Referentie (gaas) 

2. Controle 
3. Plantbakbehandeling met EPN 
4. Aangieten met EPN 
5. Bespuiten met EPN 
6. Plantbakbehandeling met Tracer 
 

Fig. AI.2. Proefplan veldproef toepassing van EPN tegen koolvlieg in bloemkool  

 
Entomopathogene nematoden 
Omdat nematoden vochtige omstandigheden nodig hebben om te overleven, werden de planten 
vóór elke toepassing met EPN eerst nat gezet met de gieter.  
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Voor de bespuiting met de veldspuit (doppen XR 110 04) van de EPN werden, 30 minuten voor het 
experiment, 3 pakjes van 250 milj EPN S. feltiae gesuspendeerd in 20 L water. De 
nematodensuspensie werd in de spuittank gegoten waarna de tank werd aangevuld tot een volume 
van 75 L zodat de nematodenconcentratie in de tank gelijk was aan 10000 EPN mL-1 
 
Dezelfde tankoplossing werd gebruikt om de 4 herhalingen van object 5 te bespuiten de dag na 
planten op 6/05/2011. De controle (object 2) werd eveneens behandeld op 6/05/2011: hierbij werd 
gespoten met water aan dezelfde snelheid en debiet als bij de nematodentoepassing. Er werd 
gestreefd naar een toepassing van 100 EPN cm-2 bodemoppervlakte.  
Bij de toepassing aangieten net na het planten op 05/05/2011 werd manueel per plant 100 ml van 
een nematodenoplossing (1800 EPN ml-1) aangegoten zodat elke plant 180000 EPN toegediend 
kreeg (Fig. AI.3.). 
De plantbakbehandeling met nematoden werd met de rugsproeier uitgevoerd 1 dag voor het 
planten op 04/05/2011 (Fig. AI.4.).  Hiervoor werd 865 mL nematodenoplossing met een 
concentratie van 50000 EPN mL-1 gespoten over 216 planten (= 200231 EPN per plant). Omdat er 
ongeveer 10% van de vloeistof uit de plantbak liep, komt dit dus overeen met ±180000 EPN per 
plant. De nematodenoplossing werd nadien niet meer ingeregend omdat de persblokjes al 
verzadigd waren.  De plantbaktoepassing met Tracer (gangbare methode, object 6) gebeurde 
eveneens de dag voor planten. Bij deze toepassing wordt 12 ml Tracer verdeeld over 1000 planten 
(die eerst nagezet werden met 0.4 L water); nadien werd de oplossing ingeregend met 0.4 L water.  
De toepassing aangieten en de toepassing bespuiten (nematoden en controle = water spuiten) 
werden 1 week later op 13/05/2011 herhaald (objecten 4, 5 en 2). De plantbaktoepassingen met 
EPN (object 3) en met Tracer (object 6) werden niet meer behandeld. 
 

 
Fig. AI.3. Aangieten van de nematodenoplossing    Fig. AI.4. Plantbakbehandeling met nematodenoplossing 

 
Koolplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op bloemkool (cultivar Clapton, zaadhuis S&G); plantdatum: 
04/05/2011. De planten bevonden zich bij de eerste bespuiting in het BCCH 13 stadium (3 echte 
bladeren); bij de tweede bespuiting in het BBCH 14 stadium (4 echte bladeren). 
De planten werden voor elke toepassing nat gezet met de gieter zodat de nematoden in een vochtig 
milieu terecht kwamen. Dit gebeurde eveneens met de planten die een plantbakbehandeling met 
EPN gekregen hadden. Na de toepassing werd het hele proefveld afgedekt met een wildnet om 
schade door houtduiven en konijnen te voorkomen. 
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Insecten 
De planten werden niet kunstmatig geïnfecteerd met eitjes van de koolvlieg; de infectie gebeurde 
op natuurlijke wijze. Bij plantingen begin mei wordt er altijd veel schade verwacht van de koolvlieg. 
De aanwezigheid van koolvlieg wordt op diverse plaatsen per provincie opgevolgd in het kader van 
de waarschuwingssystemen. 
 
E.1.3. Observaties 
 
Temperatuur en neerslag 
Weersgegevens zoals temperatuur en neerslag worden continu opgeslagen in het KMI station op de 
terreinen van Inagro.   
 
Gewasschade 
De gewasschade werd opgevolgd op: 13/05/2011, 19/05/2011, 25/05/2011, 07/06/2011, 
14/06/2011, 28/06/2011 en 13/07/2011. Dit gebeurde door het percentage uitgevallen planten te 
bepalen. De planten die uitval vertoonden werden uit de grond getrokken zodat duidelijk kon 
beoordeeld worden of de schade effectief veroorzaakt werd door koolvlieg. 
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AI.2. Resultaten 
 
AI.2.1. Insecten 
Figuur E.5. toont de aanwezigheid van koolvlieg in West-Vlaanderen tijdens de veldproef 
(gemiddelde van 5-tal waarnemingsvelden). Het aantal koolvliegen tijdens de proef was voldoende 
groot om aantasting te hebben van koolvlieg.  
 

 
 

Fig. AI.5. Populatie koolvliegen in West-Vlaanderen tijdens veldproef koolvlieg 
 
AI.2.2. Temperatuur en neerslag 
Tijdens de toepassingen met EPN (06/05/2011 en 13/05/2011) in de eerste helft van mei was het 
warmer en veel droger dan normaal (Tabel AI.2.). Deze omstandigheden zijn ideaal voor uitval door 
koolvlieg.  
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Tabel AI.2. Temperatuur (°C) en neerslag (l/m³) tijdens de veldproef koolvlieg 2011 

Temperatuur 1° decade 2° decade 3° decade Gemiddeld Normaal jaar 

Mei 14.5 13.2 14.2 14.0 12.2 

Juni 15.6 14.6 17.5 15.9 15.2 

Juli 16.1 15.2 15.0 15.4 16.8 

      
Neerslag 1° decade 2° decade 3° decade Som Normaal jaar 

Mei 2.6 1.4 14.5 18.5 53 

Juni 14.6 25.5 10.6 50.7 58 

Juli 12.9 41.7 16.8 71.4 66 

 
AI.2.3. Gewasschade  
Tabel AI.3. toont per object de totale plantuitval: dit is de plantuitval die veroorzaakt wordt door 
schade tijdens het planten, het afdekken met het insectengaas, het leggen van het wildnet en de 
aantasting van koolvlieg. Tabel AI.4. toont per object de plantuitval die enkel veroorzaakt wordt 
door aantasting van de koolvlieg. 

Tabel AI.3. Percentage planten uitgevallen door koolvlieg, schade door netten, schade bij planten. Gemiddelden gevolgd door dezelfde 
letter zijn niet significant verschillend. 

Behandeling 13-05-11 19-05-11 25-05-11 07-06-11 14-06-11 28-06-11 13-07-11 

Referentie (gaas) 1.9 a 3.1 a 3.1 a 3.1 c 3.1 d 3.1 d 3.1 
           
d 

Controle 1.9 a 1.9 a 2.5 a 34.4 a 53.8 a 72.5 a 75.0 a 

Plantbakbehandeling 0.6 a 1.3 a 2.5 a 27.5 a 33.8 b 48.1 b 49.4 b 

Aangieten (2x) 1.3 a 1.3 a 3.1 a 11.9 b 16.9 c 23.1 c 24.4  c 

Bespuiten (2x) 0.0 a 0.0 a 2.5 a 18.8 b 36.9 b 48.8 b 53.8 b 

Tracer 0.6 a 1.9 a 3.8 a 5.0 c 5.0  d 5.6 d 5.6 d 

Gemiddelde 1.0   1.6   2.9   16.8   24.9   33.5   35.2   

K.W.V. aan P0,05 (1) 
 

(1) 
 

(1) 
 

(1) 
 

10.9 
 

11.0 
 

11.4 

 V.C. (%)  42.4 
 

41.3 
 

44.8 
 

16.4 
 

29.1 
 

21.8 
 

21.5 
 

P-waarde 0.591 N.S. 0.356 N.S. 0.974 N.S. 0.000 Z.S. 0.000 Z.S. 0.000 Z.S. 0.000 Z.S. 

(1) Na gegevenstransformatie arcsin (sqr (x)) 
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Tabel AI.4. Percentage planten uitgevallen door koolvlieg. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend; 

Behandeling 13-05-11 19-05-11 25-05-11 07-06-11 14-06-11 28-06-11 13-07-11 

Referentie (gaas) 0.0 a 0.0 a 0.0 a 0.0 c 0.0 d 0.0 d 0.0 d 

Controle 1.3 a 1.3 a 1.9 a 33.8 a 53.1 a 53.1 a 75.0 a 

Plantbakbehandeling 0.6 a 0.6 a 1.3 a 25.0 a 31.3 b 31.3 b 46.9 b 

Aangieten (2x) 0.0 a 0.0 a 0.0 a 8.8 b 13.8 c 13.8 c 21.3 c 

Bespuiten (2x) 0.0 a 0.0 a 0.0 a 15.0 b 33.1 b 33.1 b 47.5 b 

Tracer 0.0 a 0.0 a 0.6 a 1.3 c 1.3 d 1.3 d 1.9 d 

Gemiddelde 0.3 
 

0.3 
 

0.6 
 

14.0 
 

22.1 
 

22.1 
 

32.1   

K.W.V. aan P0,05 (1) 
 

(1) 
 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 

11.5 

 

11.2 

 V.C. (%)  26.1 
 

26.1 
 

41.5 

 

20.1 

 

17.5 

 

24.8 

 

23.3 

 P-waarde 0.216 N.S. 0.216 N.S. 0.467 N.S. 0.000 Z.S. 0.000 Z.S. 0.000 Z.S. 0.000 Z.S. 

(1) Na gegevenstransformatie arcsin (sqr (x)) 

  
De eerste drie weken na planten vielen er weinig planten uit door de aantasting van koolvlieg: er 
waren dan ook geen significante verschillen tussen de objecten. Op 25/05/2011 was er bij het 
controle object in totaal 2.5% uitval (Tabel AI.3.) waarvan bijna 2% veroorzaakt werd door koolvlieg 
(Tabel AI.4.). Bij  het object plantbakbehandeling was op dit ogenblik slechts 1.3% van de planten 
uitgevallen door koolvlieg aantasting tegenover 0.6% bij de planten die met Tracer behandeld 
werden. Bij de andere toepassingen werd op 25/05/2011 nog geen uitval door koolvlieg vastgesteld.  
 
Begin juni werd een sterke stijging in de plantuitval waargenomen: gemiddeld over alle objecten 
heen viel er al 14% van de planten uit. In deze periode werd er ook een stijging van het aantal 
koolvliegen in het veld vastgesteld (Fig. AI.5). Tijdens de proef was het bovendien ook zeer droog en 
warm weer. De uitval door koolvlieg werd hierdoor nog bevorderd omdat de planten bij minder 
groeizaam weer moeilijker herstellen van schade. Op 07/06/2011 waren dan ook reeds 34% van de 
controleplanten uitgevallen door koolvlieg, gevolgd door 25% uitval bij het object 
plantbakbehandeling (dit object kreeg slechts 1 behandeling met EPN op 04/05/2011). De uitval bij 
de controleplanten en de plantbakbehandeling was zeer significant hoger dan bij andere objecten. 
De toepassing waarbij nematoden gespoten worden, gaf 15% uitval door koolvlieg terwijl aangieten 
met nematoden de planten best beschermde en slechts 9% uitval gaf. De 2 
nematodenbehandelingen (06/05/2011, 13/05/2011) konden niet voorkomen dat er zeer significant 
meer uitval vastgesteld werd bij deze objecten in vergelijking met het referentie object (afdekking 
met gaas) en de gangbare plantbakbehandeling met Tracer (slechts 1.5% uitval). 
 
Halfweg juni werd opnieuw een sterke stijging waargenomen van het percentage uitgevallen  
planten. In deze periode werd ook een piek in het aantal koolvliegen vastgesteld (Fig. AI.5). In het 
controle object was de uitval op 14/06/2011 zeer significant en het grootst met 53% uitgevallen 
planten. Bij de objecten plantbakbehandeling en bespuiten met nematoden werd ruim 30% uitval 
vastgesteld: dit was zeer significant hoger dan de 14% uitval bij het object aangieten. 
Plantbakbehandeling met Tracer en gaasafdekking bleef een goede bescherming bieden.  
 
Naar het einde van de proef toe bleef de schade stijgen maar de mate van efficiëntie van de 
toepassingen bleef behouden. Op 13/07/2011 bleef de controle zeer significant het meest 
aangetast met 75% uitval. Bij de objecten plantbakbehandeling en bespuiten met nematoden was 
er 47% uitval; de uitval bij deze objecten was zeer significant hoger dan de 21% uitval bij het object 
aangieten met nematoden. Voor de plantbaktoepassing kan dit nog verklaard worden door de 
eenmalige toepassing; het bespuiten en het aangieten met nematoden werden echter beiden 
herhaald. Van alle nematoden toepassingen gaf aangieten de beste resultaten. Deze betere 
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bestrijding kan verklaard worden door de hogere dosis aan nematoden per plant (ruim 180000) die 
bij het aangieten toegediend werd. Bij het bespuiten werden slechts 100 EPNcm-2 toegediend. Bij 
een behandelde oppervlakte van 400 cm2 komen slechts 40000 EPN beschikbaar per plant. Dit is 
slechts 22% van de nematoden in vergelijking met aangieten. De betere resultaten met aangieten 
van nematoden in vergelijking met spuiten van nematoden werd ook vastgesteld in de potproeven. 
Gezien de hogere toegediende concentraties nematoden per plant en de grotere hoeveelheid vocht 
bij de toediening is dit te verwachten.  De uitval bij de planten behandeld met Tracer bleef zeer 
beperkt: nauwelijks 2% van de planten viel uit. Gaasafdekking bood volledige bescherming met 0% 
uitval. Gemiddeld werd 32% uitval vastgesteld in deze veldproef. 
 
Figuur AI.6. toont de plantuitval bij het einde van de proef van de eerste herhaling: bij de planten 
afgedekt door gaas (vooraan op de foto) is er nauwelijks plantuitval. Bij de controle en het object 
plantbakbehandeling was de uitval zeer hoog. De eerste herhaling lag bij het begin van het perceel 
waar de druk door koolvlieg en de schade door het wildnet duidelijk hoger was. 
 

 
Fig. AI.6. Uitval (cijfers tussen haakjes)  in herhaling 1 op 13/07/2011 bij het verwijderen van het wildnet: van vooraan naar achteraan: 

referentie (gaas) (3%), controle (75%), plantbakbehandeling (73%), aangieten (28%), bespuiten (58%), Tracer (13%) 

 
Figuur AI.7. toont een overzicht van de veldproef bij het einde van de proef. Er zijn duidelijke 
verschillen te zien tussen de objecten onderling. Rechts naast de met gaas afgedekte planten ligt 
een controle object; ervóór ligt een plot planten die met nematoden bespoten werden. Helemaal 
rechts vooraan ligt een plotje waarvan de planten behandeld werden met Tracer.  
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Fig. AI.7. Overzicht van de veldproef: toepassing van nematoden tegen koolvlieg in bloemkool 

 
AI.3. Besluit 
 
In deze veldproef was er een zeer sterke aantasting door koolvlieg en werden er zeer significante 
verschillen behaald tussen de behandelingen: het hoge percentage uitval (75%) bij het controle 
object en de gemiddelde uitval van 32% op het einde van de teelt tonen dit aan. De 
weersomstandigheden en de druk van koolvlieg waren dan ook ideaal voor aantasting door 
koolvlieg. Vanaf begin juni werd een sterke uitval vastgesteld bij het controle object (34%) en bij de 
planten die op 04/05/2011 een plantbakbehandeling met nematoden kregen (25%). Bij de planten 
die met nematoden bespoten werden (6/05/2011 en 13/05/2011) werd half juni ook al 15% uitval 
vastgesteld. Van alle nematoden toepassingen bood het aangieten op 07/06/2011 de beste 
bescherming met slechts 9% uitval. Aangieten met nematoden bleef tot op het einde van de teelt 
zeer significant de minste uitval te geven van de nematoden toepassingen. Momenteel wordt in 
praktijkomstandigheden weinig aangegoten. Indien deze toepassing geautomatiseerd kan verlopen 
door spuittoestellen uit te rusten met droplegs zou dit gemakkelijker ingang vinden in de praktijk. 
Indien het aangieten meerdere keren herhaald zou worden dan zou de efficiëntie wellicht ook 
stijgen. Dit geldt eveneens voor het object plantbakbehandeling met nematoden. Voor 
praktijktoepassingen zou het enerzijds interessant zijn om deze toepassing te verbeteren omdat 
telers nu bijna altijd een plantbakbehandeling met Tracer toepassen en dit dus snel in te passen is in 
de teelt. Anderzijds zou de plantbakbehandeling gecombineerd kunnen worden met aangieten later 
in de teelt zodat de plant langer beschermd blijft. 
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Bijlage AJ: Veldproef: toepassing van nematoden tegen koolvlieg in de 
biologische teelt van bloemkool 

 
AJ.1. Doel 
Deze proef had tot doel de werkzaamheid van entomopathogene nematoden (EPN) te testen op het 
voorkomen van schade door koolvlieg (Delia radicum) onder veldomstandigheden in de teelt van 
bloemkool. Deze eerste veldproef volgde op een voorafgaande reeks semi-veldproeven waaruit 
blijkt dat een behandeling met 180.000 tot 370.000 EPN/plant (S. feltiae) de schadesymptomen 
door maden van koolvlieg significant kan verminderen. Het aangieten van de koolplanten gaf als 
behandelmethode algemeen de beste resultaten. Een plantbakbehandeling toegepast aan dezelfde 
dosis leidde niet tot dezelfde resultaten als aangieten, vermoedelijk door het verschil in tijdstip van 
behandeling. Spuiten op de gewasrij met 55 EPN/cm² had in de meeste gevallen geen effect op de 
gewasschade, vergeleken met een onbehandelde controle. 
 
AJ.2. Proefopzet 
AY.2.1. Experimentele condities 
De proef werd aangelegd op perceel 5 van het Proefbedrijf Biologische Landbouw, Gabriëlstraat 11, 
8800 Beitem. Het proefperceel was ingesloten in het praktijkperceel bloemkool (ras Cornell). De 
voorteelt in 2010 was zomertarwe met onderzaai klaver. 
 
De proef bestond uit 7 objecten in 4 parallellen. De bruto-oppervlakte van een veldje bedroeg 21 m² 
(4 rijen x 15 planten; plantafstand 70 x 49). Het statistisch ontwerp is een blokkenproef.  
 
Het ontwerp van het proefplan is weergegeven in Fig. AJ.1. 
AJ.2.2. Objecten 

Tabel AJ.1. Overzicht van de uitgeteste behandelingen met EPN (S.feltiae), uitgevoerd op 11 april 2011 in bloemkool, wel of niet 
nabevochtigd door middel van aangieten, vergeleken met een onbehandelde controle en een referentie onder net (Howicover) 

Nr Behandeling Nabehandeling dosis 

1 Afdekking met Howicover (referentie) - - 

2 Onbehandeld (controle 1) - - 

3 Onbehandeld (controle 2) aangieten met water - 

4 Plantbakbehandeling met EPN - 200.000 EPN/plant 

5 Plantbakbehandeling met EPN  aangieten met water 200.000 EPN/plant 

6 Aangieten met EPN - 200.000 EPN/plant 

7 Aangieten met EPN aangieten met water 200.000 EPN/plant 
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Nr. Object

1 Onbehandeld howicover

2 Onbehandeld-droog

3 Onbehandeld - vochtig

4 Plantbakbehandeling - droog

5 Plantbakbehandeling - vochtig

6 Aangieten - droog

7 Aangieten - vochtig

 

Fig. AJ.1. Schematisch proefplan van de veldproef in bloemkool, geplant op 11 april (Beitem, 2011) 
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F.2.3. Teeltverloop 
Eind maart werd het perceel bemest met 30 ton/ha vaste rundermest. Aanvullend werd een 
kalibemesting gegeven met Haspargit. Begin april werd het perceel geploegd en enkele dagen later 
klaargelegd voor planten. De bloemkoolplanten voor de proef zijn uitgeplant op 11 april.  
 
Ongeveer twee weken na planten werd nog een bijbemesting gegeven met 50 E organische N-
meststof op basis van bloedmeel (Biomix 2, Orgamé). De omstandigheden waren zeer droog. Voor 
de onkruidbestrijding is één keer geschoffeld met vingerwieders (27 april), één keer aangeaard (20 
mei). Vlak voor oogst in juni zijn de planten twee keer beregend. Vanaf 13 juni tot begin juli werden 
de bloemkolen in het proefperceel geoogst.  
AJ.2.3. Uitvoering van de behandelingen 
De planten (in persblokjes) van object 4 en 5 werden vlak voor planten in de plantbak bespoten met 
een 200.000 EPN per plant.  
Object 1 (referentie) werd direct na het planten afgedekt met een klimaatdoek (Howicover, Howitec 
Netting B.V.) ter bescherming tegen eiafleg door koolvlieg.  
In object 6 en 7 werden de planten in het veld aangegoten met 100 ml van een oplossing met 
200.000 EPN (theoretisch).  
 
De twee met EPN behandelde objecten en de controle werden in tweevoud aangelegd. In één 
object werd na de behandeling nogmaals water gegeven rond de plantvoet (vochtig) en in het 
andere niet (droog).  
 
Na de behandelingen werd het gehele perceel afgedekt met duivennet om schade door duiven te 
voorkomen. 
 
AJ.3. Waarnemingen en beoordelingen 
AJ.3.1. Uitval na planten door koolvlieg 
Op 2 en 19 mei, respectievelijk 3 en 5 weken na de behandelingen met EPN, werd het aantal 
planten dat is uitgevallen of weigert aan te slaan, geteld. Afgestorven planten werden 
gecontroleerd op aantasting door koolvlieg. De planten die zijn uitgevallen door andere oorzaken 
(zwartpoten, emelten, …) werden apart geregistreerd. 
AJ.3.2. Schade aan de wortels door koolvlieg 
Bij oogst werd de vraatschade aan de wortels door koolvlieg gescoord volgens deze schaal:  
1 = geen vraatschade, 2 = lichte vraatschade, 3 = matige vraatschade, 4 = zeer zware vraatschade, 5 
= niet meer te beoordelen. 
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AJ.3.3. De gegevensverwerking 
De gegevens werden statistisch verwerkt middels een variantie-analyse en significante verschillen 
tussen de gemiddelden werden berekend met de Duncan test (p < 0,05). Het statistisch software 
pakket is Agrova V 3.11, ontwikkeld door het POVLT (Rumbeke, 2004). 
 
AJ.4. Resultaten 
AJ.4.1. Uitval na planten door koolvlieg 
Voor de statistische verwerking werd de proef beschouwd als een twee factoren proef. De twee 
factoren zijn (1) behandeling en (2) nabehandeling met water. Drie en vijf weken na planten zijn er 
significante verschillen in gewasstand tussen de objecten. Bij de tweede beoordeling op 19 mei 
bleek er ook een significant verschil te zijn in gewasstand tussen de blokken.  
In de objecten die een plantbakbehandeling kregen met EPN, was de gewasstand significant beter 
dan de onbehandelde controle (Tabel AJ.2). In deze objecten waren ook minder planten uitgevallen 
door koolvlieg maar het verschil met de controle bleek hier niet significant wegens een te hoge 
variatiecoëfficient. In de onbehandelde controle was er gemiddeld 21 % plantuitval door koolvlieg. 
Van de planten die in de plantbak behandeld waren met EPN, vielen er in het veld gemiddeld slechts 
10 % weg. 
Het onbehandeld object dat meteen na planten werd afgedekt, is in deze statistische analyse buiten 
beschouwing gelaten. Wel moet vermeld worden dat in dit afgedekt object toch 7% van de planten 
zijn weggevallen tengevolge van een aantasting van koolvlieg. Dit wijst er op dat er wellicht al eitjes 
afgelegd waren in de plantbakken. In dit geval waren mogelijk al maden aanwezig in de perspotten 
waardoor de timing van de plantbakbehandeling gunstig was.  
In de objecten waar meteen na planten met EPN werd aangegoten, vertoonden de 
bloemkoolplanten op 19 mei een significant betere stand dan de controle. Na planten 
veroorzaakten maden van koolvlieg gemiddeld nog 14 % uitval van planten, wat niet significant 
minder is dan de controle (21%). 
 
Het nabevochtigen met water bleek een positief effect te hebben op de gewasstand. Mogelijk heeft 
dit te maken met een lager percentage plantuitval te wijten aan andere factoren (zie Tabel AJ.3) bij 
deze behandeling.  
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Tabel AJ.2. Effect van de behandelingen met EPN op de gewasstand van bloemkool, beoordeeld op 2 en 19 mei (plantdatum 11 april). 
Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter in dezelfde kolom zijn niet significant verschillend (Duncan, p < 0,05) 

 Behandeling 

Gewasstand 2-mei 

Gemidd 

Gewasstand 9-mei 

Gemidd droog  vochtig droog vochtig 

Onbehandeld 4,9  5,4  5,1 b 3,8  4,9  4,3 c 

Plantbakbehandeling 6,0  5,9  5,9 a 6,0  6,4  6,2 a 

Aangieten 5,6  5,6  5,6 ab 4,8  5,5  5,1 b 

Gemiddelde 5,5 a 5,6 a   4,8 b 5,6 a  

p-waarde factor behandeling * ** 

p-waarde factor vocht NS ** 

p-waarde interactie NS NS 

Quotering 
1 = zeer slecht 
9 = zeer goed 

NS: p > 0,1; *p < 0,5; **p < 0,01 
 

Tabel AJ.3. Effect van de behandelingen met EPN op het % uitval van bloemkoolplanten veroorzaakt door koolvlieg en andere factoren, tot 
vijf weken na planten (plantdatum 11 april). Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter in dezelfde kolom zijn niet significant verschillend 
(Duncan, p < 0,05) 

 Behandeling 

% koolvlieg 

Gemidd 

% andere 

Gemidd droog  vochtig droog vochtig 

Onbehandeld 25,0  17,4  21,2  7,4  1,5  4,5 a 

Plantbakbehandeling 8,5  10,6  9,6  4,0  2,3  3,1 a 

Aangieten 12,5  15,9  14,2  2,8  1,5  2,2 a 

Gemiddelde 25,0 a 17,4 a   4,7 a 1,8 b  

p-waarde factor behandeling NS NS 

p-waarde factor vocht NS ** 

p-waarde interactie NS NS 

NS: p > 0,1; *p < 0,5; **p < 0,01 
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Tabel AJ.4. Effect van de behandelingen met EPN op de aantasting van de wortels door koolvlieg, beoordeeld na oogst van de bloemkool. 
Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter in dezelfde kolom zijn niet significant verschillend (Duncan, p < 0,05) 

 Behandeling 

aantasting wortels 

Gemidd droog  vochtig 

Onbehandeld 3,1  3,1  3,1 a 

Plantbakbehandeling 2,8  2,9  2,9 a 

Aangieten 3,0  3,1  3,0 a 

Gemiddelde 3,0 a 3,0 a  a 

p-waarde factor behandeling NS 

p-waarde factor vocht NS 

p-waarde interactie NS 

Quotering 
1 = geen vraatschade 

5 = niet meer te beoordelen 

NS: p > 0,1; *p < 0,5; **p < 0,01 
 
AJ.4.2. Aantasting van de wortels bij oogst 
Na de oogst werd ook de door de maden aangerichte schade aan de wortels gescoord. Dat hieruit 
nauwelijks verschillen naar voor komen wijst erop dat er ook na de afdekperiode nog een 
belangrijke eiafzet is door koolvliegen. Op dat moment zijn de planten weerbaar genoeg om de 
vraatschade te doorstaan, o.a. door de vorming van nieuwe wortels boven het aangetaste deel.  
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Bijlage AK: Veldproef met bodemtoepassingen van EPN tegen maden van de 
koolvlieg in de biologische teelt van broccoli 

 
AK.1. Doel 
In deze proef werd de werkzaamheid van EPN tegen de maden van koolvlieg uitgetest in broccoli 
door een combinatie van verschillende toepassingswijzen. Deze werden vergeleken met een 
onbehandelde controle en een referentieobject behandeld met Tracer (Spinosad). 
 
AK.2. Proefopzet 
AK.2.1 Experimentele condities 
De proef werd aangelegd op perceel 11 van het Proefbedrijf Biologische Landbouw, Gabriëlstraat 
11, 8800 Beitem. Het proefperceel was ingesloten in het praktijkperceel broccoli (rassen Ironman en 
Steel). De voorteelt in 2010 was zomertarwe met onderzaai klaver. 
 
De proef bestond uit 5 objecten in 4 parallellen. De bruto-oppervlakte van een veldje bedroeg 17 m² 
(4 rijen x 15 planten; plantafstand 70 x 39). Het statistisch ontwerp is een blokkenproef.  
 
Het ontwerp van het proefplan is weergegeven in Fig. AK.1. 
 
AK.2.2 Objecten 

Tabel AK.1. Overzicht van de uitgeteste behandelingen met EPN (S.feltiae), behandeling 1 vlak voor planten op de plantbakken (3 en 5) of 
één week na planten met de rijenspuit in het veld (4) en behandeling 2 twee weken na planten in broccoli, vergeleken met een 

onbehandelde controle (1) en een referentie behandeld met Tracer op de plantbakken (2) 

Nr Product behandeling 1 behandeling 2 

1 Controle - - 

2 Tracer 10 ml/1000 planten op plantbak - 

3 EPN 200.000 EPN/plant op plantbak 200.000 EPN/plant aangieten 

4 EPN 1 M EPN/m² met rijenspuit 1 M EPN/m² met rijenspuit 

5 EPN 200.000 EPN/plant op plantbak 1 M EPN/m² met rijenspuit 

 
AK.2.3. Teeltverloop 
Het proefperceel werd eind maart bemest met 30 ton/ha vaste rundermest en 660 kg/ha haspargit 
(15% kali). Op 22 juni werd het perceel geploegd en daags nadien werden de broccoliplanten 
geplant onder droge omstandigheden. Tot half juli viel er zeer weinig regen en de planten werden 
ook niet beregend. Op 12 juli werden de planten lichtjes aangeaard. Begin augustus werd het 
onkruid in de rij manueel verwijderd met de hak, waarna de planten nog een laatste keer werden 
aangeaard. 
De broccoli werd geoogst vanaf 25 augustus tot 19 september.  
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Fig. AK.1. Schematisch proefplan van de veldproef in broccoli, geplant op 23 juni (Beitem, 2011) 
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Fig. AK.2. Aangieten van broccoliplanten op 7 juli 2011 (behandeling 2 in object 3) 

 

 

Fig. AK.3. Bespuiten van broccoliplanten met rijenspuit (doptype TP8008E) op 7 juli 2011 
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AK.3. Waarnemingen en beoordelingen 
AK.3.1. Uitval na planten door koolvlieg 
Ongeveer één maand na planten is het aantal planten dat is uitgevallen of weigert aan te slaan, 
geteld. Afgestorven planten worden gecontroleerd op aantasting door koolvlieg. De planten die zijn 
uitgevallen door andere oorzaken (knolvoet, emelten, …) worden apart geregistreerd. 
AK.3.2. Schade aan de wortels door koolvlieg 
Bij oogst werd de vraatschade aan de wortels door koolvlieg gescoord volgens deze schaal:  
1 = geen vraatschade, 2 = lichte vraatschade, 3 = matige vraatschade, 4 = zeer zware vraatschade, 5 
= niet meer te beoordelen. 
AK.3.3. De gegevensverwerking 
De gegevens werden statistisch verwerkt middels een variantie-analyse en significante verschillen 
tussen de gemiddelden werden berekend met de Duncan test (p < 0.05). Het statistisch software 
pakket is Agrova V 3.11, ontwikkeld door het POVLT (Rumbeke, 2004). 
 
AK.4. Resultaten 
AK.4.1. Uitval na planten door koolvlieg 
Er werd geen uitval van broccoli planten waargenomen in deze proef.  
 

Tabel AK.2. Effect van de behandelingen met EPN op de gewasstand (1= zeer slecht, 9= zeer goed), het % plantuitval en de aantasting van 
de wortels (1= geen vraatschade, 5= niet meer te beoordelen) door koolvlieg, vergeleken met een onbehandelde controle en een 

referentiebehandeling met Spinosad (Tracer). Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter in dezelfde kolom zijn niet significant verschillend 
(Duncan, p < 0,05) 

Nr.  Behandeling Gewasstand % uitval Aantasting wortels 
29-aug koolvlieg Na oogst 

1 Onbehandeld 6,5 a 0 3,2 a 

2 Tracer - plantbak 6,9 a 0 2,8 a 

3 EPN - plantbak + 1 x aangieten 6,6 a 0 3,1 a 

4 EPN - 2x rijenspuit 6,9 a 0 3,1 a 

5 EPN - plantbak + 1x rijenspuit 6,5 a 0 2,9 a 

 

Gemiddelde 6,7  
 

2,6  

 

p-waarde NS  
 

NS  

NS: p > 0,1; *p < 0,5; **p < 0,01 
AK.4.2. Aantasting van de wortels bij oogst 
Maden van koolvlieg hebben gedurende de teelt vraatschade veroorzaakt aan de wortels, maar er 
blijkt geen significant verschil in aantasting te zijn tussen de verschillende objecten. 
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Bijlage AL(1): Veldproef met bodemtoepassingen van EPN tegen maden van 
de koolvlieg in de biologische teelt van radijs 

 
AL(1).1. Doel 
In deze proef willen we de werkzaamheid van entomopathogene nematoden (EPN) tegen maden 
van koolvlieg (Delia radicum) testen in de teelt van radijs.  
 
AL(1).2. Proefopzet 
AL(1).2.1. Experimentele condities 
De proef werd aangelegd op perceel 8 van het Proefbedrijf Biologische Landbouw, Gabriëlstraat 11, 
8800 Beitem. De voorteelten op dit perceel in 2010 waren veldbonen en haver (groenbemester). 
 
De proef bestond uit 2 objecten in 4 parallellen. De bruto-oppervlakte van een veldje bedroeg 2,7 
m² (5 rijen x 6 m; zaaiafstand 9 cm x 4,4 cm). Het statistisch ontwerp is een blokkenproef. Het 
ontwerp van het proefplan is weergegeven in Fig. H(1).1. 
 

6m

4.02

3.02

4.01

2.02

1.01

1.02

2.01

3.01

 

Fig. H(1).1. Schematisch proefplan van de veldproef in radijs, gezaaid op 8 juni (Beitem, 2011) 

 
AL(1).2.2. Objecten 

Tabel AL(1).1. Behandeling met EPN (S.feltiae) door middel van een bespuiting met 3 doppen/rij ongeveer 3 weken na zaai, vergeleken met 
een onbehandelde controle (Beitem, 2011) 
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Nr Product Behandeling 

1 Controle - 

2 EPN bespuiting met 1 M EPN/m²  

AL(1).2.3. Teeltverloop 
De radijs werd gezaaid op 6 juni onder droge omstandigheden. Na zaai bleef het droog waardoor de 
opkomst vertraagd werd. Op 1 juli zijn de proefobjecten met EPN gespoten met een oplossing van 
2,5 M EPN/l en een spuitvolume van 1095 l/ha. De radijzen werden geoogst op 13 juli.  
 
AL(1).3. Waarnemingen en beoordelingen 
AL(1).3.1. Aantasting door koolvlieg 
Bij oogst werden per veldje 50 radijzen beoordeeld op vraatschade aan de wortels door koolvlieg 
gescoord volgens deze schaal: 1 = geen vraatschade, 2 = lichte vraatschade, 3 = oppervlakkige 
vraatschade, 4 = schade gedeeltelijk met vraatgangen, 5 = zware vraatschade (volledig doorzeefd). 
AL(1).3.3. De gegevensverwerking 
De gegevens werden statistisch verwerkt middels een variantie-analyse en significante verschillen 
tussen de gemiddelden werden berekend met de Duncan test (p < 0.05). Het statistisch software 
pakket is Agrova V 3.11, ontwikkeld door het POVLT (Rumbeke, 2004). 
 
AL(1).4. Resultaten 
AL(1).4.1. Aantasting van de radijzen door koolvlieg 
Er werd geen effect waargenomen van de bespuiting met EPN op de aantasting door koolvlieg aan 
de radijzen (Tabel AL(1).2.).  
 

Tabel AL(1).2. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. Statistische analyse werd uitgevoerd op 
getransformeerde data. Niet getransformeerde data (= gemiddeld aantal radijzen per aantastingsgraad) worden weergegeven. 

Nr.  Behandeling 
% 

aangetast 

Aantastingsgraad 

1 2 3 4 5 

1 Controle 27,0 a 0 5,5 5,3 2,8 0 

2 Bespuiting met EPN  26,5 a 0 4,0 6,8 2,5 0 

 

Gemiddelde 26,8      

 

p-waarde NS      
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Bijlage AL(2): Veldproef met bodemtoepassingen van EPN tegen maden van 
de koolvlieg in de biologische teelt van radijs 

 
AL(2).1. Doel 
In deze proef willen we de werkzaamheid van entomopathogene nematoden (EPN) tegen maden 
van koolvlieg (Delia radicum) testen in de teelt van radijs.  
 
AL(2).2. Proefopzet 
AL(2).2.1 Experimentele condities 
De proef werd aangelegd op perceel 18 van het Proefbedrijf Biologische Landbouw, Gabriëlstraat 
11, 8800 Beitem. De voorteelt op dit perceel in 2010 was selder. 
 
De proef bestond uit 9 objecten in 3 parallellen. De bruto-oppervlakte van een veldje bedroeg 2,7 
m² (5 rijen x 6 m; zaaiafstand 9 cm x 4,4 cm). Het statistisch ontwerp is een blokkenproef. Het 
ontwerp van het proefplan is weergegeven in Fig. AL(2).1. 
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Fig. AL(2).1. Schematisch proefplan van de veldproef in radijs, gezaaid op 12 augustus (Beitem, 2011) 

AL(2).2.2. Objecten 
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Tabel H(2).1a. Overzicht van de objecten behandeld met EPN (S.feltiae en/of S.carpocapsae) door middel van een bespuiting kort na 
opkomst of drie bespuitingen vanaf opkomst met interval van 3 dagen, vergeleken met een onbehandelde controle in radijs onder 

natuurlijke infectieomstandigheden van koolvlieg (Beitem, 2011)  

Nr Behandeling dosis Tijdstip en frequentie 

1 onbehandeld (controle) - - 

2 S.feltiae 110 EPN/cm² 1 x kort na opkomst 

3 S.feltiae 110 EPN/cm² 3 x vanaf opkomst, interval 3 dagen 

4 S.feltiae + S.carpocapsae 110 EPN/cm² 1 x kort na opkomst 

5 S.feltiae + S.carpocapsae 110 EPN/cm² 3 x vanaf opkomst, interval 3 dagen 

6 Afdekking (referentie) - - 
    

Tabel AL(2).1b. Overzicht van de objecten behandeld met EPN (S.feltiae en/of S.carpocapsae) door middel van een bespuiting kort na 
opkomst of drie bespuitingen vanaf opkomst met interval van 3 dagen, vergeleken met een onbehandelde controle in radijs na kunstmatige 

infectie met eitjes van koolvlieg (Beitem, 2011)  

Nr Behandeling dosis Tijdstip en frequentie 

7 onbehandeld (controle) -  

8 S.feltiae 110 EPN/cm² 3 x vanaf opkomst, interval 3 dagen 

9 S.feltiae + S.carpocapsae 110 EPN/cm² 3 x vanaf opkomst, interval 3 dagen 

 
AL(2).2.3. Spuittechniek 

 Spuitvolume: 1095 l/ha 

 Doptype: XR 110 04 

 Spuitdruk 4 bar, snelheid 4 km/u 
 
AL(2).2.3. Teeltverloop 
De radijs werd gezaaid op 12 augustus. Een week na zaai werden in de objecten onder klimaatdoek 
eitjes van koolvlieg aangebracht (één eitje/plant bij 24 radijzen). Drie dagen nadien, op 22 augustus, 
werden de eerste bespuitingen met EPN uitgevoerd. Er werd gespoten met een oplossing van 10 M 
EPN/l en een spuitvolume van 1095 l/ha. Op 25 en 30 augustus is een tweede en derde keer 
gespoten in de objecten 3, 5, 8 en 9. Twee weken na de laatste behandeling zijn de radijzen 
geoogst.  
 
AL(2).3. Waarnemingen en beoordelingen 
AL(2).3.1. Aantasting door koolvlieg 
Bij oogst werden per veldje 50 radijzen beoordeeld op vraatschade aan de wortels door koolvlieg 
gescoord volgens deze schaal: 1 = geen vraatschade, 2 = lichte vraatschade, 3 = oppervlakkige 
vraatschade, 4 = schade gedeeltelijk met vraatgangen, 5 = zware vraatschade (volledig doorzeefd). 
 
AL(2).3.3. De gegevensverwerking 
De gegevens werden statistisch verwerkt middels een variantie-analyse en significante verschillen 
tussen de gemiddelden werden berekend met de Duncan test (p < 0.05). Het statistisch software 
pakket is Agrova V 3.11, ontwikkeld door het POVLT (Rumbeke, 2004). 
 
AL(2).4. Resultaten 
AL(2).4.1. Aantasting van de radijzen door koolvlieg 
De aantasting door koolvlieg was algemeen laag, maximaal 12% van de radijzen bleek aangevreten. 
Het percentage aangetaste wortels bleek in de met EPN behandelde objecten significant hoger dan 
in het onbehandelde object. Gezien het onbehandelde object ook niet met water werd gespoten, 
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kan een verschil in de vochttoestand mogelijk hiervan aan de basis liggen. Andere verklaringen voor 
dit resultaat liggen niet voor de hand. 
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Figuur AL(2).2. Percentage aangetaste radijswortels in de verschillende objecten 

 
AL(2).5. Conclusies 
Een of meerdere bespuitingen met EPN tegen koolvlieg blijkt in de teelt van radijs niet effectief om 
schade door koolvlieg te beperken. 
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Bijlage AM: Veldexperiment met bodemtoepassingen van EPN tegen maden 
van de koolvlieg in de gangbare bloemkoolteelt 
Field experiment with soil applications of EPN against the cabbage root fly 
in conventional cauliflower production 

 
AM.1. Goals 
The goals of this test were (1) to determine at what dose EPN should be sprayed on plant trays to 
sufficiently reduce losses due to the cabbage root maggot and (2) to determine if extra plant drench 
treatments, applied one and two weeks after planting, could further reduce losses. 
 
AM.2. Experimental setup 
This trial was conducted in Rumbeke-Beitem (Belgium), on a trial site with a sandy loam soil type. 
Cauliflower plants, cv. Clapton, were planted on May 22nd, 2012. The experiment was arranged as a 
randomized complete block design of seven treatments (Table AM.1), each replicated four times. 
Plots were 4.9 m long by 2.8 m wide and each contained 40 plants. The cauliflower plants (2-3 leaf 
stage) were planted with a mechanical 4-row transplanter. Plants were spaced 49 cm apart on the 
row and 70 cm between rows. Immediately after planting, the plants were covered with a net 
(Duranet, triangular mesh, 5 mm base, 10 mm height) until July 31, to prevent damage by birds and 
small game. The net was temporarily removed for EPN applications after planting. 
Before planting, a spray treatment with spinosad (Conserve Pro, Dow Agrosciences, Indianapolis, IN, 
USA) was applied on the plant trays (Figure AM.1) intended for the reference plots. Spinosad was 
sprayed at a dose of 5.76 g/1000 plants (i.e., 48 ml Conserve Pro/1000 plants), with a boom sprayer 
equipped with Teejet DG 110 02 nozzles at a pressure of 3 bar, with 4 l of water per 1000 plants. 
EPN suspensions were knapsack sprayed on the trays intended for the plots of treatments 3 to 7 at 
the doses indicated in Table AM.1. All knapsack sprayings with EPN suspensions were carried out 
with a Solo 425 knapsack sprayer, equipped with a single Hypro F110 04 standard flat fan nozzle at a 
pressure of 3 bar, with 3 l of suspension per 1000 plants. Plots belonging to treatment 6 and 7 also 
received soil drench applications (Figure AM.2) as indicated in Table AM.1. All soil drench 
treatments were carried out with 100 ml of EPN suspension per plant. The soil of the entire trial 
field was wetted with 9 l water/m² before the first drench treatment (on May 29th), to create good 
circumstances for survival and activity of the EPN. This wetting was not deemed necessary before 
the second drench treatment (on June 5th), since the soil was already wet due to rain. There was no 
further water sprayed on the field after both drench treatments. 
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Table AM.1. Overview of all applied treatments and treatment dates of the field trial. EPN treatments before planting were applied on May 
21st, the reference treatment was applied on May 18th. The plant date was May 22nd, 2012. 

 

Nr Applications before planting Applications after planting 

Application Dose Application Week(s) after 
planting 

Dose 

1 Control - - - - 

2 Reference (spinosad) 5.76 g/1000 plants - - - 

3 Plant tray spraying 200000 S. feltiae/plant - - - 

4 Plant tray spraying 100000 S. feltiae/plant - - - 

5 Plant tray spraying 50000 S. feltiae/plant - - - 

6 Plant tray spraying 50000 S. feltiae/plant Drench 1 50000 S. 
feltiae/plant 

7 Plant tray spraying 50000 S. feltiae/plant Drench 1, 2 50000 S. 
feltiae/plant 

 
AM.2.1. Observations 

Before planting, 50 soil samples of 100 ml were taken uniformly distributed over the field from the 
top five cm of the trial site soil. This soil was gently homogenized by hand, before 50 subsamples of 
two ml were taken. These subsamples were put in petri dishes (Falcon Easygrip, 35x10 mm) 
together with one G. mellonella larva per dish. After seven days, all dead G. mellonella larvae were 
put on separate White traps (White 1927). When nematodes emerged from these traps, they were 
put together with a new Galleria mellonella larva, to check if these were indeed infectious EPN and 
not saprophytic nematodes. 
Shortly after planting, ten egg laying traps were randomly distributed over the trial site. Eggs 
deposited in these traps were counted on a weekly base. Furthermore, the infectivity of the EPN in 
the soil was followed up once a week, starting on May 24th and ending on August 2nd. This infectivity 
was followed up by taking two ml soil samples from the top five cm of the soil around the cabbage 
root. These soil samples were put in petri dishes (Falcon Easygrip, 35x10 mm), and three G. 
mellonella larvae were added per dish. Soil samples were taken from eight plants per plot. When all 
petri dishes were filled, they were put in an incubator at 24°C and 90% humidity during one week. 
After this week, the numbers of dead larvae were counted and the mortality percentages were 
calculated per plot (Figure AM.3). Plants wilted due to cabbage root fly infection were counted and 
removed from the field on a weekly base. 
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Figure AM.1. Plant trays 

 
Figure AM.2. Drench treatments 

 
 

Figure AM.3. Galleria mellonella larvae after one week in untreated soil (upper petri dish) and in soil in which the plants received a plant 
tray with EPN (lower petri dish). Pale larvae are healthy, black larvae are infected with EPN. Orange larvae are pupating.    
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AM.2.2. Statistics 

The percentages of plants wilted due to cabbage root fly were compared between treatments with 
a one-way ANOVA with a Duncan correction for multiple comparisons on August 7th. 
The effect of the treatment on the mortality percentage of G. mellonella was studied separately per 
week, through a general linear mixed model (GLMM) with treatment as fixed factor. Block was 
considered as a random factor. Bonferroni correction for multiple comparisons was applied. SAS 9.3 
was used for the GLMM calculations. SPSS Statistics 21 was used for all other calculations. Statistical 
significance was considered at P< 0.05. 
 
AM.3. Results 
AM.3.1. Natural presence of EPN 
No EPN were found in the pre-planting soil samples. 
 
AM.3.2. Egg deposits 
Egg laying by the cabbage root fly continued throughout the whole experiment, peaking around 
June 19th. 
 

Table A.2. Mean (± sd) numbers of cabbage root fly eggs per trap. 

 

Date Eggs/trap 

25/05 Planting 

29/05 0,0 ± 0,0 

5/06 3,2 ± 3,2 

12/06 3,6 ± 6,7 

19/06 7,3 ± 5,3 

26/06 1,0 ± 1,7 

3/07 3,4 ± 5,6 

10/07 0,6 ± 1,0 

17/07 1,5 ± 2,9 

24/07 1,0 ± 2,5 

31/07 0,5 ± 1,3 

7/08 2,5 ± 4,8 

 
AM.3.3. EPN infectivity in the soil 
Figure AM.4 depicts the mortality percentage of the Galleria mellonella larvae put together with the 
soil samples taken from around cauliflower roots in all treatments. The soil samples taken on 24/05 
did not yet show high infectivity. These samples were taken shortly after planting, so it is possible 
that EPN did not yet migrate beyond the peat block onto which they were sprayed before planting. 
Infectivity was high until 4 weeks after planting. A dry period (cf. Figure AM.5) ended this high 
infectivity. The EPN somewhat regained their infectivity after a rainy period (first half of June), but 
then infectivity started declining further. Ten weeks into the experiment, no significant differences 
between the mortality percentage of the different treatments and the control treatment could be 
noticed. 
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Figure AM.4. Evolution over time of the mortality percentage (±SE) of Galleria mellonella larvae in soil samples taken from around 

cauliflower roots in all treatments. Different letters indicate statistical differences between the mortality percentage of larvae in different 
treatments per week (P<0.05). 

 

 
Figure AM.5. Rain (L/m²) and average temperature data (°C) during the cropping period. 
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AM.3.4. Wilted plants 

Figure AM.6 shows the percentages of plants that wilted due to damage by the cabbage root fly. 
Over 56% of plants in the control treatment died due to cabbage root fly damage. All treatments 
with EPN roughly halved this percentage. No significant differences between EPN treatments could 
be noted. The reference treatment with spinosad protected the cauliflower plants best: on August 
7th, the percentage of plants wilted due to cabbage root fly was 2.5% in this treatment. 
 

 

Figure AM.6. Increase over time of the percentage (±SE) of plants that wilted due to cabbage root fly infection. Different letters indicate 
statistical differences between the percentage of dead plants on August 7th (P<0.05). 

 
 
AM.4. Conclusion 
This test showed that EPN stay highly effective in the soil during more than four weeks and that 
they can reduce the number of wilted plants due to the cabbage root fly. However, a plant tray 
treatment with spinosad performed better and should still be preferred. Nonetheless, when 
considering the results of this experiment and the results of the experiments in Bijlage B, it would 
be interesting for further research to check if a plant tray treatment with a high dose of EPN just 
before planting, followed by an additional drench or injection treatment with EPN after 4 or more 
weeks, can be as effective at controlling the cabbage maggot as a plant tray treatment with 
spinosad. 
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Bijlage AN: Veldexperimenten met bodemtoepassingen van EPN tegen 
maden van de koolvlieg in bloemkool in de biologische teelt 
Field experiments with soil applications of EPN against the cabbage root fly 
in organic cauliflower production 
 
AN.1. Goals 
The goals of these tests were (1) to determine what method of application is best suited for 
controlling the cabbage maggot with EPN, (2) to test the effect of repeated applications and of (3) 
application timing on cabbage maggot control. 
 
AN.2. Experimental setup 
Two trials, named trial HD (high dose) and trial LD (low dose) hereafter, were conducted in 
Rumbeke-Beitem (Belgium), on trial sites with a sandy loam soil type. Cauliflower plants, cv. 
Faraday, were planted on April 16th, 2012 on trial site HD and on May 14th, 2012 on trial site LD. 
Both experiments were arranged as a randomized complete block design of eight treatments (listed  
in Table AN.1), each replicated four times.  Plots were 8 m long by 2.8 m wide and each contained 
120 plants. The cauliflower plants (2-3 leaf stage) were planted with a mechanical 4-row 
transplanter. Plants were spaced 28 cm apart on the row and 70 cm between rows. Plants were 
spaced this close on the rows to allow for the removal of every other plant for root observation and 
cabbage root maggot counting, during the course of the growing season. 
Immediately after planting, the plants were covered with a net (Howitec Netting, pigeon net 
Columba plus, rectangular mesh, 5x7 mm). Nets remained on both trial sites until July 4 in trial HD 
and until July 13 in trial LD. The nets were temporarily removed for EPN applications after planting. 
Before planting, a spray treatment with spinosad (Conserve Pro, Dow Agrosciences, Indianapolis, IN, 
USA) was applied on the plant trays intended for the reference plots. Spinosad was sprayed at a 
dose of 5.76 g/1000 plants (ie., 48 ml Conserve Pro/1000 plants), with a boom sprayer equipped 
with Teejet DG 110 02 nozzles at a pressure of 2.5 bar, with 0.7 l of water per 1000 plants. EPN 
suspensions were knapsack sprayed on the trays intended for the plots of treatments 3 to 8 at the 
doses indicated in Table AN.1. All knapsack sprayings with EPN suspensions were carried out with a 
Birchmeier Iris knapsack sprayer, equipped with a single Teejet XR110 04 standard flat fan nozzle at 
a pressure of 3 bar, with 6.7 l of suspension per 1000 plants. Plots belonging to treatment 5 to 8 
also received soil drench applications as indicated  in Table AN.1. All soil drench treatments were 
carried out with 100 ml of EPN suspension per plant. The soil of both trial sites was kept moist with 
an irrigation boom throughout the whole growing season, to provide for ideal conditions for EPN 
infection. 
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Table AN.1. Overview of all applied treatments and treatment dates of field trial HD and LD. EPN treatments before planting and the 
reference treatment were all applied on the plant dates: April 16th, 2012 in trial HD and on May 14th, 2012 in trial LD. EPN doses are marked 

(HD) or (LD) depending on the trial.  

 

Nr Treatment before/at planting Treatment after planting 

Treatment Dose Treatment Week(s) after 
planting 

Dose 

1 Control - - - - 

2 Reference (spinosad) 5.76 g/1000 plants - - - 

3 Plant tray spraying (HD) 2*105 S. feltiae/plant 
(LD) 5*104 S. feltiae/plant 

- - - 

4 Drench (HD) 2*105 S. feltiae/plant 

(LD) 5*104 S. feltiae/plant 

- - - 

5 Drench (HD) 2*105 S. feltiae/plant 

(LD) 5*104 S. feltiae/plant 

Drench 1 (HD) 2*105 S. 
feltiae/plant 

(LD) 5*104 S. 
feltiae/plant 

6 - - Drench 1, 2 (HD) 2*105 S. 
feltiae/plant 

(LD) 5*104 S. 
feltiae/plant 

7 - - Drench 2, 3 (HD) 2*105 S. 
feltiae/plant 

(LD) 5*104 S. 
feltiae/plant 

8 Drench (HD) 2*105 S. feltiae/plant 
(LD) 5*104 S. feltiae/plant 

Drench 1, 2, 3 (HD) 2*105 S. 
feltiae/plant 

(LD) 5*104 S. 
feltiae/plant 

 
 
 
 
AN.2.1. Observations 
Before planting, 50 soil samples of 100 ml were taken uniformly distributed over the field from the 
top five cm of the trial site soil. The presence of entomopathogenic nematodes in these samples 
was verified in the same way as in the trial in Bijlage AM. 
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Shortly after planting, ten egg laying traps were randomly distributed around the trial sites. Eggs 
deposited in these traps were counted on a regular base. Furthermore, the infectivity of the EPN in 
the soil was followed up once a week. These observations started on plant date and were repeated 
weekly until the first harvest, in the same way as in Bijlage A. Plants wilted due to cabbage root fly 
infection were counted on a regular base. 
Three weeks after planting, 8 soil cores with about 15 cm diameter, each containing the roots of 
one plant, were taken per plot, and the numbers of cabbage root fly eggs, larvae and pupae were 
counted per soil core. Furthermore, the damage to each plant was measured on a scale of 0 to 4 (0: 
no visible injury; 1: superficial feeding scars; 2: deep scars or wounds but taproot intact; 3: taproot 
severed or girdled but plant alive; and 4: plant dead. This removal of plants was continued on a 
weekly base, and stopped in the week before the first harvest. When the growing period took 
longer than 10 weeks, a maximum of seven sets of eight plants were removed per plot. 
All plots in trial HD were harvested between July 9th and July 25th; all plots in trial LD were harvested 
between July 20th and August 3rd. The total weight of all harvested cabbages per plot and the mean 
weight of 20 harvested cauliflowers was measured per plot. 
 
AN.2.2. Statistics 
The effect of the treatment on the mortality percentage of G. mellonella was studied separately per 
week, through a general linear mixed model (GLMM) with treatment as fixed factor. Block was 
considered as a random factor. Bonferroni correction for multiple comparisons was applied.  
The effect of the treatment on the numbers of cabbage root fly larvae was studied separately per 
week, through a generalized linear mixed model (GedLMM), with a Poisson distribution and a 
loglinear link function. Treatment was considered as a fixed factor, block was considered as a 
random factor. Bonferroni correction for multiple comparisons was applied. 
The effect of the treatment on the individual weight of the cabbage heads and of the mean yield/m² 
was compared with ANOVA test with treatment as a factor variable. 
SAS 9.3 was used for the GLMM calculations. SPSS Statistics 21 was used for the GedLMM and 
ANOVA calculations. Statistical significance was considered at P< 0.05. 
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AN.3. Results 
AN.3.1. Natural presence of EPN 
No EPN were found in the pre-planting soil samples. 
 
AN.3.2. Egg deposits 
Egg laying by the cabbage root fly continued throughout the whole experiment, with a broad peak 
between May 8th and June 13th. 
 

Table AN.2. Mean numbers of cabbage root fly eggs per trap. 

Date Eggs/trap 

16/04 Planting 

20/04 Placing traps 

24/04 0,1 ± 0,2 

2/05 2,1 ± 2,8 

8/05 4,7 ± 5,2 

15/05 11,0 ± 10,5 

22/05 7,8 ± 8,1 

29/05 12,2 ± 9,1 

5/06 9,9 ± 6,6 

13/06 13,0 ± 7,4 

26/06 6,4 ± 8,2 

3/07 6,2 ± 6,3 

10/07 3,2 ± 5,5 

 
AN.3.3. EPN infectivity in the soil 
Figure AN.1 and Figure AN.2 depict the mortality percentage of the Galleria mellonella larvae put 
together with the soil samples taken from around cauliflower roots in all treatments.  
 
Overall, infectivity was highest in the drench treated soils, and somewhat lower in the plant tray 
treated soils, probably due to a different location of the EPN in the soil: in the plant tray treated 
plots, EPN were concentrated deeper around the roots of the plants, while in the drench 
treatments, the EPN remained in the upper layer of the soil around the roots. 
Infectivity in EPN treated plots remained at a high level until four weeks after the last EPN 
application in a specific treatment, and started dropping over the course of several weeks. The soil 
samples taken on May 29th in trial HD showed very low infectivity. These samples were taken 
shortly after earthing up, a treatment that brought soil from between the crop rows around the 
stems of the plants. Soil samples were taken from this freshly applied soil. One week after earthing 
up, the G. mellonella mortality percentage was up again, which indicates that the EPN had moved 
into the freshly applied soil. Subsequently, the mortality percentage declined steadily until harvest. 
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Figure AN.1. Evolution over time of the mortality percentage (±SE) of Galleria mellonella larvae in soil samples taken from around 

cauliflower roots in all treatments of trial HD. Different letters indicate statistical differences between the mortality percentage of larvae in 
different treatments per week (P<0.05). 

 
Figure AN.2. Evolution over time of the mortality percentage (±SE) of Galleria mellonella larvae in soil samples taken from around 

cauliflower roots in all treatments of trial LD. Different letters indicate statistical differences between the mortality percentage of larvae in 
different treatments per week (P<0.05). 

 

AN.3.4. Wilted plants 
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The percentage of cauliflower plants wilted due to cabbage root fly infection remained below 3% in 
all treatments of trial HD and below 1.5% in all treatments of trial LD. These low percentages are 
probably due to frequent irrigation, which maintained moist soil conditions throughout the whole 
growing season. No significant differences between treatments were observed. 
 
AN.3.5. Cabbage root fly counts and damage scales 
In practice, only the numbers of larvae of the cabbage root fly were countable, since they reside in 
and immediately around the cabbage roots. Eggs and pupae are distributed more into the soil, and 
were more difficult to trace, which lead to significantly lower numbers of eggs and pupae being 
found. Therefore, only the larval numbers are given in this report (Figure AN.3 and Figure AN.4). 
 
It is clear from Figure AN.3 that a plant tray treatment with 200000 EPN can significantly lower the 
number of larvae around the roots of plants; this effect was observed on May 29th and June 5th. This 
plant tray treatment did not have significant effects on later dates, probably due to reduced 
infectivity of the EPN. The treatment with spinosad performed best, and significantly reduced the 
number of maggots per plant throughout the whole trial. 

 
Figure AN.3. Numbers of cabbage root fly larvae per plant in trial HD. Different letters indicate statistical differences between the numbers 
of larvae per plant in different treatments per week (P<0.05). No statistical data could be generated for some weeks due to low numbers of 

larvae. 

 
 
Figure AN.4 shows that none of the treatments with EPN in trial LD could significantly decrease the 
number of maggots per plant. The most probable cause of the difference between trial HD and trial 
LD is the EPN dose: a dose of 50000 EPN is probably too low for significant control. On the other 
hand, the treatment with spinosad also performed good in trial LD. The results of the maggot 
counting in both trials are mirrored in the results of the Root Damage Indexes (RDI) (Figure AN.5 
and Figure AN.6). Statistical data on the RDI data were not yet available while writing this report. 
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Figure AN.4. Numbers of cabbage root fly larvae per plant in trial LD. Different letters indicate statistical differences between the numbers 
of larvae per plant in different treatments per week (P<0.05). No statistical data could be generated for some weeks due to low numbers of 

larvae. 

 

 
Figure AN.5. Root Damage Index (0-4) in trial HD. Damage scale: 0: no visible injury; 1: superficial feeding scars; 2: deep scars or wounds 

but taproot intact; 3: taproot severed or girdled but plant alive; and 4: plant dead. 
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Figure AN.6. Root Damage Index (0-4) in trial LD. Damage scale: 0: no visible injury; 1: superficial feeding scars; 2: deep scars or wounds 

but taproot intact; 3: taproot severed or girdled but plant alive; and 4: plant dead. 
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AN.3.6. Cabbage weight 

No significant effect of treatment on the harvest weight per m² and on the mean weight of 
cauliflowers could be observed. This was probably due to low wilting percentages. 
 

Table B.3. Harvest weight per m² and mean weight per cauliflower 

 
Trial HD Trial LD 

Treatment 
Harvest weight 

(kg/m²) 
Cauliflower weight 

(g) 
Harvest weight 

(kg/m²) 
Cauliflower weight 

(g) 

1 2,40 917 2,03 818 

2 2,69 972 2,24 827 

3 2,53 961 2,01 816 

4 2,67 955 2,03 812 

5 2,55 912 2,03 854 

6 2,58 944 2,06 854 

7 2,58 932 2,16 882 

8 2,53 904 2,13 847 
 
 
AN.4. Conclusion 
This test showed that EPN stay highly effective in the soil during more than four weeks and that a 
high dose of EPN (200000 EPN/plant) can reduce the number of maggots around cabbage roots. 
However, a plant tray treatment with spinosad was more effective at reducing the number of 
maggots and should still be the preferred treatment. Nonetheless, when considering the results of 
this experiment and the results of the experiments in Bijlage A, it would be interesting for further 
research to check if a plant tray treatment with a high dose of EPN just before planting, followed by 
an additional drench or injection treatment with EPN after four or more weeks, can be as effective 
at controlling the cabbage maggot as a plant tray treatment with spinosad. 
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Bijlage AO: Veldexperimenten met bladtoepassingen van EPN tegen kooluil 
in bloemkool in de biologische teelt, focus op toepassingstechniek en dosis 
Field experiments with leaf applications of EPN against cabbage moth in 
organic cauliflower production, with a focus on application technique and 
dosage 
 
AO.1. Goals 
The goals of these tests were (1) to determine what method of application is best suited for 
controlling the cabbage moth with EPN and (2) to test the effect of EPN dose on cabbage moth 
control. 
 
AO.2. Experimental setup 
Two trials, named dose trial D (Dose trial) and trial AT (Application Technique trial) hereafter, were 
conducted in Rumbeke-Beitem (Belgium), on trial sites with a sandy loam soil type. Cauliflower 
plants, cv. Korlanu and Amerigo for trial D an trial T respectively, were planted on August 8th, 2012 
on trial site D and on July 25th, 2012 on trial site AT. The soil type was sandy loam. Both experiments 
were arranged as a randomized complete block design of five treatments (listed in Table C.1 and 
Table AO.2 for trial D and trial AT respectively), each replicated four times.  Plots were 10 m long by 
4.2 m wide and each contained 120 plants. The cauliflower plants (2-3 leaf stage) were planted with 
a mechanical 4-row transplanter. Plants were spaced 50 cm apart on the row and 70 cm between 
rows. 
Immediately after planting, the plants were covered with a net (Howitec Netting, pigeon net 
Columba plus, rectangular mesh, 5x7 mm). These nets were removed on August 29th  in both trials, 
to allow natural deposition of eggs by the cabbage moth.  
 
Spray treatments with S. carpocapsae and B. thuringiensis (Bt) subsp. aizawai (Xentari®, Valent 
Biosciences, Libertyville, IL, USA) started on September 29th. EPN were applied twice a week, and six 
times in total; Bt was applied once a week, and three times in total.  
EPN were sprayed with 1170 l water ha-1. The theoretical EPN deposition per unit of ground surface 
of the different treatments is listed in Table C.1 and Table AO.2 for trial D and trial AT respectively. 
Bt was sprayed at a rate of 1 kg ha-1, and with 1170 l water ha-1. Treatments were applied with the 
spray boom described in Figure AO.1 or with the spray boom described in Figure AO.2. 
 
Harvest of both trials started on October 26th and ended on November 16th. 
 

 
Figure AO.1. Scheme of spray boom configuration A: TeeJet XR 110 04 nozzles mounted on a standard spray boom with 50 cm nozzle 

spacing. 
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Figure AO.2. Scheme of spray boom configuration B: TeeJet TP 80 04 EVS mounted on a spray boom and TeeJet UB 85 04 nozzles 

mounted 38 cm long vertical extensions. Nozzles and extensions were spaced 35 cm apart. 

 

Table C.1. Overview of all applied treatments and treatment dates in trial D. 

Nr Treatment Dose Application technique Treatment days 

1 Untreated (control) 
  

 

2 Bt 1 kg ha
-1

  
Spray boom B, pressure 4.0 bar,  
speed: 4.0 km h

-1
 

21/9, 28/9, 9/10 

3 
S. carpocapsae + Addit* 
+ xanthan gum** 

58 EPN cm
-2

 
Spray boom B, pressure 4.0 bar,  
speed: 4.0 km h

-1
 

21/9, 25/9, 28/9, 3/10, 9/10, 12/10 

4 
S. carpocapsae + Addit* 
+ xanthan gum** 

29 EPN cm
-2

 
Spray boom B, pressure 4.0 bar,  
speed: 4.0 km h

-1
 

21/9, 25/9, 28/9, 3/10, 9/10, 12/10 

5 
S. carpocapsae + Addit*  
+ xanthan gum** 

87 EPN cm
-2

 
Spray boom B, pressure 4.0 bar,  
speed: 4.0 km h

-1
 

21/9, 25/9, 28/9, 3/10, 9/10, 12/10 

 
*Addit: 2.5 ml l

-1 

**xanthan gum: 0.3 g l
-1
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Table AO.2. Overview of all applied treatments and treatment dates in trial AT. 

Nr Treatment Dose Application technique Treatment days 

1 Untreated (control) 
  

 

2 Bt 1 kg ha
-1

  
Spray boom A, pressure 4.0 bar, speed: 1.9 

km h
-1

 
21/9, 28/9, 9/10 

3 Bt 1 kg ha
-1

  
Spray boom B, pressure 4.0 bar, speed: 4.0 

km h
-1

 
21/9, 28/9, 9/10, 12/10 

4 
S. carpocapsae + 

Addit* 
+ xanthan gum** 

58 EPN 
cm

-2
 

Spray boom A, pressure 4.0 bar, speed: 1.9 
km h

-1
 

21/9, 25/9, 28/9, 3/10, 9/10, 
12/10 

5 
S. carpocapsae + 

Addit*  
+ xanthan gum** 

58 EPN 
cm

-2
 

Spray boom B, Pressure 4.0 bar, speed: 4.0 
km h

-1
 

21/9, 25/9, 28/9, 3/10, 9/10, 
12/10 

 
*Addit: 2.5 ml l

-1 

**xanthan gum: 0.3g l
-1

 
   

 
 
 
AO.2.1. Observations 
At the beginning and at the end of each treatment, a sample was taken of all suspensions in the 
tank; allowing the concentration of EPN to be calculated and to check whether their survival was 
affected or not by passing several times through the pumping system.  
 
On September 20th, one day before the spray applications started, and on October 19th, nine days 
after the last spray applications were applied, the number of caterpillars of the cabbage moth 
present on the plants, were counted on 25 marked plants per plot. Cabbage moth larvae were 
divided in three classes: L1-L2, L3-L4 and L5-L6. The numbers of living larvae of other damaging 
insect species were also counted on these plants, to check if these larvae might have had influence 
on the observed damage.  
 
Leaf damage (Figure AO.3) was scored on a weekly base on all plants in the net plots (i.e., the four 
middle rows of plots, minus one meter on both sides of each plot). Leaf damage scoring started on 
September 20th and ended on October 25th. Leaf damage was measured on two scales: a scale of 1 
(no damage) to 9 (severe damage), and a percentage scale, where the percentage of leaf surface 
lost to caterpillars was estimated. 
 
At harvest, the number of marketable cauliflower heads and the number of cauliflower heads 
damaged by M. brassicae was assessed  on 20 plants per plot. 
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Figure AO.3. Caterpillar leaf damage. 

 
 
AO.2.2. Statistics 
The effect of treatment and of date on the numbers of caterpillars and on the numbers of plants 
with at least one caterpillar on it, were compared with a general linear mixed model (GLMM). Plot 
number was considered as random factor to correct for repeated measurements within plots. 
Bonferroni correction for multiple comparisons was applied. 
 
The effect of treatment and of date on the percentage of heavily infected plants (<5% leaf area 
destroyed), were also compared with a GLMM. Plot number was considered as random factor to 
correct for repeated measurements within plots. Bonferroni correction for multiple comparisons 
was applied. 
 
The damage rating (means per plot), the percentage of damaged leaf surface and the percentage of 
infected plants, were compared per week between treatments with ANOVA. If necessary, a non-
parametric Dunnett T3 test for multiple comparisons was used.  
 
The percentage of marketable cabbage plants and the cabbage weight is compared between 
treatments with ANOVA. If necessary, a transformation of the data was used.  
 
AO.3. Results 
AO.3.1. Infestation of caterpillars 
In the dose trial, the number of caterpillars observed on 25 plants per plot were not significantly 
different between the different treatments and the control. Before the start of the foliar sprays with 
Bt or EPN, the mean density of caterpillars was higher in the control plots and the plots sprayed 
with the highest dose of EPN. Statistically this density was nevertheless equal to the other plots, 
due to the high variability in the numbers of caterpillars per plot. Statistical differences could still be 
shown for the number of plants infested with caterpillars. In the control plots and the EPN plots at a 
dose of 87 EPN/cm², significantly more plants were infested just before the start of the treatments 
compared with the Bt plots. None of the treatments - 6 repeated applications of EPN or 3 
applications of Bt - could however significantly reduce the number of infested plants. 
In the application technique trial, no effect of the treatments on the numbers of caterpillars and on 
the number of infested plants per plot was observed. There was only a significant effect of the date 
on the number of caterpillars. 
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Figure AO.4. Trial D: number of caterpillars (upper graph) and number of plants with caterpillars (lower graph) on 25 plants one day before 
the first spray application (20/sep) and one week after the last application (18/oct) in the different treatments: 1 = untreated control; 2 = Bt 

(3 applications); 3 = S.carpocapsae 58 EPN/cm²; 4 = S.carpocapsae 29 EPN/cm²; 5 = S.carpocapsae 87 EPN/cm² (6 applications) 
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Figure AO.5. Trial AT: number of caterpillars (upper graph) and number of plants with caterpillars (lower graph) on 25 plants one day 

before the first spray application (20/sep) and one week after the last application (18/oct) in the different treatments: (1) untreated control; 
(2) Bt (3 applications) with a standard spray configuration and (3) with an adjusted row spray configuration; (4) S.carpocapsae (6 

applications) with a standard spray configuration and (5) with an adjusted row spray configuration. 

AO.3.2. Leaf damage 
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The results of the observed leaf damage and the number of damaged plants caused by lepidopteran 
larvae, mainly of the cabbage moth and the small white butterfly, are shown in Figures AO.6, AO.7 
and AO.8 for the dose trial and AO.9, AO.10 and AO.11 for the application technique trial.  
In the dose trial, the leaf damage rating, estimated on a scale from 1 (no damage) to 9 (severe 
damage), was generally low. On the untreated plants and on the plants treated frequently with 
different doses of EPN, the leaf damage increased during the cropping period. On the plants treated 
with Bt, damage did not increase noticeably after the first treatment. One week after the last 
treatment, Bt treated plants showed significantly less damage than the EPN treated and untreated 
plants. Differences in the number of damaged plants per plot were also observed one week after 
the last Bt treatment on October 9. When considering the heavily damaged plants (ie., plants with 
more than 5 % of the leaf surface eaten by caterpillars), Bt, applied with the adapted spray boom B, 
clearly limited the leaf damage. The low and medium dose applications with EPN seem to eventually 
limit as well the number of heavily damaged plants compared to the control and to the high dose 
treatment with EPN. This effect can however be attributed to differences in the initial caterpillar 
population (see Figure C.4.). Before the start of the treatments more caterpillars were observed in 
the control plots and the high dose EPN plots which can explain the above found differences in 
heavily infested plants compared to the other treatments.      
 
In the AT trial, significant differences in the estimated leaf damage turn up during the two weeks 
following the last EPN sprays. Significant less leaf damage was observed after three Bt-applications 
with the adapted spray boom (B). Previous research has shown that this spray boom configuration 
with one band spray nozzle above the crop row and two other nozzles mounted on vertical 
extensions, improves the spray deposition on the underside of the leaves. Since this is the target 
site for caterpillars on cabbage plants, improvements in field control with Bt and EPN can be 
expected. After the last nematode applications it is clear that only the use of Bt in combination with 
the adapted spray boom is effective in limiting the feeding damage of caterpillars on cauliflower. Six 
applications with S. carpocapsae could not reduce the leaf damage compared to the control. 
In all plots more than 70 % of the plants showed some feeding damage by caterpillars. Treatments 
with Bt or EPN could not reduce the number of damaged plants. Looking at the number of heavily 
infected plants, only the Bt treatment, applied with the adapted spray boom B could significantly 
reduce the number of heavily infected plants.  
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Figure 
AO.6. Leaf damage rating and percentage of damaged leaf surface scored weekly in the different treatments in trial D. Bacillus 

thuringiensis (Bt) was applied 3 times with a 7-day interval and S. carpocapsae (Sc) 6 times with a 3 to 4-day interval; all treatments were 
applied with spray configuration B. Different letters indicate statistical differences between the estimated damage percentage on plants 

from the different treatments per week (P<0.05) 
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Figure 
AO.7. Percentage damaged plants assessed weekly in the different treatments in trial D. Bacillus thuringiensis (Bt) was applied 3 times 
with a 7-day interval and S. carpocapsae (Sc) 6 times with a 3 to 4-day interval; all treatments were applied with spray configuration B. 
Different letters indicate statistical differences between the percentage damaged plants from the different treatments per week (P<0.05) 

 

 
Figure AO.8. Percentage of heavily infected (>5% leaf area destroyed) plants in trial D. Different letters indicate statistical differences 

between the percentage of heavily infected plants between treatment and between weeks (P<0.05). 
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 Figure AO.9. 
Leaf damage rating (above) and percentage damaged leaf surface (under) scored weekly in the different treatments in trial AT. Bacillus 

thuringiensis (Bt) was applied 3 times with a 7-day interval and S. carpocapsae (Sc) 6 times with a 3 to 4-day interval; A = standard spray 
configuration, B = adjusted spray configuration. Different letters indicate statistical differences between the estimated damage percentage 

on plants from the different treatments per week (P<0.05) 
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Figure AO.10. Percentage of damaged plants assessed weekly in the different treatments in trial AT. Bacillus thuringiensis (Bt) was applied 

3 times with a 7-day interval and S. carpocapsae (Sc) 6 times with a 3 to 4-day interval; A = standard spray configuration, B = adjusted 
spray configuration. Different letters indicate statistical differences between the percentage damaged plants from the different treatments 

per week (P<0.05) 

 
 

 
Figure AO.11. Percentage of heavily infected (>5% leaf area destroyed) plants in trial AT. Different letters indicate statistical differences 

between the percentage of heavily infected plants between treatment and between weeks (P<0.05). 
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At harvest time, most caterpillars already dropped of the plants in order to pupate in the soil. Not 
more than 2 % of all harvested cauliflowers showed feeding damage of caterpillars. Consequently 
none of the treatments in both trials had a significant effect on the marketable yield or on the 
cauliflower weight.  
 

Table AO.3. Percentage of marketable plants and cauliflower weight in trial AT as influenced by the different treatments in the field 
(Planting date July 27, harvest from October 26 until November 19, 2012). Different letters indicate statistical differences between the yield 

results of the different treatments (P<0.05) 

Treatment 
Percentage of 

marketable plants (%) 
Cauliflower weight 

(g/piece) 

control 87 a 904 a 

Bt - spray boom A 95 a 815 a 

Bt - spray boom B 88 a 828 a 

Sc - 58 EPN/cm² - A 82 a 950 a 

Sc - 58 EPN/cm² - B 93 a 753 a 

 

Table AO.4. Percentage of marketable plants and cauliflower weight in trial D as influenced by the different treatments in the field (Planting 
date August 8, harvest from October 26 until November 16, 2012). Different letters indicate statistical differences between the yield results 

of the different treatments (P<0.05) 

Treatment 
Percentage of 

marketable plants (%) 
Cauliflower weight 

(g/piece) 

Control 94 a 830 a 

Bt - spray boom A 94 a 824 a 

Bt - spray boom B 92 a 787 a 

Sc - 58 EPN/cm² - A 94 a 820 a 

Sc - 58 EPN/cm² - B 90 a 768 a 

 
 
AO.4. Conclusions 
Based on these field results, we conclude that foliar sprays with S. carpocapsae cannot provide an 
acceptable level of control of cabbage moth and other lepidopteran larvae on outdoor cabbage 
crops. Changes in the application method as well as an increase of the application dose could not 
improve the field control levels of EPN.  
In both the dose and the application technique trial, the use of Bt in combination with an adapted 
spray boom configuration, that improves the deposition at the underside of the leaves, provided 
the best control results. Three weekly applications of Bt applied with this spray boom, significantly 
reduced the caterpillar feeding damage on cauliflower leaves compared to the control. 
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Bijlage AP: Veldexperiment met bladtoepassingen van EPN tegen trips in de 
biologische preiteelt  
Field experiment with leaf applications of EPN against thrips in organic leek 
production 

 
AP.1. Objectives 
This trial aimed at testing the efficacy of Steinernema feltiae against onion thrips (Thrips tabaci L.) in 
leek.  
 
AP.2. Materials and methods 
AP.2.1. Field conditions 
Leek seeds, cv. Antiope, were sown on March 15, 2012 in a layer of 5 cm compost on a field at the 
experimental farm of Inagro (Rumbeke-Beitem, Belgium). The plants were transplanted on June 6 
on a field with sandy loam soil. Plants were spaced 10 cm apart in the crop row and 70 cm between 
rows. The experiment was arranged in a randomized complete block design with four replicates per 
treatment. Plots were 11 m long by 4.2 m wide with 660 plants per plot. All plots were harvested on 
October 23.  
 
AP.2.2. Nematode applications 
The nematode used in this experiment was a commercial strain of Steinernema feltiae (Entonem®, 
Koppert B.V., Berkel en Rodenrijs, The Netherlands). Nematodes of S. feltiae were applied as foliar 
sprays at a rate of 6 x 103 IJs ml-1 tap water and a volume application rate of 800 l ha-1. This 
corresponds with a theoretical EPN deposition of 48 EPN cm-2 of ground surface. In all EPN 
treatments 0.25 % of the surfactant Addit® (Koppert B.V., Berkel en Rodenrijs, The Netherlands) was 
added to the spray suspension. 
An additional treatment was made to test the efficiency of the attractant Biosweet (Biobest, 
Westerlo, Belgium), a sugar solution which can be used for improvement of thrips control. By 
adding this sugar attractant the thrips would be lured out of their hiding places. In this way the 
thrips are more vulnerable for chemicals and biological agents. A control treatment with Addit and 
Biosweet alone is also included. 
 
The nematode applications started on August 2. The next two months EPN were applied weekly. 
The first week of October no application was made due to the wet soil conditions. On October 10, 
EPN were applied a last time. A total of 10 applications were made on all EPN treated plots. 
 
Two control treatments were included: (1) an untreated control and (2) foliar sprays with with 
water, wetting agent and attractant only. As a reference treatment, four plots were sprayed with 
spinosad (Conserve Pro®, Dow Agrosciences). Spinosad works quickly after either contact or 
ingestion with up to two weeks of residual activity (Cloyd, 2009). This microbial-based insecticide is 
also approved for use in organic production. The spinosad-treated plots were sprayed three times 
with a 2- or 3-week interval. The first application started one week later than the EPN applications.   
 
AP.2.3. Spray boom configurations 
Three application techniques for the foliar EPN sprays were tested in this field experiment: (C1) the 
standard broadcast application, (C2) a band spray application, (C3) a row application. The standard 
spray boom was equipped with TeeJet XR 110 08 extended range flat fan nozzles (TeeJet 
Technologies, Wheaton, U.S.) with 50 cm nozzle spacing. The control and the reference treatment 
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were also sprayed with this standard equipment. On the band spray boom TeeJet TP 80 04 EVS 
nozzles were positioned directly above the crop row. 
The spray boom for row application was equipped with three TeeJet XR 110 04 flat fan nozzles on 
row application kits: one central nozzle sprayed directly downwards and two sprayed downwards at 
an angle of 45° towards the central nozzle. The row application kits were spaced 70 cm apart. 
 

 
Figure AP.1. Scheme of spray boom configuration 1 (C1): TeeJet XR 110 08 nozzles mounted on a standard spray boom with 50 cm nozzle 

spacing. 

 

 

 

Figure AP.2. Scheme of spray boom configuration 1 (C2): TeeJet TP 80 04 EPS nozzles mounted on a standard spray boom with 50 cm 
nozzle spacing. 

 
 

 
Figure AP.3. Scheme of spray boom configuration 3 (C3): TeeJet XR 110 04 nozzles mounted on a row application kit. The row application 

kits were spaced 70 cm apart. 

 
 
All hand held spray boom configurations functioned at a spray pressure of 3.0 bar. The speed was 
adjusted for each application in order to attain an application rate of 800 l ha-1. 
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AP.2.4. Observations and evaluations 
After the first treatment five randomly selected clusters of four plants per plot were harvested 
weekly, just before the next treatment. On each of these 20 plants the percentage of leaf area 
damaged by onion thrips was assessed. A score was given according to the following 9-degree rating 
scale: 1 = 0 - 1 % leaf damage; 2 = 1 – 3 %; 3 = 3 - 6 %; 4 = 6 – 10 % ; 5 = 10 – 15 %; 6 = 15 – 25 %; 7 = 
25 – 40 %; 8 = 40 – 60 %; 9 = more than 60 %. Subsequently the number of live thrips (larvae and 
adults recorded separately) was determined through destructive sampling. Only 2nd instar larvae 
were counted.  
 
Throughout the experimental period the temperature and rainfall are registered by a nearby 
weather station. On the time of application soil and air temperature, relative humidity and wind 
speed are measured on the field.  
 
On the first four treatment dates, two samples were taken of the EPN suspension in the tank: one 
just before starting to spray and one at the end of all sprays with EPN. From these samples a 
subsample of 50 µl was taken to count the number of live and dead nematodes. The concentration 
and the survival of EPN in the tank mixture was calculated.  
 
During one of the treatment days, the relative deposition (i.e., the percentage of the expected 
deposition of 48 EPN cm-2) on the leek leaves was measured. Leek leaf discs (Ø: 3 cm) were attached 
to both the upperside and underside of one young leaf and one older leaf from three plants per 
plot. After spraying, the number of EPN deposited on the exposed side of these leaf discs were 
counted in all treatments with EPN, and the relative deposition was calculated and compared 
between treatments.  
 
The assessments on thrips and leaf damage were made until harvest of all residual leek plants in the 
plots on October 23. Finally, marketable yield and weight of 60 plants per plot was assessed. 
 
AP.2.5 Statistical analysis  
 
The effect of the treatment on the estimated damage rate was studied separately per week. SPSS 
Statistics 21 was used for all other calculations. Statistical significance was considered at P< 0.05. 
 
AP.3. Results 
AP.3.1. Concentration and survival of EPN in the tank 
Just before spraying the first EPN plots, a concentration range between 5753 and 6473 EPN/ml was 
measured in the tank suspension. This is in the range of the theoretical concentration of 6000 
EPN/ml. After spraying the last EPN plots (with the same tank suspension), the concentration of EPN 
in the tank residue was slightly lower, ranging between 4693 and 5740 EPN/ml. The results indicate 
that approximately 1 to 5 % of the EPN did not survive the continuous agitation in the tank. A 
decrease in the survival of EPN by passing several times through the pumping system, can explain 
this. 
All samples were taken while the pump was still running, except the samples taken at the end of the 
treatments on August 8. A short time without mixing the tank suspension, explains the lower 
concentration compared with end concentrations measured on the other treatment days. This is 
due to the fact that Steinernema feltiae settles rapidly in suspension.   
 

Table AP.1. Concentration and survival rate of the EPN in the tank, at the start and at the end of spraying the experimental plots 
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treatment date 
  

concentration (EPN/ml) survival rate (%) 

start end start end 

2/aug 5753 ± 699 4693 ± 413 88,3 ± 2,7 83,2 ± 2,2 

8/aug 6427 ± 338 2080 ± 251 83,3 ± 3,2 82,0 ± 3,8 

16/aug 6153 ± 214 5740 ± 255 87,4 ± 1,2 84,8 ± 3,3 

23/aug 6473 ± 181 5573 ± 230 84,8 ± 2,0 80,2 ± 2,7 

 
 
AP.3.2. Relative deposition of EPN on the leaves 
The relative deposition on the upper side of the leaves ranged between 6.3 and 15.4 % on average 
over the four EPN treatments (Figure D.4). The band spray technique seems to improve the 
deposition on the upper side of the central leaves. The relative deposition on the underside of the 
leek leaves was generally lower and reached not more than 6 % for most treatments. Only the row 
application technique succeeded well in covering the underside of the (older) leek leaves. In this 
case coverage of the underside of the leaves is not a critical issue for the control efficiency, while in 
other cases, e.g. control of caterpillars in cabbage, it can be profitable.   
 

 
Figure D.4. Spray deposition of the EPN on the leaves for four different treatments with Steinernema feltiae (Entonem) - C1 = standard 

spray boom configuration; C2 = band spray boom configuration; C3 = spray boom configuration for row application 

 

AP.3.3. Thrips infestation 
The thrips infestation rate on the field was low to moderate during the leek growing season. The 
highest number of thrips per plant were counted in the beginning of September, with a mean of 65 
thrips/plant in the control plot. Also on the blue traps in the field most thrips were caught during 
the first two weeks of September (Figure AP.5).  
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Figure AP.5. Number of thrips counted weekly on blue sticky board traps placed on the experimental site (Beitem, 2012) 

 
 
Figure AP.6 shows the progress of the estimated leaf damage caused by thrips on leek plants 
treated with EPN (10 applications), spinosad (3 applications) or adjuvants (Addit + Biosweet), 
compared with non-treated plants. From the end of August significant differences are detected 
between the control and the reference treatment with spinosad. In some weeks, a significant 
reduction was recorded for the EPN treatments with the standard spray boom (C1) or with the band 
spray equipment (C3). These reductions are however not consistent over the whole cropping 
period. At harvest, two weeks after the final application, there was a thrips damage level of 4 (i.e. 
10 – 15 % damaged leaf surface) on the leeks sprayed with spinosad compared to a damage level of 
5 (i.e. 6 – 10 % damaged leaf surface) on the control plants. The leeks treated with EPN had 
intermediary damage levels. A significant reduction of damage is recorded for the band spray 
technique. However, considering the EPN were sprayed 10 times in total, this is only a small 
difference which cannot support an economical use of EPN on leek. The addition of Biosweet to the 
nematode spray suspension did not improve the control efficiency of EPN against onion thrips in 
leek. 
 
The evolution of the thrips numbers assessed on the plants followed the same pattern for all 
treatments. The thrips population increased during August, reached a peak on September 8 and 
strongly decreased in the two weeks after the peak. No noticeable effect of any treatment on thrips 
numbers was observed. 
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Figure AP.6. Leaf damage rating scored weekly in the different treatments. Entonem was applied weekly from 2-Aug till 10-Oct; spinosad 
was applied on 8-Aug, 23-Aug and 12-Sep; C1 = standard spray configuration, C2 = band spray configuration, C3 = row application. 

Different letters indicate statistical differences between the estimated damage on plants from the different treatments per week (P<0.05). 
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Figure AP.7. Evolution of the number of thrips adults and 2nd instar larvae per plant as influenced by different treatments. Entonem was 
applied weekly from 2-Aug till 10-Oct; spinosad was applied on 8-Aug, 23-Aug and 12-Sep; C1 = standard spray configuration, C2 = band 

spray configuration, C3 = row application. 

 
 
 
AP.3.4. Marketable yield 
Despite the observed influence of some treatments on leaf damage, none of the treatments had a 
significant effect on the leek yield (Table D.2). The total marketable yield ranged from 25 up to 27 
ton/ha for all treatments. Also the stalk sizes of the harvested leek were not affected by the 
treatments for thrips control in the field.  
 

Table AP.2. Marketable yield and stalk size categories of the leeks as influenced by the different treatments in the field (Planting date June 
6, harvest date October 23, 2012). Different letters indicate statistical differences between the yield results of the different treatments 

(P<0.05) 

Treatment Marketable yield       Stalk size categories in weight % 

  

kg/ha       < 2 cm 2 - 3 cm 3-4 cm > 4 cm 

 
             

Control 24978 a 
   

10,7 a 46,7 a 40,2 a 1,8 a 

Entonem C1 26156 a 
   

10,0 a 54,6 a 30,3 a 4,1 a 

Entonem C2 27467 a 
   

10,1 a 51,0 a 34,0 a 4,6 a 

Entonem C3 26811 a 
   

7,6 a 54,1 a 36,2 a 2,0 a 

Entonem + Biosweet C1 25667 a 
   

9,6 a 54,5 a 34,5 a 0,9 a 

Biosweet C1 26350 a 
   

8,9 a 56,6 a 32,7 a 1,1 a 

Spinosad C1 26933 a 
   

9,0 a 46,8 a 40,1 a 3,6 a 
                            

AP.5. Conclusions 
The results presented here, show that the use of S. feltiae for foliar application against thrips in leek 
is not effective. The nematodes were applied weekly from August 2 till October 10 at a rate of 48 
EPN/m². A band spray technique improved the target deposition for thrips control but this did not 
result in an improved field control. The addition of the sugar attractant Biosweet to the EPN spray 
suspension, could neither improve the control of thrips in leek. The reference treatment with 
spinosad (3 applications during August – September) significantly reduced the leaf damage caused 
by thrips in the field. However, this reduction did not turn into a higher leek yield. Eventually, none 
of the treatments had an impact on the yield data compared to the control. 
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Bijlage AQ: Veldexperiment met bladtoepassingen van EPN tegen trips in de 
gangbare preiteelt  
Field experiment with leaf applications of EPN against thrips in 
conventional leek production 

 
De veldproef met toepassing van EPN tegen trips in prei werd uitgevoerd op het proefplatform prei 
van de Afdeling tuinbouw openlucht van Inagro in Beitem.  
 
AQ.1. Doel 
De doelen van dit experiment waren (1) de effectiviteit  van entomopathogene nematoden 
(Steinernema feltiae) tegen trips in de preiteelt vergelijken met insecticiden, en (2) de invloed van 
additieven nagaan op effectiviteit van entomopathogene nematoden.  
 
AQ.2. Proefopzet 
AQ.2.1. Toepassingstechnieken 
Tabel AQ.1 biedt een overzicht van de uitgevoerde behandelingen. 
 

Tabel AQ.1. Overzicht van de behandelingen in de veldproef: toepassing van EPN tegen trips in prei  

  
Spuitdop Spuitvolume 

EPN  Toepassingsdichtheid 

 

concentratie 
per behandelde opp 

eenheid 

Object   (L ha
-1

) (EPN mL
-1

) (EPN cm
-2

) 

1. Controle (water) XR 110 08 800 - 0 

2. Referentie: klassiek schema DG 110 02  800 - 0 

3. Klassiek schema met vervanging door EPN DG 110 02/XR 110 08 800 0/6000 0/50 

4. Klassiek schema zonder vervanging door EPN DG 110 02  800 - 0 

5. EPN (wekelijks) XR 110 08 800 6000 50 

6. EPN + Addit (wekelijks) XR 110 08 800 6000 50 

7. Addit (wekelijks) XR 110 08 800 - 0 

8. EPN volgens W&W XR 110 08 800 6000 50 

 
De bespuitingen met nematoden werden uitgevoerd met een op maat ontworpen spuitboom en 
spuittank die enkel gebruikt wordt voor nematodentoepassingen (Figuur AQ.1). De filter werd 
steeds verwijderd vóór de bespuitingen. Er werd gespoten met een spuitboom met negen doppen 
op een tussenafstand van 35 cm aan een druk van 3 bar. Hierbij werd afwisselend een blinde dop 
gebruikt zodat enkel de rug met prei (afstand tussen de rijen = 65 cm) behandeld werd (doptype XR 
110 08). In object 6 werd Addit (uitvloeier) toegevoegd aan de nematodenoplossing. De chemische 
tripsbestrijding met Mesurol, Vertimec of Tracer (objecten 2, 3 en 4) werd uitgevoerd met één van 
de spuitbomen van Inagro (doptype DG 110 02) die gebruikt worden voor de gangbare 
gewasbescherming.  
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Fig. AQ.1. Spuitinfrastructuur voor toepassing van nematoden 
  

AQ.2.2. Experimentele condities 
Experimentele lay-out 
Elke behandeling werd vier keer herhaald. Op 27/07/2012 werden per plotje 4 rijen van 5 m prei 
geplant met een plantdichtheid van 65 cm tussen de rij en 10 cm in de rij. Er werd een randomized 
complete block design gebruikt (Figuur E.2).   
 

108 202 304 405 1. Controle (water) 

107 206 303 401 2. Referentie: klassiek schema 

106 201 307 403 3. Klassiek schema met vervanging door EPN 

105 204 302 408 4. Klassiek schema zonder vervanging door EPN 

104 208 301 406 5. EPN (wekelijks) 

103 207 305 402 6. EPN + Addit (wekelijks) 

102 205 308 404 7. Addit (wekelijks) 

101 203 306 407 8. EPN volgens W&W 

 
Fig. AQ.2. Proefplan veldproef toepassing van EPN tegen trips in prei 

 

Entomopathogene nematoden 
In augustus werden de planten voor elke toepassing met EPN nog eens nat gezet met de spuitboom. 
Nematoden hebben immers vochtige omstandigheden nodig om te overleven. Vanaf begin 
september werd het gewas enkel nog nat gezet op 18 september en 2 oktober. Op de andere 
tijdstippen was dit overbodig omdat de schacht op het ogenblik van toepassing volledig gevuld was 
met water. 
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Voor de bespuiting met de veldspuit van de EPN werden, 30 minuten voor het experiment, 600 
miljoen EPN S. feltiae gesuspendeerd in 20 L water. De nematodensuspensie werd in de spuittank 
gegoten waarna de tank werd aangevuld tot een volume van 100 L zodat de 
nematodenconcentratie in de tank gelijk was aan 6000 EPN mL-1. Dezelfde tankoplossing werd 
telkens gebruikt om de 4 herhalingen van objecten 3 (maandelijks), 5 (wekelijks) en 8 (indien nodig 
volgens de waarschuwingen) te bespuiten. Na deze bespuiting werd de tank geleegd en gespoeld. 
Daarna werden 300 miljoen EPN S. feltiae gedurende 30 minuten gesuspendeerd in 20 L water en in 
de tank gegoten waarna het volume aangevuld werd tot 50 L zodat de nematodenconcentratie in 
de tank gelijk was aan 6000 EPN mL-1. Na toevoeging van 125 mL Addit aan de nematodenoplossing 
werd wekelijks object 6 gespoten. Bij alle EPN bespuitingen werd gestreefd naar een toepassing van 
50 EPN cm-2 bodemoppervlakte. Object 7 werd eveneens wekelijks bespoten met een oplossing van 
Addit (2,5 mL.L-1).  De controle (object 1) werd behandeld met water, gespoten aan dezelfde 
snelheid en hetzelfde debiet als bij de nematodentoepassing. Een overzicht van alle behandelingen 
is weergegeven in Tabel AQ.2. 

Tabel AQ.2. Overzicht van de behandelingen in de veldproef  EPN tegen trips in prei   

object 7/aug 14/aug 21/aug 28/aug 4/sep 11/sep 18/sep 25/sep 2/okt 9/okt 16/okt 

1 H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O 

2 T 
 

V 
 

M 
 

T 
 

V 
 

M 

3 T 
 

EPN 
 

M 
 

EPN 
 

V 
 

EPN 

4 T 
   

M 
   

V 
  5 EPN EPN EPN EPN EPN EPN EPN EPN EPN EPN EPN 

6 EPN + A EPN + A EPN + A EPN + A EPN + A EPN + A EPN + A EPN+A EPN + A EPN + A EPN + A 

7 A A A A A A A A A A A 

8 EPN   EPN   EPN   EPN     
  V = Vertimec; T= Tracer; M = Mesurol; A = Addit (2,5 mL.L-1) 

 
Preiplanten 
De experimenten werden uitgevoerd op prei (blokken 1 en 2: cultivar Harston; blokken 3 en 4: 
cultivar Aylton, beiden zaadhuis Nunhems); plantdatum: 27/07/2012. De eerste behandeling vond 
plaats op 07/08/2012, daarna werd wekelijks behandeld. 
De planten bevonden zich bij de eerste bespuiting met nematoden in het BCCH 41 stadium = 
bladbasis begint te verdikken. De proef werd beregend op 20 september 2012  met 15 l/m². 
  
Insecten 
De planten werden niet kunstmatig geïnfecteerd met trips; de infectie gebeurde op natuurlijke 
wijze. De aanwezigheid van trips wordt in West-Vlaanderen op 8 plaatsen opgevolgd in het kader 
van de waarschuwingssystemen. Bij het overschrijden van een bepaalde temperatuursom (som van 
gemiddelde dagtemperatuur boven 11,5 °C) per stadia wordt geadviseerd om een tripsbehandeling 
te plaatsen. 
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AQ.2.3 Observaties 
Temperatuur en neerslag 
Weersgegevens zoals temperatuur en neerslag worden continu opgeslagen in het KMI station op de 
terreinen van Inagro.   
Insecten 
De aanwezigheid van trips (adulten en larven) werd vanaf 6 augustus tot en met 22 oktober 
wekelijks opgevolgd door het ILVO. Hiervoor werden per plot 20 planten destructief bemonsterd 
waarbij per plant het aantal adulten en larven geteld werd. 
Gewasschade 
De gewasschade werd opgevolgd door Inagro op: 24/08/2012, 20/09/2012 en op 16/11/2012. Dit 
gebeurde door bij 10 planten per plotje de schade te scoren met behulp van een fotoschaal (Figuur 
AQ.3). ILVO scoorde de gewasschade wekelijks vanaf 6 augustus tot en met 22 oktober op 20 
planten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. AQ.3. Fotoschaal tripsschade: 1 = geen schade; 9 = veel schade 
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AQ.3. Resultaten 
AQ.3.1. Temperatuur en neerslag 
Tijdens de toepassingen met EPN was de gemiddelde temperatuur in augustus hoger dan normaal 
terwijl in september en oktober normale gemiddelde temperaturen opgemeten werden. Augustus 
en september waren veel droger dan normaal, terwijl in oktober dubbel zoveel neerslag viel als in 
een normale oktobermaand (Tabel AQ.3). Met uitzondering van augustus waren de 
omstandigheden voor trips dit jaar minder gunstig. De ontwikkelingscyclus van dit insect verloopt 
namelijk het snelst bij warm en droog weer.  

Tabel AQ.3. Temperatuur (°C) en neerslag (l/m²) tijdens de veldproef trips 2012 

 
Temperatuur Neerslagsom 

 
Gemiddelde Normaal jaar Gemiddelde Normaal jaar 

Augustus 18,0 16,9 42 71 

September 13,9 14,4 48 72 

Oktober 10,5 10,3 149 74 

 
AQ.3.2. Insecten 
Figuur E.4 toont de aanwezigheid van trips in de regio Menen-Beitem waargenomen op blauwe 
vangplaten in het kader van het systeem van waarnemingen en waarschuwingen. De vangplaten 
van Beitem stonden in deze tripsproef nematoden. De eerste drie tellingen zijn data van Menen, 
vanaf 27 augustus zijn de data van Beitem weergegeven. De grafiek toont dat de druk van trips dit 
jaar algemeen vrij laag was. Kort na planten in augustus was de populatie trips vrij hoog om daarna 
terug af te vlakken. Op 10 september werd er éénmaal een verhoogde aanwezigheid van trips 
geregistreerd. Het systeem van waarnemingen en waarschuwingen adviseerde om voor teelt van 
winterprei een tripsbehandeling te plaatsen op 2 augustus, 17 augustus, 8 september en op 29 
september.  

 
 
Fig. AQ.4. Populatie trips in Menen-Beitem tijdens veldproef trips:  
Data Menen: 6, 13 en 20 augustus; Data Beitem: vanaf 27 augustus 

Figuur E.5 toont de aanwezigheid van trips in het gewas gebaseerd op destructieve tellingen in het 
veld. Op 6 augustus, kort na planten, werden er nauwelijks tripsen geteld. Vanaf 3 september begon 
het aantal tripsen te stijgen om een eerste piek te bereiken op 10 september. Dit is conform Figuur 
AQ.4 waar ook een hoge tripsdruk werd vastgesteld op 10 september. Op 17 september werden 
nog steeds veel tripsen geteld. Hoewel het systeem van waarschuwingen op dit ogenblik geen 
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behandeling voorstelde, werd object 8 (EPN volgens waarschuwingen) op 18 september door de 
hoge tripsdruk toch behandeld. Na een lichte daling op 24 september werden op 1 oktober terug 
meer tripsen geteld. Na deze datum daalde het aantal tripsen snel. 
De tellingen van de verschillende objecten volgden min of meer hetzelfde verloop: bijna alle 
objecten vertonen op hetzelfde moment een stijging of een daling van de trips populatie. Toch 
moeten de resultaten van deze tellingen eerder indicatief beschouwd worden omdat niet alle 
tripsen bij dergelijke veldmetingen geteld en/of gezien worden. Een volwassen trips is immers 
slechts 1,0 mm groot terwijl de larven nog kleiner zijn, bovendien zitten ze diep verborgen in de 
preischacht. Dit wordt geïllustreerd in de tellingen van het klassieke object. Bij 2-wekelijkse 
toepassingen van chemische middelen zou het aantal tripsen in dit object het laagst moeten zijn 
maar dit is duidelijk niet zo op o.a. 3 september, 1 en 15 oktober. Soms worden er bij het klassieke 
object zelfs meer tripsen geteld dan in het controle object (bvb. op 3 en 24 september).  
 

 
Fig. AQ.5. Populatie trips tijdens veldproef trips  

Gewasschade  
Tabel AQ.4 toont per object de gemiddelde tripsschade opgemeten door Inagro. Algemeen bleef de 
tripsschade laag in deze veldproef. Met een gemiddelde score van 1,2 werd er op 24/08/2012 
nauwelijks tripsschade vastgesteld op het gewas. Na de eerste trips piek van 10/09/2012 werd er op 
20/09/2012 significant meer schade vastgesteld bij het controle object dan bij de andere objecten 
met uitzondering van het met Addit behandelde object dat niet significant verschilde van de 
controle. Bij de laatste beoordeling op 16/11/2012 werd gemiddeld over alle objecten heen een 
score gegeven van 1,7 voor tripsschade. De controle scoorde zeer significant slechter dan de 
objecten waarin insecticiden (objecten 2, 3 en 4) toegepast werden maar was niet significant 
slechter dan de Addit of de nematoden toepassingen. De objecten met insecticiden scoorden wel  
beter dan de objecten waarin nematoden toegepast werden. Het klassiek schema scoorde het best 
en gaf zeer significant minder tripsschade in vergelijking met de wekelijkse nematoden 
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toepassingen (met en zonder Addit), de nematoden volgens W&W, de Addit en de controle. Addit 
toevoegen als additief zorgde niet voor een verbetering van de nematodentoepassing. 
 

Tabel AQ.4. Gemiddelde tripsschade. Gemiddelden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend. 

 
tripsschade 

Behandeling 24-08-12 20-09-12 16-11-12 

Controle (water) 1,2 a 1,7 b 2,0 a 

Referentie: klassiek schema 1,2 a 1,2 a 1,4 d 

Klassiek schema met vervanging door EPN 1,3 a 1,2 a 1,6 bcd 

Klassiek schema zonder vervanging door EPN 1,2 a 1,2 a 1,5 cd 

EPN (wekelijks) 1,1 a 1,3 a 1,8 abc 

EPN + Addit (wekelijks) 1,1 a 1,3 a 1,8 abc 

Addit (wekelijks) 1,1 a 1,4 ab 2,0 ab 

EPN volgens W&W 1,1 a 1,3 a 1,8 abc 

Gemiddelde 1,2   1,3   1,7 

 K.W.V. aan P0,05 0,2 
 

0,2 
 

0,7   

V.C. (%)  14,5 
 

11,7 
 

6,1 
 

P-waarde 0,865 N.S. 0,029 S. 0,005 Z.S. 

Quotering            1 = geen 

  9 = veel 
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Figuur AQ.6. toont de tripsschade wekelijks opgemeten door ILVO. Pas vanaf 17 september traden 
er statistische verschillen op tussen de behandelingen: de drie klassiek behandelde objecten met en 
zonder vervanging door EPN gaven toen significant minder schade dan het met Addit behandelde 
object. Later in de teelt bleef het klassiek behandelde object minst tripsschade geven dan de 
nematoden of de Addit behandelingen. Eind oktober waren er geen significante verschillen meer 
tussen de objecten. 

 
Fig. AQ.6. Tripsschade tijdens veldproef trips. Schadeschaal: 1 = geen schade; 9 = veel schade. (Zie Figuur AQ.3.) 

 
 
AQ.4. Conclusie 
Nematodentoepassingen, zelfs op wekelijkse basis, bieden onvoldoende bescherming tegen 
tripsschade en zijn momenteel niet geschikt voor praktijktoepassingen. 
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Bijlage AR: Veldexperiment met verschillende toepassingen van EPN tegen 
maden van de koolvlieg in bloemkool in de gangbare teelt 

 
AR.1. Doelstellingen 
Nagaan of het injecteren van nematoden de efficiëntie van nematoden tegen maden van de 
koolvlieg in bloemkool verhoogt in vergelijking met andere toepassingen zoals 
plantbakbehandeling, aangieten of spuiten van nematoden. 
 
AR.2. Proefopzet 
De veldproef met toepassing van EPN tegen koolvlieg in bloemkool werd uitgevoerd op het 
proefplatform kolen van de Afdeling tuinbouw openlucht van Inagro in Beitem op een perceel met 
een zandleembodem en een voorvrucht van kuilmaïs. De bloemkool perspotten van 4 cm, cv. 
Clapton, werd geplant op 22 april 2013 in het BCCH 13 stadium of 3 echte bladeren. De plantafstand 
was 70 cm tussen de rij en 30 cm in de rij. In elke plot van 6 m lang en 2,8 m breed stonden 76 
planten. De proef lag aan in een block design met 7 objecten in 4 parallellen (Tabel AR.1.)  
Na het planten werd de proef tot 18 juni afgedekt met een wildnet (Duranet, klein wildnet, 5 mm 
op 10 mm maaswijdte) om schade door duiven en knaagdieren te vermijden.  

Tabel AR.1.  Overzicht van de behandelingen in de veldproef: toepassing van EPN tegen de koolvlieg in bloemkool in de gangbare teelt. 
Plantdatum: 23 april 2013. 

Nr Toepassing voor planten op 22 april 2013 Toepassing na planten 

Toepassing Dosis Toepassing Weken na planten Dosis 

1 Controle - - - - 

2 Referentie (spinosad) 5.76 g/1000 plants - - - 

3 Plantbakbehandeling 50000 S. feltiae/plant - - - 

4 Plantbakbehandeling 50000 S. feltiae/plant Injectie 4 (23 mei) 50000 S. feltiae/plant 

5 - - Injectie 0 50000 S. feltiae/plant 

6 - - Aangieten 0 50000 S. feltiae/plant  

7 
- - Spuiten tijdens 

regen 
4 (23 mei) 50000 S. feltiae/plant  

 
Eén dag voor het planten op 22 april 2013 werd de plantbakbehandeling met spinosad uitgevoerd. 
De planten werden eerst natgesproeid met 0,4 l water/1000 planten. Daarna werd spinosad 
gespoten aan een dosis van 5,76 g/1000 planten (= 48 ml Conserve Pro/1000 planten) met een 
spuitboom met Teejet DG 110 02 doppen aan 3.0 bar met 4 l water per 1000 planten. Nadien werd 
de oplossing ingeregend met 0,4 l water/1000 planten. 
 
De plantbakbehandeling met nematoden werd eveneens uitgevoerd op 22 april 2013 met de 
rugsproeier (merk Solo 425, Hypro F110 04 doppen aan 3 bar) aan de dosis vermeld in Tabel AR.1. 
De planten werden eerst natgesproeid met 0,4 l water/1000 planten. Daarna werden de planten 
bespoten met 2 l nematodenoplossing/1000 planten waarna de nematodenoplossing ingeregend 
werd met 0,4 l water/1000 planten (Figuur AR.1). 
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De nematoden werden geïnjecteerd door aan beide zijden van de plantvoet een gat van 10 cm diep 
te boren waarna aan beide zijden 50 ml nematodenoplossing (500 EPN mL-1) toegediend werd 
(Figuur AR.2). De toepassing injectie werd één maand na planten op 23 mei 2013 nogmaals 
uitgevoerd in object 4 (combinatie van plantbakbehandeling met injectie). 
 
Bij de toepassing aangieten net na het planten op 22 april 2013 werd manueel per plant 100 ml van 
een nematodenoplossing (500 EPN mL-1) toegediend (Figuur AR.3) zodat per plant evenveel EPN 
toegediend werden als bij de objecten 3, 4 en 5 (50000/plant). 
 

 
Figure AR.1. Plantbakbehandeling met nematoden; planten behandeld met nematoden en ingeregend na behandeling 

 

  
Figure AR.2. Gaten ponsen voor het injecteren; injecteren van nematoden 
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Figure AR.3. Aangieten van nematoden 

 
Voor de bespuiting met de veldspuit van nematoden op 23 mei 2013 werd gestreefd naar eenzelfde 
concentratie EPN per plant als bij de andere met nematoden behandelde objecten (50000 
EPN/plant x 47619 planten/ha = 238095 EPN/m² of ongeveer 24 EPN/cm2 bodemoppervlakte).  
De bespuiting werd uitgevoerd met een op maat ontworpen spuitboom en spuittank die enkel 
gebruikt wordt voor nematodentoepassingen (Figuur AR.4). De filter werd verwijderd vóór de 
bespuiting. Er werd gespoten met een spuitboom met zes XR 110 08 doppen op een afstand van 50 
cm met een spuitvolume van 474 l/ha bij 3.0 bar en een snelheid van 4 km/h.  
 

 
Figure AR.4. Spuitinfrastructuur voor toepassing van nematoden  

 
 
AR.2.1. Waarnemingen 
Om de ei-afleg van de koolvlieg te monitoren werden direct na het planten 10 eilegvallen aan de 
plantvoet van planten aan de perceelsrand bevestigd. Vanaf 30 april 2013 werd wekelijks de ei-afleg 
opgevolgd. 
De plantuitval door koolvlieg, wild, hartloze planten,.. werd wekelijks opgevolgd. De planten die 
uitvielen door koolvliegaantasting of door wildschade werden na het tellen uit het veld verwijderd. 
Op 24 mei werden grondstalen genomen rondom de wortels van 8 planten per plot. Om de 
infectiviteit van de aanwezige EPN rondom de wortel na te gaan, werden bij elk grondstaal 3 
Galleria mellonella-larven geplaatst. Deze grondstalen werden vervolgens geïncubeerd bij 24°C 



 

296 

 

gedurende 7 dagen. De mortaliteit van deze larven die na deze periode werd gemeten, is een maat 
voor de infectiviteit van de EPN in de bodem. 
Vanaf 4 juni 2013 werd wekelijks bij 8 planten per plotje de wortelschade beoordeeld en het aantal 
maden en poppen geteld. Bij het einde van de teelt op 8 juli werd per volledig plotje het percentage 
oogstbare planten bepaald. 
 
AR.2.2. Statistische verwerking 
Het percentage dode G. mellonella larven dat per plot werd geteld in de infectiviteitstest van de 
grondstalen, werd vergeleken tussen de verschillende behandelingen met ANOVA, gevolgd door 
Tukey’s post-hoc test. 
Het aantal maden en het aantal poppen dat werd teruggevonden per plant werd vergeleken tussen 
de verschillende behandelingen met een niet-parametrische Kruskal-Wallis test, gevolgd door 
Dunn’s post-hoc test. Deze analyse werd voor elke meetdatum apart uitgevoerd. 
De gemiddelde schadeschaal per plot werd vergeleken tussen de verschillende behandelingen met 
ANOVA, gevolgd door een Duncan of Dunnett T3 post-hoc test, afhankelijk van de statistische 
gelijkheid van de variantie van de schadeschaal tussen de verschillende behandelingen. Deze 
analyse werd voor elke meetdatum apart uitgevoerd. 
Alle voorgaande tests werden uitgevoerd met SPSS Statistics versie 21. 
Het percentage plantuitval per plot en het percentage oogstbare kolen per plot werden statistisch 
vergeleken tussen de verschillende behandelingen met een variantie-analyse en significante 
verschillen tussen de gemiddelden werden berekend met de Duncan test (p < 0.05). Het statistisch 
software pakket is Agrova V 3.11, ontwikkeld door Inagro (Rumbeke, 2004). 
 
 
AR.3. Resultaten 
 
AR.3.1. Ei-afleg 
De ei-afleg door koolvlieg was tot 3 weken na planten zeer laag (Tabel AR.2). Daarna werd een 
eerste (lage) piek bereikt op 23 mei, 4 weken na planten. Met uitzondering van 28 mei en 11 juni 
bleef de ei-afleg de rest van de proef hoog. Vanaf juni was de druk van koolvlieg voldoende hoog 
om aantasting te garanderen. 

Tabel AR.2. Gemiddeld aantal koolvliegeitjes per val 

Datum Eitjes/val 

30/apr 0 

7/mei 0 

14/mei 0,6 

23/mei 2,5 

28/mei 1,1 

4/jun 4,9 

11/jun 1 

18/jun 6,1 

25/jun 6,5 

2/jul 12,1 
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AR.3.2. Weersdata 
Uit Figuur AR.5 blijkt dat de gemiddelde dagtemperatuur tot begin juni vrij laag was. In juni werden 
enkel warmere dagen genoteerd. Door de vele neerslag in de periode mei-juni was de bodem wel 
voldoende vochtig voor nematodentoepassingen. Het was dus niet noodzakelijk om de proef te  
beregenen. 
 

 
Figuur AR.5. Neerslag (l/m²) en gemiddelde temperatuur (°C) tijdens de teelt. 

 
AR.3.3. Totale plantuitval  
Tabel AR.3. toont het percentage totale plantuitval veroorzaakt door wildschade, het voorkomen 
van hartloze planten en door de koolvlieg. Niettegenstaande de volledige proef afgedekt was met 
een wildnet werd er vanaf 7 mei grote schade vastgesteld door een haas die de planten door het 
net quasi volledige kaal vrat. Drie weken na planten werd in sommige plotjes meer dan 20 % van de 
plantjes vernietigd door wildschade. De plantuitval tot en met 23 mei 2013 is dan ook bijna louter 
aan wildschade te wijten. Het plaatsen van een geluidssysteem op 14 mei 2013 zorgde ervoor dat 
de schade door wild vanaf 23 mei 2013 terug verwaarloosbaar werd. Naast de wildschade werd in 
deze proef door de lage temperaturen veel hartloze planten geteld: in sommige objecten liep de 
uitval door hartloze planten op tot 30%. 
 
 
AR.3.4. Uitval door koolvlieg  
Tabel AR. 4 toont het percentage plantuitval enkel veroorzaakt door koolvlieg. Ruim 1 maand na 
planten, op 28 mei, werd de eerste plantuitval door de koolvlieg vastgesteld.  Tot en met 11 juni 
2013 was deze uitval heel laag, wat overeenstemt met de lage afleg van koolvliegeitjes in de 
voorafgaande periode. Op 18 juni 2013 werd in de referentiebehandeling reeds 5 % uitval door de 
koolvlieg geteld. Bij de met nematoden behandelde objecten bleef de uitval nog  beperkt tot 
maximaal 2,1 %. De uitval door koolvlieg steeg geleidelijk tot in het controle object bij de oogst bijna 
18 % van de planten uitviel door koolvlieg aantasting. De nematodenbehandelingen halveerden 
deze uitval min of meer, evenwel zonder verschillen te vertonen tussen de 
nematodenbehandelingen. Wel gaf de combinatie “plantbak gevolgd door injectie 4 weken na 
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planten” de minste uitval van de nematodenbehandelingen. De referentiebehandeling met 
Conserve Pro gaf de minste uitval door koolvlieg; nauwelijks 3% van de planten viel uit. Er was een 
significant verschil tussen het controle-object en de referentiebehandeling aan het einde van de 
teelt. Alle behandelingen met EPN vertoonden intermediaire schade tussen de beide extremen 
(controlebehandeling en referentiebehandeling). 
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Tabel AR.3. Gemiddeld percentage totale plantuitval (wildschade, hartloze planten en koolvlieg) 

Behandeling 07-05-13 14-05-13 23-05-13 28-05-13 04-06-13 11-06-13 18-06-13 25-06-13 02-07-13 08-07-13 

Controle  7,2 a 11,8 a 11,8 a 12,5 a 12,5 a 14,3 a 20,0 a 25,0 a 33,0 a 51,1 a 

Referentie: plantbak Conserve Pro 11,5 a 18,1 a 18,8 a 18,8 a 19,4 a 22,1 a 25,0 a 29,3 a 34,7 a 49,3 a 

Plantbak 50000 EPN/pl 2,6 a 7,6 a 8,6 a 8,22 a 8,2 a 10,3 a 11,7 a 14,9 a 19,9 a 34,0 a 

Plantbak 50000 EPN/pl + injectie 50000 EPN/pl 5,3 a 15,1 a 15,8 a 16,1 a 16,1 a 18,8 a 21,7 a 26,0 a 33,0 a 46,5 a 

Injectie bij planten 50000 EPN/pl 5,3 a 10,5 a 11,5 a 11,8 a 12,2 a 15,1 a 17,1 a 21,2 a 25,6 a 37,5 a 

Aangieten bij planten 50000 EPN/pl 6,6 a 13,5 a 13,8 a 13,8 a 13,8 a 15,8 a 18,3 a 23,1 a 28,4 a 42,4 a 

Spuiten 4 weken na planten 50000 EPN/pl 3,3 a 9,2 a 10,2 a 13,2 a 13,2 a 14,7 a 17,5 a 21,6 a 27,3 a 45,1 a 

Gemiddelde 6,0   12,3   12,9   13,5   13,6   15,9   18,8   23,0   28,8   43,7   

K.W.V. aan P0,05 (1) 
 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 V.C. (%)  66,6 
 

57,7 
 

57,1 

 
55,1 

 
53,6 

 
49,2 

 
47,8 

 
45,1 

 
40,1 

 
30,1 

 P-waarde 0,85 N.S. 0,956 N.S. 0,973 N.S. 0,978 N.S. 0,964 N.S. 0,949 N.S. 0,958 N.S. 0,964 N.S. 0,948 N.S. 0,907 N.S. 

(1) Na gegevenstransformatie arcsin (sqr (x)) 

          

Tabel AR.4. Gemiddeld percentage plantuitval door koolvlieg 

Behandeling 07-05-13 14-05-13 23-05-13 28-05-13 04-06-13 11-06-13 18-06-13 25-06-13 02-07-13 08-07-13 

Controle  0 a 0 a 0 a 0,33 a 0,33 a 0,7 ab 4,6 a 7,2 a 12,9 a 17,7 a 

Referentie: plantbak Conserve Pro 0 a 0 a 0 a 0 a 0,66 a 0,7 ab 0,8 a 1,4 a 1,7  b 2,8  b 

Plantbak 50000 EPN/pl 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 1,1 ab 1,3 a 2,9 a 5,7 ab 8,3 ab 

Plantbak 50000 EPN/pl + injectie 50000 EPN/pl 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0,7 ab 1,3 a 2,4 a 5,1 ab 7,6 ab 

Injectie bij planten 50000 EPN/pl 0 a 0 a 0 a 0 a 0,33 a 1,8 a 2,1 a 3,9 a 5,1 ab 8,3 ab 

Aangieten bij planten 50000 EPN/pl 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0,4  b 0,8 a 2,9 a 4,6 ab 9,0 ab 

Spuiten 4 weken na planten 50000 EPN/pl 0 a 0 a 0 a 0,05 a 0,07 a 0,1  b 1,2 a 3,0 a 4,2  b 8,1 ab 

Gemiddelde 0,0   0,0   0,0   0,1   0,2   0,8   1,7   3,4   5,6   8,9   

K.W.V. aan P0,05 (1) 
 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 
 

(1) 
 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 V.C. (%)  0 
 

0 
 

0 

 
9,9 

 
17,4 

 
22,1 

 
37,1 

 
37 

 
35,6 

 
36,7 

 P-waarde 1,000 N.S. 1,000 N.S. 1,000 N.S. 0,492 N.S. 0,391 N.S. 0,136 N.S. 0,476 N.S. 0,448 N.S. 0,085 N.S. 0,126 N.S. 

(1) Na gegevenstransformatie arcsin (sqr (x)) 
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AR.3.5. Percentage oogstbare kolen  
Het percentage oogstbare kolen vertoonde geen verschillen tussen de behandelingen en 
was in deze proef gemiddeld gelijk aan 56% (Tabel AR.5). De grootste plantuitval werd in 
deze proef veroorzaakt door  wildschade en door hartloze planten. De uitval door koolvlieg 
bij de verschillende behandelingen varieerde tussen 3 en 18 %, maar deze uitval was 
uiteindelijk niet significant verschillend van de controle. 
 

Tabel AR.5. Gemiddeld percentage oogstbare kolen  

Behandeling 08-07-13 

Controle  48,9 a 

Referentie: plantbak Conserve Pro 50,7 a 

Plantbak 50000 EPN/pl 66,0 a 

Plantbak 50000 EPN/pl + injectie 50000 EPN/pl 53,5 a 

Injectie bij planten 50000 EPN/pl 62,5 a 

Aangieten bij planten 50000 EPN/pl 57,6 a 

Spuiten 4 weken na planten 50000 EPN/pl 54,9 a 

Gemiddelde 56,3   

K.W.V. aan P0,05 (1) 
 

V.C. (%)  25,6 
 

P-waarde 0,911 N.S. 

(1) Na gegevenstransformatie arcsin (sqr (x))     

 
AR.3.5. Grondstalen 
Uit de mortaliteit van de Galleria-larven in de grondstalen die werden genomen op 29 mei, 
blijkt dat de EPN 5 weken na toepassing al veel van hun infectiviteit verloren hebben (Figuur 
AR.6). Enkel in de plotjes die 4 weken na planten, en dus één week voor staalname, nog een 
behandeling kregen met EPN, is de mortaliteit van de Galleria-larven hoger dan 60%. Dit 
strookt met de bevindingen in de koolvliegproeven uit 2012 (bijlages AM en AN). 
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Figuur AR.6. Mortaliteitspercentage (± SE) van larven van Galleria mellonella, die op grondstalen rondom de koolplanten werden 

geplaatst. 
 

AR.3.6. Wortelschade en aantal maden en poppen 
Behalve de referentiebehandeling met spinosad had enkel de plantbakbehandeling met EPN, 
na 4 weken gevolgd door een injectie met EPN, een significant effect op de schade aan de 
wortels. Uit Figuur AR.7 is duidelijk dat op 4 juni (5 weken na planten) de schade aan de 
wortels significant lager ligt in de plots van deze behandeling, vergeleken met de schade in 
de controleplots. Dit effect is echter van tijdelijke aard, aangezien er geen verschil meer is in 
de wortelschade van deze behandeling en de schade in de controleplots in de 
daaropvolgende weken. Ook het effect van spinosad neemt duidelijk (maar trager) af na 
verloop van tijd. 
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Figuur AR.7. Evolutie van de wortelschade, gevolgd aan de hand van de Root Damage Index (±SE). Deze index maakt gebruik 
van volgende schadeschaal : 0: geen zichtbare schade; 1: oppervlakkige vraatgangen; 2: diepe vraatgangen, maar penwortel 

intact; 3: penwortel geringd of doormidden; 4 plant dood. 

Figuur AR.8 toont dat een plantbakbehandeling van 50000 EPN per plant voor een tijdelijke 
reductie (op 4/06, zes weken na planten) van het aantal maden rondom de wortels kan 
zorgen. Het effect van spinosad op het aantal maden zet zich echter nog drie weken langer 
door, en is sterker. Er is geen duidelijk effect van een injectiebehandeling bij planten en van 
aangieten bij planten op het aantal maden per plant. Figuur AR.9 toont het effect van de 
behandelingen op het aantal poppen dat werd teruggevonden per plant. Enkel een 
behandeling met spinosad kon het aantal poppen per plant significant reduceren ten 
opzichte van de controlebehandeling (op 18/06 en 25/06). Het is echter duidelijk dat het 
teruggevonden aantal poppen per plant een stuk lager ligt dan het teruggevonden aantal 
maden per plant. Poppen zijn moeilijker terug te vinden, omdat ze zich niet concentreren in 
en om de wortel zoals de maden, maar verder verspreid zitten in de grond. Daarom is het 
aantal maden een betere maatstaf dan het aantal poppen voor het beoordelen van 
bestrijdingseffecten.  
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Figuur AR.8. Aantal maden van de koolvlieg per plant (±SE). 

 
 

 
Figuur AR.9. Aantal poppen van de koolvlieg per plant (±SE). 
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AR.4. Besluit 
Deze proef toont aan dat nematodetoepassingen de plantuitval door koolvlieg ongeveer met 
de helft kunnen reduceren (zij het niet statistisch bewijsbaar) maar niet dezelfde 
bescherming bieden als de referentie plantbakbehandeling met Conserve Pro. Op vlak van 
plantuitval werden er geen significante verschillen vastgesteld tussen de verschillende 
behandelingen. Injecteren van nematoden zorgde niet voor minder plantuitval door 
koolvlieg in vergelijking met een plantbakbehandeling, aangieten of spuiten van nematoden. 
Er werd ook aangetoond dat een plantbakbehandeling met 50000 EPN het aantal maden 
rondom de wortels van bloemkoolplanten kan verminderen en dat een 
plantbakbehandeling, na vier weken gevolgd door een injectie met EPN de schade aan de 
wortels kan reduceren. Beide effecten zijn echter van tijdelijke aard.  
Deze proef bevestigt de resultaten van vorig jaar waarbij de nematodentoepassingen ook 
voor een halvering van de uitval zorgden maar niet dezelfde bescherming boden als de 
referentietoepassing. 
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Bijlage AS: Veldexperiment met verschillende toepassingen van EPN 
tegen maden van de koolvlieg in bloemkool in de biologische teelt 
 
AS.1. Doel 
Doel van deze proef is na te gaan hoe we de EPN-toepassing met Steinernema feltiae tegen 
koolvlieg verder kunnen optimaliseren in de teelt van bloemkool met het oog op een betere 
bestrijdingsefficiëntie. Het veldonderzoek in 2012 toonde aan dat: 
- een plantbakbehandeling met 200000 EPN/plant kan zorgen voor een significante, maar 
nog onvoldoende controle van koolvlieg; 
- een plantbakbehandeling betere resultaten geeft dan aangieten bij planten. Dit is 
vermoedelijk te wijten aan een betere plaatsing van de aaltjes in de grond rond de wortels 
van de koolplant;  
- de aaltjes na toediening gedurende één tot vijf weken infectief aanwezig blijven in de 
grond;  
- een goede plaatsing én hoge dosering van de EPN nodig is om het aantal maden van 
koolvlieg (tijdelijk) te reduceren. 
 
Omdat de aaltjes maximaal 4 tot 5 weken in de grond aanwezig blijven, werd in deze 
vervolgproef een opvolgbehandeling na 3, 4 of 5 weken voorzien. Als toedieningsmethode 
voor deze tweede toepassing werd gestreefd naar een optimale plaatsing van de aaltjes 
dichtbij de wortels van de planten waar de maden van de koolvlieg zich bevinden. Naast het 
effect van een opvolgbehandeling en timing van deze behandeling, werd ook nagegaan of er 
een effect is van de toegepaste dosis. Omwille van economische verantwoording van de 
EPN-toepassingen, is naast de hoge dosis van 200000 EPN/plant ook nog een lagere dosering 
in de proef opgenomen. 
 
AS.2. Proefopzet 
De proef werd aangelegd op een perceel van het biologisch proefbedrijf van Inagro in 
Beitem op een vergelijkbare zandleembodem als het gangbare proefperceel (Bijlage AR). De 
bloemkoolplanten, cv. Clapton, werden gezaaid in maart 2013 en volgens biologische 
teeltmethode opgekweekt in trays. De trayplanten werden geplant op 24 april 2013 op een 
plantafstand van 70 cm tussen de rij en 28 cm in de rij. De planten werden in de rij dichter 
geplant omdat wekelijks 24 planten werden uitgestoken voor de beoordeling van de schade 
door koolvlieg aan de wortels. Na het planten werd de proef tot kort voor start van de oogst 
afgedekt met een net (Howitec Netting, duivennet Columba plus, maaswijdte 5 mm x 7 mm) 
om schade door duiven en knaagdieren te vermijden.  
 
De proef is aangelegd als een gerandomiseerde blokkenproef met 8 behandelingen (zie 
Tabel AS.1), in 4 parallellen. Elke plot bestond uit 4 rijen bloemkoolplanten van 10 m lang, in 
totaal 144 planten/plot.  
 
De plantbakken worden voor het planten afgedekt met insectengaas om te verhinderen dat 
er reeds voor het planten eitjes van koolvlieg worden afgelegd. Eén dag voor het planten 
werden alle plantbakken behandeld met spinosad (referentie) of EPN (Steinernema feltiae).  
Spinosad (Conserve Pro,Dow Agrosciences) werd gespoten aan een dosis van 5.76 g per 
1000 planten (i.e. 48 ml Conserve Pro/1000 planten) met een spuitboom met doptype Teejet 
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DG 110 02, een spuitdruk van 3.0 bar en een spuitvolume van 4 l water per 1000 planten. De 
plantbakken werden vervolgens nabespoten met 0.4 l water per 1000 planten tot de 
persblokken verzadigd waren. 
De EPN suspensies werden in een concentratie van 25 of 100 miljoen EPN/l over de 
plantbakken gespoten met een rugsproeier met doptype Teejet XR 110 04 en spuitdruk van 
3.0 bar. Er werd 2 l per 1000 trayplanten gespoten. Na de bespuiting met EPN werd geen 
water meer gespoten over de plantbakken.  
 
De opvolgbehandeling met EPN werd 3, 4 of 5 weken na het planten toegediend door 100 ml 
EPN suspensie in twee geponst gaten naast de plantvoet (één aan elke zijde van de 
plantvoet) aan te gieten. Deze methode simuleert het injecteren van EPN rechtstreeks in de 
grond, welke zowel de overlevingskans van de aaltjes als hun bestrijdingsefficiëntie kan 
verbeteren. Op die manier is er minder kans op uitdroging van aaltjes aan het 
bodemoppervlak en is er meer kans op infectie doordat ze dichter bij de koolvliegmaden 
worden toegediend. Een gemechaniseerde injectie van de EPN suspensie bleek op deze 
experimentele schaal niet mogelijk, maar zou in principe op praktijkschaal wel haalbaar zijn. 
 
De temperatuur was bij toepassing van de EPN minimaal 10°C in de grond en de 
bodemvochtigheid was tijdens en gedurende één tot enkele weken na toepassing minimaal 
17% (gemeten op 7/05 vóór regenval). Na de EPN behandelingen werd in deze proef niet 
geïrrigeerd gezien er in de periode eind april tot eind mei voldoende neerslag viel (zie Figuur 
AR.5). 

Tabel AS.1.  Overzicht van alle behandelingen en tijdstip van behandeling in bloemkool (plantdatum 24 april 2013). De 
plantbakbehandelingen zijn uitgevoerd op 23 april 2013. De EPN behandelingen (Steinernema feltiae) na planten zijn uitgevoerd 

op 16 mei (3 WNP), 23 mei (4 WNP) en 29 mei 2013(4 WNP). WNP = weken na planten. 

Nr 

Actieve stof Behandeling vóór planten Behandeling na planten 

naam methode dosis methode dosis 
tijdstip 

(WNP) 

1 onbehandeld - - - - - 

2 spinosad plantbakbehandeling 
5.76 g/1000 

planten 
- - - 

3 S.feltiae plantbakbehandeling 
5*104 

EPN/plant 
- - - 

4 S. feltiae plantbakbehandeling 
5*104 

EPN/plant 
injectie 

50000 

EPN/plant 
±4 

5 S. feltiae plantbakbehandeling 
2*105 

EPN/plant 
- - - 

6 S. feltiae plantbakbehandeling 
2*105 

EPN/plant 
injectie 

200000 

EPN/plant 
±4 

7 S. feltiae plantbakbehandeling 
2*105 

EPN/plant 
injectie 

200000 

EPN/plant 
±3 

8 S. feltiae plantbakbehandeling 
2*105 

EPN/plant 
injectie 

200000 

EPN/plant 
±5 
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AS.2.1. Waarnemingen 
De eiafleg door koolvlieg werd opgevolgd met behulp van eilegvallen rondom 40 planten op 
het proefperceel (buiten de proefplots). Het aantal afgelegde koolvliegeitjes werd wekelijks 
op dezelfde dag geteld.  
Vanaf 6 weken na planten tot één week voor de start van de oogst werden wekelijks 8 
planten per plot uitgegraven om de populatiedichtheid van koolvlieg en de mate van 
aantasting te bepalen. Het aantal (zichtbare) maden op en rond de wortels en het aantal 
poppen van koolvlieg in de grond rondom de wortels werd geteld. De schade aan de wortels 
werd beoordeeld op een schaal van 0 tot 4 (0: geen zichtbare schade; 1: oppervlakkige 
vraatgangen; 2: diepe vraatgangen, maar penwortel intact; 3: penwortel geringd of 
doormidden; 4: plant dood). 
Op 24 mei werden grondstalen genomen rondom de wortels van 8 planten per plot. Om de 
infectiviteit van de aanwezige EPN rondom de wortel na te gaan, werden bij elk grondstaal 3 
larven van Galleria mellonella geplaatst. Deze grondstalen werden vervolgens geïncubeerd 
bij 24°C gedurende 7 dagen. De mortaliteit van deze larven die na deze periode werd 
gemeten, is een maat voor de infectiviteit van de EPN in de bodem. 
Op de momenten dat er behandeld werd met EPN, werden de volgende weersgegevens op 
het proefveld geregistreerd: de bodemtemperatuur op 5 cm diepte, de bodemvochtigheid, 
de luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en de bewolkingsgraad. Daarnaast werd 
ook de temperatuur van de spuitvloeistof gemeten. De klimatologische omstandigheden 
gedurende de teelt (temperatuur, neerslag) werden geregistreerd door een nabijgelegen 
weerstation in Beitem.  
 
Alle plots werden geoogst in de periode 3 tot 17 juli 2013. Per plot werd van 25 planten het 
aantal geoogste kolen en het gemiddeld oogstgewicht bepaald. 
 
AS.2.2. Statistische verwerking 
 
Het percentage dode G. mellonella larven dat per plot werd geteld in de infectiviteitstest van 
de grondstalen, werd vergeleken tussen de verschillende behandelingen met ANOVA, 
gevolgd door Tukey’s post-hoc test. 
Het aantal maden en het aantal poppen dat werd teruggevonden per plant werd vergeleken 
tussen de verschillende behandelingen met een niet-parametrische Kruskal-Wallis test, 
gevolgd door Dunn’s post-hoc test. Deze analyse werd voor elke meetdatum apart 
uitgevoerd. 
De gemiddelde schadeschaal per plot werd vergeleken tussen de verschillende 
behandelingen met ANOVA, gevolgd door een Duncan of Dunnett T3 post-hoc test, 
afhankelijk van de statistische gelijkheid van de variantie van de schadeschaal tussen de 
verschillende behandelingen. Deze analyse werd voor elke meetdatum apart uitgevoerd. 
Alle voorgaande tests werden uitgevoerd met SPSS Statistics versie 21. 
 
Het effect van de behandeling op de gemiddelde opbrengst/are en het gemiddeld 
stukgewicht van de geoogste kolen is vergeleken met een ANOVA test met de behandeling 
als factorvariabele. Statistische verschillen worden als significant beschouwd bij P< 0.05. 
Deze analyses werden uitgevoerd met Agrova versie 3.11, ontwikkeld door Inagro 
(Rumbeke, 2004). 
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AS.3. Resultaten 
AS.3.1. Eiafleg door koolvlieg 
Gedurende de eerste twee weken na planten werden geen eitjes afgelegd door koolvlieg 
(Tabel AS.2). Dit is uitzonderlijk voor deze periode en wellicht het gevolg van het koude 
voorjaarsweer. Vanaf drie weken na planten kwam de eiafleg door koolvlieg langzaam op 
gang. De meeste eitjes werden afgelegd in de periode eind mei tot eind juni. 
 
 

Tabel AS.2. Gemiddeld aantal eitjes per val gedurende de teelt (april-juni 2013) 

 

 
 
AS.3.2. EPN infectiviteit in de bodem 
 
Figuur AS.1 toont het mortaliteitspercentage van de G. mellonella-larven in de grondstalen 
die werden genomen vijf weken na planten in de verschillende behandelingen. De 
mortaliteit van de larven in de grondstalen waar de planten een eenmalige 
plantbakbehandeling kregen met 50000 EPN, verschilde, net als in de gangbare proef (Fig. 
AR.9), niet significant van de mortaliteit in de controle. Dit betekent dat de EPN in de 
toegediende dosis van 50000 EPN/plant vijf weken na planten weinig of niet meer infectief 
zijn in de bodem. Een herhalingsbehandeling na 4 weken met 50000 EPN in de bodem 
rondom de planten verhoogde de mortaliteit licht, maar deze verschilde in deze proef ook 
niet significant van de controle. Een eenmalige plantbakbehandeling met een hogere dosis 
van 200000 EPN/plant vertoonde vijf weken na toepassing ook een verhoogde mortaliteit 
vergeleken met de controle. Enkel de grondstalen waar twee maal een dosis van 200000 
EPN/plantwerd toegediend, haalden een mortaliteitspercentage van meer dan 80 %. 

Datum Eitjes/val 

24/04 planten + plaatsen vallen 

30/04 0 ± 0 

6/05 0 ± 0 

14/05 0.4 ± 0.7 

22/05 0.6 ± 1.5 

29/05 3.7 ± 4.9 

4/06 3.5 ± 2.9 

11/06 6.6 ± 7.6 

18/06 5.8 ± 5.0 

25/06 0.4 ± 0.7 
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Figuur AS.1. Mortaliteitspercentage van Galleria mellonella-larven in de grondstalen van de verschillende behandelingen. Alle 
stalen werden genomen op 29 mei (= 5 weken na planten). Verschillende letters duiden op significante verschillen tussen het 

mortaliteitspercentage in de verschillende behandelingen (P<0.05). 

 
AS.3.3. Plantuitval door koolvlieg 
In deze proef leidde de aantasting door koolvlieg in geen enkel object tot noemenswaardige 
plantuitval. Mogelijke verklaringen voor het ontbreken van dit schadebeeld zijn het 
uitzonderlijk late optreden van koolvlieg in de teelt en de natuurlijke bestrijding door de 
aanwezige predators in het perceel (o.a. loopkevers en kortschildkevers). 
 
AS.3.4. Getelde maden en poppen van koolvlieg en wortelschade 
Het is duidelijk uit figuren AS.2 en AS.3 dat het teruggevonden aantal poppen per plant een 
stuk lager ligt dan het teruggevonden aantal maden per plant. Poppen zijn moeilijker terug 
te vinden, omdat ze zich niet concentreren in en om de wortel zoals de maden, maar verder 
verspreid zitten in de grond. Daarom is het aantal maden een betere maatstaf dan het aantal 
poppen voor het beoordelen van bestrijdingseffecten. 
Tot 6 à 7 weken na planten werden in de met spinosad behandelde proefplots nauwelijks 
maden van koolvlieg vastgesteld. Dit bevestigt de werkingstermijn van een 
plantbakbehandeling met spinosad. In de onbehandelde controle nam het aantal maden aan 
de wortels toe tot een piek van 4 à 5 maden per plant in de biologische proef. Deze piek 
werd bereikt op 18 juni. Nadien nam het aantal maden terug af wegens de overgang naar 
het popstadium.  
Het aantal maden geteld aan de planten behandeld met aaltjes toonde min of meer 
hetzelfde patroon als in de onbehandelde controle. In de objecten die naast een 
plantbakbehandeling na 3, 4 of 5 weken nog een tweede keer aaltjes kregen toegediend (via 
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injectie), werden tot ongeveer half juni minder maden geteld dan in de controle maar dit 
verschil was niet significant.  
Op 11 juni werd de aantastingsgraad aan de wortels wel significant lager beoordeeld in de 
objecten waar na 3, 4 of 5 weken nog een dosis van 200000 EPN/plant werd toegediend, ten 
opzichte van de controle (Fig. AS.4). Hierna werden geen significante verschillen meer 
vastgesteld in wortelschade tussen met aaltjes behandelde en onbehandelde planten. In het 
referentieobject behandeld met spinosad daarentegen blijft het aantal getelde maden en de 
visueel beoordeelde schade significant lager tot eind juni – begin juli. 
 

 

Figuur AS.2. Evolutie van het aantal getelde maden aan de wortels (±SE). WNP = weken na planten. Verschillende letters duiden 
op significante verschillen tussen het aantal larven per plant in de verschillende behandelingen op dezelfde datum (P<0.05). 
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Figuur AS.3. Evolutie van het aantal getelde poppen aan de wortels (±SE). WNP = weken na planten. Verschillende letters duiden 

op significante verschillen tussen het aantal larven per plant in de verschillende behandelingen op dezelfde datum (P<0.05). 

 

Figuur AS.4. Evolutie van de wortelschade, gevolgd aan de hand van de Root Damage Index (±SE) in de gangbare proef. Deze 
index maakt gebruik van volgende schadeschaal : 0: geen zichtbare schade; 1: oppervlakkige vraatgangen; 2: diepe 

vraatgangen, maar penwortel intact; 3: penwortel geringd of doormidden; 4 plant dood. WNP = weken na planten. Verschillende 
letters duiden op significante verschillen tussen het aantal larven per plant in de verschillende behandelingen (P<0.05). 
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AS.3.6. Opbrengst en koolgewicht 

Geen enkele behandeling, incl. de referentie met spinosad, had een significant verhogend 
effect op de marktbare opbrengst van bloemkool (Tabel AS.3). De plantbakbehandeling met 
spinosad gaf uiteindelijk wel bloemkolen met een iets hoger stukgewicht vergeleken met de 
controle en de behandelingen met aaltjes. Dit verschil was significant vergeleken met de 
objecten 4 (plantbakbehandeling + injectie na 4 weken met lage dosis), 5 (enkel 
plantbakbehandeling met hoge dosis) en 7 (plantbakbehandeling + injectie na 3 weken met 
hoge dosis). Spinosad zorgde immers voor planten met een duidelijk steviger wortelgestel 
doordat koolvliegmaden minder kans krijgen tot aantasting.  
 

Table AS.3. Gemiddelde opbrengst per m² and gemiddeld stukgewicht per bloemkool. Gemiddelden gevolgd door een zelfde 
letter zijn niet significant verschillend (P<0.05). 

Behandeling 
Marktbare opbrengst 

(kg/m²) 
Stukgewicht 

(g) 

1 2.55 ab 917 ab 

2 2.71 a 972 a 

3 2.48 ab 961 ab 

4 2.51 ab 955 b 

5 2.43 ab 912 b 

6 2.59 ab 944 ab 

7 2.35 b 932 b 

8 2.50 ab 904 ab 

 
 
 
AS.4. Conclusies 
Door het koude voorjaar startte de eiafleg door koolvlieg in deze proef pas drie weken na 
planten. Een plantbakbehandeling met spinosad bevestigde de werkingstermijn van 
spinosad tegen koolvlieg (6 à 7 weken). Gedurende deze termijn worden alle maden van 
koolvlieg afgedood. Geen enkele behandeling met aaltjes kon deze werkingsefficiëntie 
evenaren. De eerste aaltjesbehandeling bij planten viel in deze proef niet optimaal omwille 
van de late eiafleg van koolvlieg. Op het moment dat de eerste maden verschenen, waren er 
vermoedelijk nog te weinig infectieve aaltjes aanwezig in de bodem zodat de 
bestrijdingscapaciteit onvoldoende was. Een tweede behandeling met aaltjes na 4  weken 
zorgde in beide proeven voor een tijdelijke reductie van koolvliegmaden en/of van de 
zichtbare schade aan de wortels van de bloemkoolplanten. Deze reductie bleek echter 
onvoldoende en leidde verder niet tot significante verschillen in plantuitval of 
oogstresultaat. Aaltjes van Steinernema feltiae blijken vandaag dus nog onvoldoende 
efficiënt in een veldtoepassing ter bestrijding van koolvlieg. Om de veldefficiëntie verder te 
verbeteren, moet in de toekomst gekeken worden naar nieuwe stammen van S. feltiae, 
nieuwe aaltjessoorten of verbeterde aaltjesformuleringen, die langer werkzaam blijven in de 
bodem. 
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Bijlage AT: Samenvatting doctoraatsthesis Eva Brusselman, getiteld: 
‘Optimizing the spray application of entomopathogenic nematodes in 
vegetables: from spray tank to nematode deposition’ 

 
Nederlandse titel: ‘Optimalisatie van de toepassing van entomopathogene nematoden in 
groenten: van de spuittank tot de depositie van nematoden.’ 
 
Er zijn talrijke soorten insectenplagen die economische schade kunnen berokkenen bij de 
teelt van groenten. Doordat groenten hoge opbrengsten genereren, is er veel interesse om 
biologische gewasbeschermingsmiddelen, zoals entomopathogene nematoden (EPN), te 
introduceren in deze teelten. Ondanks veelbelovende labo- en veldtesten blijft het succes 
van EPN in de praktijk echter uit. Verbeteringen in de toepassingstechniek gericht op de 
reductie van verliezen tijdens de transfer van de spuittank naar het doelinsect zijn dringend 
nodig om zo de effectiviteit van de nematoden te verbeteren. Twintig jaar geleden werd het 
effect van toepassingstechniek op EPN onderschat. Labo-experimenten onderzochten de 
mogelijk schadelijke effecten van toepassingsapparatuur en resulteerden in enkele 
vuistregels met betrekking tot de temperatuur van de spuitvloeistof, dopgrootte en 
spuitdruk. Naarmate meerdere studies volgden, werd echter duidelijk dat het respecteren 
van deze vuistregels de schade aan EPN niet kon voorkomen. Daarom werden in dit 
onderzoek alle stappen in een spuittoepassing van EPN in groenten gescreend op hun 
schadelijke of efficiëntie reducerende effecten. 
Dit onderzoek werd gestart met een literatuurstudie rond het effect van toepassingstechniek 
op EPN en rond de karakteristieken van drie belangrijke plagen, nl. koolvlieg, tabakstrips en 
kooluil, en hun bestrijding met EPN. Experimenten werden ontworpen om twee belangrijke 
aspecten van de spuittoepassing, nl. de menging in de spuittank en de vorming van de 
spuitnevel, te onderzoeken. Meer praktijk-georiënteerde experimenten werden uitgevoerd 
om het effect van spuittechniek op de depositie van nematoden te bestuderen. Finaal werd 
het effect van spuitvolume op de depositie, overleving en infectiviteit van EPN bestudeerd. 
Aangezien EPN vlug bezinken in een spuittank zonder menging, is een goed mengsysteem 
onontbeerlijk bij hun toepassing. Drie mengsystemen (mechanisch, pneumatisch en 
hydraulisch) werden getest op hun capaciteit om EPN onbeschadigd in menging te houden. 
De hydraulische menging werd getest met zowel een centrifugaal als een membraanpomp. 
Nematodenschade werd bepaald op basis van overleving en infectiviteit van de EPN. 
Mechanische menging met een snelheid van ongeveer 696 toeren min-1 had geen invloed op 
de overleving of de infectiviteit van de nematoden. Ook pneumatische menging gedurende 
120 min bleek niet schadelijk te zijn voor de EPN. Het effect van hydraulische menging 
daarentegen was afhankelijk van het gebruikte pomptype. Hydraulische menging met de 
membraanpomp bleek onschadelijk voor de EPN, terwijl het gebruik van een 
centrifugaalpomp de overleving van de EPN aantastte. Na 120 min menging met de 
centrifugaalpomp bleef slechts 19.3% van de nematoden in leven. De infectiviteit van de 
nematoden werd zelfs gereduceerd tot 0%. Een extra experiment toonde aan dat de 
temperatuurstijging van de spuitvloeistof van 21.7°C tot 45.4°C verantwoordelijk was voor 
de geobserveerde schade. De capaciteit van de mengsystemen om de nematoden in 
menging te houden werd onderzocht door de concentraties aan nematoden te bepalen in 
tankstalen genomen na een verschillende mengduur. Deze experimenten toonden duidelijk 
de instabiliteit van het pneumatisch mengsysteem aan. In alle andere systemen werd een 
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daling in de nematodenconcentratie opgemeten na een mengduur van 120 min. Algemeen 
kan besloten worden dat de mengsystemen die oorspronkelijk ontworpen zijn om chemische 
oplossingen in menging te houden, niet altijd geschikt zijn om een nematodensuspensie te 
mengen. Het gebruik van deze systemen kan de werking van de nematoden verstoren. 
Eén van de belangrijkste parameters bij de selectie van een toepassingssysteem is het 
verdelingspatroon. Terwijl een uniforme verdeling van de nematoden bij een 
bodemtoepassing minder belangrijk is, omwille van hun mobiliteit in de bodem, is een 
uniforme verdeling wel belangrijk bij bladtoepassingen. De volumetrische verdeling van 
nematoden werd opgemeten onder vier verschillende doptypes: een standaard spleetdop 
(TeeJet XR 110 08), een luchtmengdop (TeeJet AI 110 08), een driftarme ketsdop (TeeJet TT 
110 08) en een tweewaaier spleetdop (TeeJet TJ60 110 08). Er werd een vergelijking 
gemaakt met de verdeling van een chemische stof (Brilliant Sulfo Flavine, BSF) om op deze 
manier mogelijke verdelingsproblemen vast te stellen. Er werd een significant effect van 
doptype op de distributie van EPN onder de spuitdop vastgesteld. De verschillen tussen de 
verdeling van nematoden en de chemische verbinding bleken verwaarloosbaar voor de 
standaard en de tweewaaier spleetdop. Kleine verschillen werden vastgesteld voor de 
luchtmengdop, terwijl grote verschillen opgemeten werden onder de driftarme ketsdop. 
Recht onder deze dop vertoont de nematodenconcentratie een scherpe piek, waarna de 
concentratie aan nematoden veel sneller daalt naar de buitenkant van de nevel toe in 
vergelijking met BSF. In het ideale geval is de verdeling van nematoden onder de spuitboom 
uniform. Om de uniformiteit van de nematodenverdeling na te gaan werd een theoretische 
berekening van de variatiecoëfficiënt uitgevoerd. Hieruit bleek dat de overlappende 
spuitkegels onder een spuitboom de verschillen in nematodenverdeling reduceren. Een 
aanvaardbare waarde voor de variatiecoëfficiënt werd gevonden voor alle doppen, behalve 
voor de tweewaaier spleetdop waarbij de coëfficiënt iets hoger was dan 7%. 
De effectieve controle van insectenplagen met behulp van EPN vraagt meer dan alleen de 
juiste keuze van de nematodensoort. De EPN moeten ook afgeleverd worden op een plaats 
die hen de kans geeft om een gastheer te infecteren. Het optimalisatieproces moet rekening 
houden met de vereisten van de nematodensoort, het doelinsect en het gewas. Het effect 
van de spuittechniek op de depositie van EPN werd bestudeerd in vijf plaagbestrijdingen, nl. 
koolvlieg (Delia radicum) en kooluil (Mamestra brassicae) in zowel bloemkool (Brassica 
oleracea var. botrytis) als savooikool (Brassica oleracea var. sabauda) en tabakstrips (Thrips 
tabaci) in prei (Allium porrum). De depositie van EPN (aantal nematoden) en het 
spuitpatroon (verdeling van EPN in druppels) werden vergeleken na de toepassing van een 
nematodensuspensie met behulp van een spuitboom uitgerust met vijf standaard 
spleetdoppen (TeeJet XR 110 08), luchtmengdoppen (TeeJet AI 110 08) of tweewaaier 
spleetdoppen (TeeJet TJ60 110 08). Twee aanpassingen aan de spuittechniek, nl. 
luchtondersteuning en het gebruik van een rijenspuit, werden getest en geëvalueerd op de 
efficiëntie waarmee ze de nematoden op de juiste plaats afleveren. De depositie van 
Steinernema feltiae werd geobserveerd in de preischacht (habitat van tabakstrips) en aan de 
voet van bloemkool en savooikool (habitat van koolvlieg), terwijl de depositie van S. 
carpocapsae gemeten werd aan de onderkant van bloemkool en savooikool bladeren 
(habitat van kooluil). Bij elk experiment werden met water gevulde petrischalen gebruikt als 
controle. Lege petrischalen werden na de bespuiting gebruikt om het spuitpatroon op te 
meten. Ondanks de jonge leeftijd van de koolplanten, schermden hun bladeren reeds een 
groot deel van de koolvoet af. Ongeveer 40% van de toegepaste nematoden bereikten de 
koolvoet niet. Behalve voor de tweewaaier spleetdop, veranderde de depositie niet in 
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functie van het doptype. Een spuitboom uitgerust met deze tweewaaier spleetdoppen 
leverde significant minder nematoden af aan de bloemkoolvoet in vergelijking met de 
standaard spleetdoppen. Het gebruik van luchtondersteuning of een rijenspuit verbeterde 
de nematodendepositie aan de voet van de savooikool. Depositie aan de bloemkoolvoet kon 
niet significant verbeterd worden door het gebruik van luchtondersteuning of een rijenspuit. 
Gemiddeld werd aan de bloemkool- en savooikoolvoet een verhoging in 
nematodendepositie gemeten van 12% met de luchtondersteuning en 15% met de 
rijenspuit. Met de standaard spuittechniek (spuitboom van 5 spuitdoppen) werd een lage 
nematodendepositie opgemeten in de preischacht van slechts 7.3 EPN cm-2. Het gebruik van 
andere doptypes of luchtondersteuning kon de depositie van EPN in de preischacht niet 
verhogen. Er werden geen verschillen in nematodendepositie opgemeten in petrischalen op 
verschillende posities. De nematoden werden dus evenredig verdeeld over de breedte van 
de spuitboom. Relatieve depositie op de horizontale petrischalen, bepaald op basis van de 
theoretisch maximale depositie, was significant hoger voor de luchtmengdoppen, in 
vergelijking met de standaard spleetdoppen. Doptype beïnvloedde ook het spuitpatroon van 
de nematoden. De oppervlakte van de petrischalen bedekt met druppels die nematoden 
bevatten was heel laag en varieerde van 13.6% (standaard spleetdoppen) tot 15.8% 
(luchtmengdoppen). De experimenten bewijzen dat EPN vaak hun doelgebied niet bereiken 
wanneer standaard spuittechnieken gebruikt worden. Bovendien worden de nematoden die 
hun doel wel bereiken toegepast in druppels die slechts een klein deel van het doelgebied 
bedekken. Het gebruik van aangepaste spuittechnieken die de nevel richten op het 
doelgebied is onontbeerlijk om de kansen op contact tussen EPN en de plaag te vergroten en 
om zo te kunnen resulteren in een kosten-efficiënte en betrouwbare toepassing. 
Het spuitvolume kan de hoeveelheid vrij water op een bladoppervlak en dus ook de 
bewegingsvrijheid van EPN op dit blad beïnvloeden. Om deze reden werd het effect van 
spuitvolume (548, 730 en 1095 L ha-1) op de depositie, overleving en infectiviteit van EPN ten 
opzichte van Galleria mellonella onderzocht op savooikool, bloemkool en prei. Prei- en 
filterpapiercirkels werden onder verschillende hoeken onder de spuitdop geplaatst en 
bespoten. Een stijging in spuitvolume resulteerde in een daling van het aantal afgezette 
nematoden bovenaan een preicirkel (7.1 cm²) onder een hoek van 15° met de spuitdop. 
Niettegenstaande het aantal levende nematoden na 240 min incubatie (24°C en 60% RV) 
niet significant verschillend was na toepassingen met de verschillende spuitvolumes, werd 
een grotere infectiviteit opgemeten bij de toepassing met het hoogste volume. Geen 
significant effect van spuitvolume werd waargenomen op de relatieve depositie van S. 
carpocapsae op de onderkant van savooikool- en bloemkoolcirkels. Er werd een hoge 
infectiviteit opgemeten op deze cirkels, niettegenstaande de lage depositie op de onderkant 
van de bladcirkels. Bij het laagste spuitvolume werd de infectiviteit beïnvloed door de 
incubatietijd, dit was niet het geval bij de spuitvolumes van 730 L ha-1 en meer. Spuitvolume 
is dus een belangrijke toepassingsparameter, aangezien het de infectiviteit van de 
nematoden kan beïnvloeden. 
De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat de efficiëntie van EPN sterk afhankelijk is van 
de toepassingstechniek. Deze effecten kunnen plaatsgrijpen in verschillende stappen van het 
spuitproces en variëren van nematodensterfte, verlies van nematoden in de spuittank en 
problemen om ze in menging te houden tot moeilijkheden om EPN op hun doelobject te 
krijgen en om dit oppervlak egaal te bedekken. Zoals gekend is de toepassing van 
scheikundige middelen helemaal niet efficiënt aangezien slechts een heel klein deel van het 
toegepaste product het insect bereikt. Door hun hoge persistentie resulteren deze 
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toepassingen toch in een goede plaagbestrijding. Entomopathogene nematoden hebben 
echter een lage persistentie op blootgestelde oppervlakten en zijn bovendien te duur om ze 
in overvloedige hoeveelheden toe te passen. Er is dus dringend nood aan bijkomstig 
onderzoek dat kan leiden tot nieuwe of aangepaste spuitapparatuur of tot andere 
toepassingstechnieken die de nematoden efficiënter bij het plaaginsect kunnen brengen in 
grote veldtoepassingen. 
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Bijlage AU: Samenvatting doctoraatsthesis Bert Beck, getiteld: 
‘Sustainable insect control in vegetables through optimized 
applications of entomopathogenic nematodes’ 

 
Nederlandse titel: ‘Duurzame insectenbestrijding in de groententeelt door verbeterde 
toepassingen van entomopathogene nematoden.’ 
 
Conventionele chemische gewasbeschermingsmiddelen hebben mogelijk een impact op de 
menselijke gezondheid en op het milieu. Daarom ontwikkelen overheden wereldwijd een 
beleid om het verbruik van deze middelen te verminderen. Beleidsinstrumenten zoals EU 
richtlijn 91/414/EEC zorgden voor het verdwijnen van vele werkzame stoffen van de markt. 
Daarnaast stelt de nieuwe EU richtlijn 2009/128/EC over het duurzaam gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen dat niet-chemische methoden van gewasbescherming 
prioriteit moeten krijgen ten opzichte van chemische middelen. Om de duurzaamheid van de 
landbouw te verbeteren, en om de ontwikkeling van resistentie tegen het afnemende aantal 
beschikbare werkzame stoffen tegen te gaan, is er dringende nood aan biologische 
alternatieven voor de conventionele chemische middelen. 
Entomopathogene nematoden (EPN) zijn één van deze alternatieven. Ze worden gebruik 
voor de biologische bestrijding van een toenemend aantal insectenplagen. Deze bio-
insecticiden zijn bijzonder veilig voor landbouwers, consumenten en voor het milieu. Hoewel 
EPN minder effectief kunnen zijn dan conventionele chemische middelen, toch zijn ze 
evenwaardig aan of zelfs beter dan conventionele middelen in het bestrijden van een reeks 
commercieel belangrijke plagen (bv. tegen de gegroefde lapsnuitkever, maïswortelboorder). 
Problemen met effectiviteit kunnen het gevolg zijn van foute toepassingsmethoden, van 
slechte kwaliteit van de gebruikte producten of van suboptimale toepassings-
omstandigheden. 
Dit werk concentreert zich op het optimaliseren van de toepassing van EPN in 
volleveldsgroenten. Het algemene doel van dit werk was het testen, en waar mogelijk, het 
verbeteren van het bestrijdingspotentieel van EPN tegen drie moeilijk bereikbare plagen die 
in detail worden besproken in hoofdstuk 1. Het gaat om de bladgebonden kooluil 
(Mamestra brassicae) in bloemkool, de bodemgebonden koolvlieg (Delia radicum) in 
bloemkool en de cryptisch levende tabaksthrips (Thrips tabaci) in prei. Afhankelijk van de 
doelplaag onderzochten de experimenten beschreven in hoofdstukken 2 tot en met 5, het 
effect van (1) de toevoeging van adjuvants aan de spuitsuspensie, (2) het wijzigen van de 
toepassingshoeveelheid van de EPN, (3) een aangepaste toepassingstechniek en/of (4) de 
timing van de toepassingen. 
In hoofdstuk 2 werd gezocht naar verbeteringen van de formulering en de toepassing van 
EPN op bladeren, aan de hand van labotests met bijzondere aandacht voor één specifieke 
plaag: de kooluil. Geschikte hulpstoffen voor bespuitingen met EPN werden geselecteerd op 
basis van de afwezigheid van toxische effecten op twee soorten EPN: Steinernema feltiae en 
S. carpocapsae. De geselecteerde humectants en dispersants werden verder gescreend op 
hun effect op de bezinking van deze EPN soorten in een suspensie. Vervolgens werd het 
effect van drie geschikte surfactants (oppervlakte-actieve stoffen) en één humectant, en het 
effect van dopgrootte op de depositie van S. carpocapsae op hydrofobe bloemkoolbladeren 
onderzocht. Daarna verifieerde een labo-experiment of brouwersgistextract gebruikt kan 
worden als een lokmiddel voor kooluillarven. Er werd ook onderzocht of de toevoeging van 
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dit attractant ook invloed had op de door EPN veroorzaakte mortaliteit van de kooluillarven. 
Ten slotte werd het effect van het meest geschikte surfactant en humectant, op de 
overleving en de infectiviteit van S. carpocapsae nagegaan. 
Deze experimenten toonden aan dat alle geselecteerde alcoholethoxylaten (Synperonic 
91/5, Synperonic 91/6, Synperonic 10/6 and Atplus 245) en het geselecteerde 
alkylpolysaccharide (AL-2575) zowel S. carpocapsae als S. feltiae onbeweeglijk maakten, 
wanneer ze in de spuitsuspensie werden gemengd. Xanthaangom blijft het beste middel om 
bezinking van de EPN in de tank tegen te gaan. Een ISO 02 standaard spleetdop kan 
verstoppen wanneer er S. carpocapsae nematoden mee verspoten worden. Een ISO 04 
standaard spleetdop zorgt voor een betere relatieve depositie van verschillende S. 
carpocapsae-adjuvant-suspensies op bloemkoolbladeren, dan de grotere ISO 08 standaard 
spleetdop. Drie spreidingsmiddelen (Silwet L-77, SB Plant Invigorator en Addit) verdubbelden 
ruwweg de relatieve depositie van EPN wanneer ze aan de spuitsuspensie werden 
toegevoegd, en dit zowel wanneer de suspensie met de ISO 04 dop als wanneer ze met de 
ISO 08 dop werd verspoten. De toevoeging van xanthaangom verhoogde de depositie niet 
verder. De toevoeging van gistextract aan de spuitsuspensie met S. carpocapsae deed de 
mortaliteit van de kooluillarven beduidend toenemen, en verminderde de hoeveelheid 
bladschade die werd veroorzaakt door deze rupsen. Ten slotte werd aangetoond dat de 
toevoeging van Addit en xanthaangom aan een spuitsuspensie met S. carpocapsae, de 
overleving van EPN op bladeren verlengt en dat deze adjuvants de larven van de grote 
wasmot (Galleria mellonella) ook kunnen doden. Het werd echter onwaarschijnlijk geacht, 
en bewezen in een veldproef (hoofdstuk 3), dat Addit en xanthaangom in de gebruikte 
concentraties, een effect zouden hebben op insectenplagen in het veld. 
De veldexperimenten beschreven in hoofdstuk 3 bouwden verder op de resultaten uit 
hoofdstuk 2 om de bestrijding van de kooluil met S. carpocapsae te verbeteren. Een 
experiment met aangepaste spuitbomen werd uitgevoerd om een geschikte spuitboom voor 
de bespuitingen met EPN te selecteren. Deze spuitboom moest voor een zo hoog mogelijke 
bedekking van specifieke zones van de plant zorgen. De beoogde zones waren: (1) het 
centrale deel van de plant, waar kooluillarven directe economische schade kunnen 
aanrichten door de bloemkool zelf aan te vreten, en (2) de onderkant van de bladeren, waar 
de jonge larven zich bevinden. 
Het experiment toonde aan dat twee spuitboomconfiguraties met verticale verlengstukken 
in het gewas de onderkant van de buitenste bladeren zeer goed bedekten terwijl ze een 
statistisch evenwaardige bedekking als de andere configuraties bewerkstelligden aan de 
onderkant van de centrale bladeren. Daarom werd één van beide configuraties gekozen om 
veldproeven met bespuitingen van S. carpocapsae uit te voeren. Het betrof de configuratie 
met TeeJet TP 80 04 EVS banddoppen op een horizontale spuitboom, en met TeeJet UB 85 
04 doppen gemonteerd op de 38 cm lange verticale verlengstukken tussen de gewasrijen. 
Een experiment met adjuvants betrachtte te bepalen of S. carpocapsae, toegepast met de 
geselecteerde spuitboomconfiguratie, effectief het aantal kooluillarven in een 
bloemkoolgewas kon verlagen, en de schade aan dit gewas kon verminderen. Dit experiment 
ging ook na of deze parameters verder beïnvloed werden door toevoeging van gistextract 
en/of Addit en xanthaangom aan de spuitsuspensie. 
Een veldproef rond toepassingshoeveelheid en een veldproef rond toepassingstechniek 
werden opgezet om het effect van verschillende toepassingshoeveelheden van S. 
carpocapsae op de bestrijding van de kooluil na te gaan. Deze veldproeven dienden 



 

319 

 

daarnaast om te bevestigen dat de geselecteerde spuitboomconfiguratie wel degelijk meer 
geschikt was dan een gewone spuitboom voor de bestrijding van de kooluil. 
In het adjuvant-experiment was het beschermende effect van bespuitingen met 
S. carpocapsae, gecombineerd met Addit en xanthaangom op het aantal door kooluil 
beschadigde bloemkolen duidelijk. Het was echter ook duidelijk dat toepassingen met de 
referentiebehandeling (Bacillus thuringiensis (Bt)) een beter resultaat gaven in vergelijking 
met alle andere behandelingen, hoewel het verschil in resultaat niet altijd significant was. 
Met deze gegevens in het achterhoofd kunnen we zeggen dat EPN mogelijk een extra 
bestrijdingsoptie zijn voor de kooluil, indien de effectiviteit van EPN-toepassingen verder 
verhoogd kan worden. 
Zowel in het adjuvant-experiment als in de experimenten rond toepassingshoeveelheid en 
toepassingstechniek waren de aantallen kooluillarven bijzonder variabel tussen individuele 
planten. Dit maakte het moeilijk om statistisch significante verschillen te onderscheiden 
tussen het gemiddelde aantal rupsen per plant. Metingen van bladschade en van het aantal 
door kooluil geïnfecteerde planten bleken daarentegen veel minder variabel, en dus veel 
betrouwbaarder te zijn dan rupsentellingen, voor het bepalen van de bestrijdingseffecten 
van S. carpocapsae en Bt. 
Enkel Bt-toepassingen met de aangepaste spuitboom stopten de verdere ontwikkeling van 
de schade veroorzaakt door de kooluil. Verder waren er in de perceeltjes die met Bt werden 
behandeld significant minder geïnfecteerde planten dan in de controleperceeltjes. De 
bescherming tegen zonlicht aan de onderkant van de bladeren en de betere plaatsing van Bt 
op de planten in de perceeltjes die Bt kregen toegediend met de aangepaste spuitboom, 
zorgden wellicht samen voor het verschil in de bestrijdingsresultaten tussen de Bt-
behandelingen met de gewone en met de aangepaste spuitboom.  
Het was verder duidelijk dat er nog veel ruimte is voor verbetering van bladbespuitingen met 
EPN tegen de kooluil. De bestrijdingsresultaten waren waarschijnlijk grotendeels afhankelijk 
van de temperatuur. Meer koudetolerante EPN-soorten/isolaten/kruisingen moeten worden 
getest, voor er conclusies kunnen worden getrokken over de optimale 
toepassingshoeveelheid van de EPN. 
De depositiemetingen waren bijzonder variabel in alle experimenten. Dit werd waarschijnlijk 
veroorzaakt door de plantarchitectuur van bloemkool: door de overlappende bladeren is het 
bijzonder moeilijk om de volledige plant te bespuiten. Dit is een belangrijk probleem voor 
middelen zoals Bt en EPN, die in contact moeten komen met het plaaginsect, omdat niet 
bespoten delen van de plant niet beschermd zijn tegen de doelplaag. 
Vooreerst moeten er koudetolerante EPN-soorten/isolaten/kruisingen, die effectief zijn 
tegen de kooluil, beschikbaar worden. Pas dan kunnen EPN toepassingen in biologische 
bestrijdingsschema’s worden ingepast om de ontwikkeling van Bt-resistentie bij de kooluil 
tegen te gaan. Dit is van groot belang, aangezien de kooluil al een aangeboren resistentie 
tegen Bt heeft. 
Hoofdstuk 4 beschrijft drie veldproeven rond toepassingen van infectieve juvenielen (IJ) van 
S. feltiae tegen maden van de koolvlieg in bloemkool. Deze experimenten spitsten zich toe 
op het vinden van een optimale toepassingshoeveelheid (200.000 IJ/plant vs. 50.000 
IJ/plant), een geschikte toepassingstechniek (plantbakbespuitingen vs. 
aangietbehandelingen) en een geschikte timing van de toepassingen (toepassing bij planten 
vs. één week na planten, met of zonder één of twee opvolgbehandeling(en)). 
De resultaten toonden aan dat voor de bestrijding van de koolvlieg in bloemkool een 
plantbakbespuiting met S. feltiae betere resultaten geeft dan een aangietbehandeling met 
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dezelfde nematode. Plantbakbehandelingen kunnen het percentage door koolvlieg 
uitgevallen planten verminderen. Aangezien er geen verband bestond tussen de 
toepassingshoeveelheid en het aantal dode planten, is het waarschijnlijk mogelijk om de 
toepassingshoeveelheid te verlagen zonder de goede bestrijdingsresultaten in gedrang te 
brengen. Het aantal koolvliegmaden rond de plantenwortels kan tijdelijk verminderd worden 
door plantbakbehandelingen met 200.000 IJ van S. feltiae toe te passen per bloemkoolplant. 
De resultaten van de mortaliteitstests met wasmotlarven op bodemstalen die werden 
genomen rond de bloemkoolplanten, toonden aan dat IJ van S. feltiae, die werden 
toegediend in een plantbakbespuiting, één tot twee weken nodig hebben om zich te 
verspreiden in de bodem rond bloemkolen. Deze testen toonden ook aan dat de meest 
effectieve periode van IJ van S. feltiae in de bodem beperkt is tot maximaal vijf weken. Een 
opvolgbehandeling is dus zeker aan te raden. 
Verder onderzoek gaat best na of de toepassingshoeveelheid van IJ van S. feltiae in een 
plantbakbehandeling verlaagd kan worden zonder de bestrijding te verminderen, en of een 
opvolgbehandeling die drie tot vijf weken na planten, met een geschikte techniek (bv. 
injectie) wordt toegepast, de bestrijding van de koolvlieg verder kan verbeteren. 
Hoofdstuk 5 rapporteert over twee veldproeven in prei. Deze proeven werden opgezet om 
het bestrijdingseffect van bespuitingen met S. feltiae tegen tabakstrips te bepalen, en indien 
mogelijk te verbeteren. De eerste veldproef werd uitgevoerd op een biologisch proefbedrijf 
en richtte zich op de selectie van een geschikte toepassingstechniek en op het testen van het 
effect van een lokmiddel op de bestrijding van tabakstrips. De tweede veldproef was gericht 
op het inpassen van spuittoepassingen met EPN in een conventioneel bespuitingsschema 
met chemische middelen. Daarnaast werd in deze tweede proef nagegaan of de toevoeging 
van het surfactant Addit aan de spuitsuspensie de bestrijding van tabakstrips verbeterde. 
De resultaten tonen aan dat het geselecteerde (commerciële) isolaat van S. feltiae niet 
effectief was tegen de bladbewonende levensfases van de tabakstrips in prei. Zelfs de 
toevoeging van een lokmiddel, en het aanpassen van de toepassingstechniek 
(bandbespuiting en rijenbespuiting) verbeterden de effectiviteit niet. Het was ook duidelijk 
dat de rijenbespuiting voor een meer egale depositie aan onder- en bovenkant van zowel 
oude als nieuwe preibladeren zorgde. Deze techniek biedt dan ook perspectieven voor het 
verbeteren van bespuitingen met fungiciden en contactinsecticiden in prei. 
De discussie in hoofdstuk 6 legt een verband tussen de verkregen resultaten en suggereert 
toekomstige onderzoekslijnen. Het beschreven experimenteel werk tegen de koolmot, 
koolvlieg en thrips toonde aan dat een significante bestrijding van de eerste twee plagen 
zeker mogelijk is in de groententeelt in open lucht, maar evenzeer dat er nog een lange weg 
te gaan is voor EPN commercieel tegen deze plagen toegepast zullen worden. Een efficiënte 
bestrijding van insectenplagen met EPN in open lucht vraagt om een perfecte combinatie 
van verschillende factoren: EPN-soort/isolaat/kruising, plaag, gewas, toepassing (zowel in 
termen van techniek, formulering als van toepassingshoeveelheid) en omstandigheden in 
het veld. Om al deze factoren te laten overeenstemmen, moeten er meer EPN-
soorten/isolaten/kruisingen worden getest op hun eigenschappen (bv. pathogeniteit, 
temperatuurtolerantie, beweeglijkheid, droogteresistentie). 
Op korte termijn lijkt onderzoek naar EPN toepassingen tegen plagen in de serreteelt het 
meest interessante onderzoeksveld in gematigde klimaten. Pas wanneer de prijzen van EPN-
producten dalen door verhoogd gebruik en er nieuwe EPN-soorten/isolaten/kruisingen en 
toepassingstechnieken beschikbaar worden, kunnen ook EPN-toepassingen in open lucht 
commercieel haalbaar worden. 
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Een goede toepassing van EPN als bestrijdingsmiddel tegen verschillende soorten insecten in 
verschillende gewassen vergt heel wat kennis van een landbouwer. Ook de toekomstige 
verplichting vanuit de EU om klassieke bestrijdingsmethoden te vervangen door 
geïntegreerde gewasbeschermingsmethoden zal de nood aan kennis rond 
gewasbescherming verhogen. De adviesnetwerken van de overheid, van NGO’s en van 
bedrijven moeten versterkt worden om aan deze vraag te voldoen, om zo de Europese 
gewassen gezond te houden. 
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