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Bestrijding van Tetranychus cftmabarinus op perziken met
behulp van de roofmijt Phytoseiulus riegeli in B 11 : 1 a.g.
1261.
P.N. VI - 21

Inleiding
Reeds sinds 1959 zijn proeven genomen met de roofmijt
Phytoseiulus riegeli. In alle gevallen bleek dat deze roofmijt
in staat was grote hoeveelheden spint in korte tijd op te ruimen.
Bij grote hoeveelheden voedsel breidde de populatie van de
roofmijt zich zeer snel uit. Hoewel aangenomen mag worden dat
de vraat per individu niet bijzonder hoog ligt (mogelijk +10 in
dividuen van spint per dag), werden deze gunstige resultaten
verkregen door het massale optreden van deze natuurlijke vijand.
Zoals reeds in i960 werd gesteld, was het belamgrijk om te weten
te komen hoe de roofmijt bij lagere spintpopulaties zou reageren.
Bij de hier beschreven proef werden de onderzoekingen hierover
voortgezet.

Opzet
De proef werd genomen in B 11 - 1 a.g. op 12 jonge per
zikbomen. Om de migratie van spint en natuurlijke vijanden te
voorkomen werden deze bomen omgeven door hoezen en watergoten.
Alle hoezen werden tegelijkertijd met spint geïnfecteerd en
na + 14

dagen met de roofmijt Phytoseiulus riegeli.

objecten kwamen voor :

De volgende

2-

1 (A+B)

1°

van Tetranychus cinnabarinus/1O bladeren +1+ van
Phytoseiulus riegeli/10 bladeren

1

C

2 (A+B)

1+

van Tetranychus cinnabarinus/10 bladeren

1+

van Tetranychus cinnabarinus/ 5 bladeren + 1° van
Phytoseiulus riegeli/10 bladeren

2

C

3 (A+B)

1+

van Tetranychus cinnabarinus/5 bladeren

1+

van Tetranychus cinnabarinus/blad + 1+ van Phytoseiulus
riegeli/10 bladeren

3

C

1+

4 (A+B)

van Tetranychus cinnabarinus/blad

2+° van Tetranychus cinnabarinus/blad + 1+ van Phytoseiulus
riegeli/10 bladeren

4

C

2++ van Tetranychus cinnabarinus/blad.

Zowel het spint als de roofmijt waren afkomstig van het proefstation.
Elke week werden tellingen verricht van het totale aantal levende
individuen van Tetranychus cinnabarinus en Phytoseiulus riegeli op
10 perzikbladeren per boom.

Uitvoering
1 7 - 2 1 juni
3 -

4 juli

s perzikbomen met spint geïnfecteerd
'• Phytoseiulus riegeli geïntroduceerd

2, 10, 17, 24 en 31 juli, 8, 15, 22- en 29 augustus, 5» 12, 19 en
26 september

: tellingen verricht.

Resultaten
Een overzicht van alle tellingen wordt gegeven in tabel 1.
Behalve bij groep 4 komen de duplo's vrij goed met elkaar overeen.
Grafiek 1 geeft een overzicht van de spintaantasting van de objecten
met Phytoseiulus riegeli. Bij de vier objecten zijn duidelijk twee
pieken te onderscheiden. Objeet 1 (A+B) 1+ van T.cinnabarinus/10 bla
deren + 1+ van P. riegeli/10 bladeren heeft bij de tweede piek
een iets hoger aantal spintmijten dan bij de tweede, dit in af
wijking met de andere objecten. Men zou dit mogelijk een minder
gewenste situatie kunnen noemen. Als deze proef bijvoorbeeld vroeger
in het seizoen was opgezet dan was deze piek op een voor het gewas

ongunstiger tijdstip gevallen. Bij hogere temperaturen
zou het spint zich meer uitgebreid, hebben met meer schade aan
de bomen tot gevolg.
De populatie van P.riegeli is bij dit object waarschijnlijk te
lang weggevallen nadat de eerste piek was opgeruimd (zie grafiek 2),
waardoor het spint zich weer gemakkelijker heeft kunnen uitbreiden.
Er dient echter wel opgemerkt te worden dat bij dit object in
het geheel geen schade aan het gewas is toegebracht, maar bij
eenzelfde verhouding tussen prooi en natuurlijke vijand, doch
op een hoger populatieniveau had zich mogelijk dezelfde situatie
kunnen voordoen, met wel economische schade aan het gewas. De
drie andere objecten vertonen dit beeld niet.
De eerste piek ligt hoger dan de tweede en deze eerste ligt ook
aanmerkelijk hoger dan bij object 1.

De opbouw van het spint

is duidelijk afhankelijk van de uitgangspopulatie. De populatie
van object 4 ( 2++ van T.cinnabarinus/blad en 1+ van P.riegeli/l0
bladeren) is ongeveer tot de schadelijke grens uitgelopen
(+ 400 individuen/blad.). Op grafiek 2 is te zien dat de toename
van het aantal roofmijten afhankelijk is van de hoeveelheid prooi
bij eenzelfde uitgangspopulatie van de roofmijt. Dit is ook bij
de tweede piek duidelijk te zien.
Grafiek 3 geeft volledigheidshalve een overzicht van de objecten
zonder P. riegeli. De aanvankelijke opbouw is gelijk aan grafiek 1.
Hierna begint het spint zich echter enorm uit te breiden, waar
door het na 8 augustus niet meer mogelijk was deze hoezen te tellen.

Concluâie
1.

Bij een verhouding prooi - natuurlijke vijand van 160Ï 1
500 s 1

en 65O s 1

wordt geen economische schade van spint

op perziken veroorzaakt.
2.

Bij een verhouding van 1200 : 1 is deze schadelijke grens onge
veer bereikt.

3.

Het is niet onmogelijk dat bij de verhouding prooi - natuurlijke
vijand van 160'. : 1 te weinig spint aanwezig is voor de roof7
mijt Phytoseiulus riegeli om zich op een dusdanig peil

te

handhaven dat bij een her-infectie van spint voorkomen wordt dat
het spint zich meer uitbreidt dan bij de eerste infectie.
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Tetranychus cinnabarinus gem. per 10 perzik bladeren 1963 (-Phytoseiulus riegeli )

