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STELLINGEN
I
Voor de omvang van de schade, die door stengelaaltjes wordt aangericht, is
de invloed van de toestand van de grond op de aaltjes van grote, die van deuitwendige omstandigheden op de planten van geringe betekenis.
II
De schade, die door Stengel- en bladaaltjes wordt aangericht, is in de regel
niet het gevolg van een te eenzijdige cultuur.
Ill
Er bestaat weinig reden om aan te nemen, dat de resistentie van planten tegen
ziekten in belangrijke mate vergrcot kan worden door een verbetering van de
bemesting en bewerking van de grond.
IV
De gezondheid van dieren berust voor een belangrijk gedeelte op verworven
immuniteit, die van planten op resistentie.
V
Bij de bestrijding van ziekten en plagen van landbouwgewassen moet in het
algemeen aan de teelt van resistente rassen de voorkeur gegeven worden boven
cultuurmaatregelen en het aanwenden van chemische middelen; tot het laatste
mag slechts worden overgegaan, wanneer de beide eerstgenoemde wegen geen
uitkomst bieden.
VI
Het is niet bewezen, dat virusmoleculen zich in hun geheel van eel naar eel
verplaatsen.
VII
Hoewel bij rogge bij het kruisen van twee niet verwante inteeltstammen een
zeer uitgesproken heterosiseffect voorkomt, mag toch niet verwacht worden, dat
een practijkras gekweekt zal worden, dat enkel hierop gebaseerd is.
A. MUNTZING, Botaniska Notiser 1943, p. 333
VIII
Voldoende waarborgen tegen de verspreiding van Ditylenchus dipsaci en D.
destructor met pootgoed zijn slechts te verkrijgen door sommige zwaar besmette
bedrijven van de aardappelkeuring uit te sluiten en de verspreiding van pootgoed
uit bepaalde besmette gebieden naar niet besmette te voorkomen.
IX
Dedaglengte beinvloedt het optreden van geslachtsdieren bij zwarte bonenluis,
doordat ze een directe werking op het dier uitoefent en niet een via de plant.
H. J. DE FLUITER, Tijdschr. o. Pl.z. 56: 265-285, 1950
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X

Te sterke inkrimping van het graanareaal ten gunste van hakvruchten is met
het oog op de voorziening van de grond met organische stof niet gewenst.
XI
In publicaties over werkmethoden, die voor serieonderzoek gebruikt moeten
worden, mogen gegevens over de benodigde outillage, een nauwkeurige handleiding en een opgave van de tijd, die het uitvoeren van de verschillende onderdelen kost, niet ontbreken.
XII
Voor degenen, diezich na hun studie aan de Landbouwhogeschool willen wijden
aan het kweken van practijkrassen van land- en tuinbouwgewassen is het noodzakelijk naast plantenveredeling ook plantenziektenkunde als ingenieursvak te
kiezen.

Aan mijn Ouders
Aan mijn Vrouw

Van de gelegenheid, die de voltooiing van dit proefschrift mij biedt om mijn
gevoel van dankbaarheid jegens alien, die aan mijn wetenschappelijke vorming
hebben meegewerkt, te uiten, maak ik gaarne gebruik.
In de eerste plaats dank ik U, Hooggeleerde QUANJER, voor de steun, aanmoediging en waardering, die ik van Umocht ontvangen. Aan de tijd, gedurende
welke ikop Uwlaboratorium werkte, zal iksteeds met de grootste erkentelijkheid
terugdenken. De geest van samenwerking, die daar heerste en de grote mate van
vrijheid, die U aan de verschillende onderzoekers liet, kunnen moeilijk te hoog
gewaardeerd worden.
U, Hooggeleerde OORT, dank ik voor de welwillendheid, waarmee Uzich bereid
hebt verklaard de taak van promotor op Ute nemen.
Hooggeleerde DEWEZ, het is van grote betekenis voor mijn onderzoek geweest,
dat ik tijdens mijn practijktijd in Limburg onder Uw leiding en gesteund door
Uw ruime ervaring veldwaarnemingen over de reupziekte in rogge heb kunnen
doen.
Hooggeleerde HUDIG, begrip voor de grond als dynamische eenheid, zoals U
dat Uw leerlingen poogde bij te brengen, bleek mij ook voor de bestudering van
het gedrag van in de grond levende parasitaire organismen onmisbaar te zijn.
Veel dank ik ben ik Uverschuldigt, Hooggeachte VAN DER LUGT. Aan Uwraad
en steun is het voor een belangrijk deel te danken, dat ik aan de Landbouwhogesehool heb kunnen studeren.
Hooggeachte JELLEMA, niet alleen voor Uw lessen in de biologie, maar ook
voor de vriendschap en steun, die ik steeds van U mocht ondervinden, wil ik U
hier hartelijk danken.
U, Zeergeleerde GOODEY, dank ik zeer voor het corrigeren van het Engelse
overzicht bij dit proefschrift.
Zonder Uwtoegewijde hulp,Waarde DUNLOP, Mej. VAN EES en Mej. LASONDER,
zouden vele van mijn proeven niet uitgevoerd hebben kunnen worden.
U,Waarde BAARS, BOEKHORST, VAN ORDEN en SCHEFFEL, ben ik zeer erkentelijk voor het vervaardigen van apparaten en foto's.
Tenslotte is hier een woord van dank op zijn plaats voor het gehele personeel
van het Laboratorium voor Phytopathologie en van het I.P.O. voor de zorg, die
zij aan mijn proeven besteedden en voor de bijzonder prettige wijze, waarop ik
steeds met hen heb mogen samenwerken.
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INLEIDING
In de literatuur over de aantasting van planten door aaltjes zijn weinig gegevens te vinden, die dwingen tot het stellen van de vraag of door de grond een
belangrijke invloed opdeze aantasting kanworden uitgeoefend. Debelangstelling
der onderzoekers heeft zich, waarschijnlijk door hetontbreken vaneen duidelijke
aanleiding anders te doen, gericht op waardplantenreeksen en biologische rassen
enerzijds en het doden der aaltjes in grond en plant met chemische middelen of
warmte anderzijds.
In Nederland wasde directe aanleiding om zich ook over de betekenis vande
grond bij het optreden van aaltjesziekten te beraden het enigermate geruchtmakende optreden van Ir CLEVERINGA, dieinwoord engeschrift (2,3)verklaarde,
dat volgens zijn waarnemingen vele ziekten van planten het gevolg waren van
een slechte ,,struetuur" vandebouwvoor enbetrekkelijk gemakkelijk voorkomen
of genezen konden worden door een juiste grondbewerking en het toedienen van
organische mest. Reup in rogge, veroorzaakt door het stengelaaltje (Ditylenchus
dipsaci) washierbij eenvan zijn belangrijkste voorbeelden. In het algemeen werden de opvattingen van CLEVERINGA onvoldoende gefundeerd geaeht. De mogelijkheid en in sommige gevallen zelfs de waarschijnlijkheid van een belangrijke
invloed vandegrond ophetoptreden vanbepaalde plantenziekten stonden echter
wel vast, terwijl eenopdeze invloed gebaseerde bestrijdingswijze zeer aantrekkelijke aspeeten zou hebben. Door nader onderzoek zou echter uitgemaakt moeten
worden wat in deze richting te bereiken viel.
Een landelijke enquete over het voorkomen van het stengelaaltje en de bijde
aantasting door deze parasiet optredende bijzonderheden, op verzoek van Prof.
QUANJER gehouden door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de Plantenziektenkundige Dienst, leverde waardevolle nieuwe gegevensop,vooral afkomstig
uit Limburg, Zeeland en Goeree-Overflakkee (samengevat door DEWEZ (5) en
VAN BEEKOM (7)).Er kon uit geconcludeerd worden, dat inderdaad de toestand
van de grond van betekenis wasvoor het optreden van aantasting door stengelaaltjes, maar aanwijzingen voor de bestrijding vielen er vrijwel niet uit af te
leiden.
De omvang van de schade door stengelaaltjes aangericht en de resultaten van
de enquete waren de aanleiding tot een onderzoek, waarbij in de eerste plaats
aandacht werd geschonken aan de invloed van de grond op de aantasting. Het
werd aanvankelijk onder auspicien van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek uitgevoerd op het Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek (thans Laboratorium voor Phytopathologie)onder de leiding van
Prof. Dr H.M.QUANJER, en voortgezet op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.

HOOFDSTUK I
VELDWAARNEMINGEN
WIJZE VAX OPTREDEN VAN AANTASTING DOOR STENGELAALTJES

In een groot aantal cultuurgewassen kan aantasting door stengelaaltjes voorkomen. Meestal valt de ziekte echter weinig of niet op en is de directe schade
gering. Ook deaantasting inonkruiden isin demeestegevallen weinig in het oog
lopend. In andere iszeeveneenstijdens degroei van het gewas niet of pas bij een
zorgvuldig onderzoek te vinden, maar blijkt het geoogste product aaltjesziek te
zijn. Tijdens de bewaring treden dan verliezen op of de waarde als reproductiemateriaal daalt sterk, omdat terecht gevreesd wordt voor verspreiding van de
aaltjes naar nog niet besmette percelen. Op deze wijze kan grote schade aangericht worden bij bloembollen, aardappelen en sjalotten. De grootste opbrengstverliezen treden echter op, wanneer de ziekte al in het te velde staande gewas
opvalt eneen groot aantal planten afsterft. Dit komt veelvuldigvoor bij derogge
ineen groot gedeelte van Limburgen Oostelijk Noord-Brabant en in wat mindere
mate in de Lijmers, langs de IJssel en langs de Overijselse Vecht, evenals bij de
uien in Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden en in de rode klaver, waar deze
reeds lange tijd geteeld wordt, in de eerste plaats dus op de rivier- en zeekleigronden.
Als uitgangspunt voor veldwaarnemingen zijn de laatstgenoemde gevallen
verreweg de meest geschikte. De lichte niet opvallende aantasting in andere gewassen is vaak alleen te vinden door te zoeken op plekken, waar uien, rogge of
rode klaver ernstig van aaltjesziekte te lijden hadden. De verdachte plekken in
deze laatste zijn vaak alopeen afstand te zien; in korte tijd kan een groot aantal
opgespoord worden, mede doordat de ziekte in bepaalde gebieden veelvuldig
voorkomt. Zijn eenmaal de besmette percelen bekend en voldoende nauwkeurig
gekaarteerd, dankunnen hieropgedurendelangetijd inallegewassenenonkruiden
de mate van aantasting en eventueel de samenhang hiervan met andere factoren
nagegaan worden.
Reupzieke roggevelden kunnen het gemakkelijkst opgespoord worden in de
winter en het vroege voorjaar. Begin November zijn er somsechter al planten te
vinden met duidelijke symptomen. Aan het einde van deze maand tekenen de
eerste plekken in het gewaszich af. Gedurende dewinter ziet men deziektesteeds
meer optreden, zolang tenminste de ontwikkeling van het gewas niet door vorst
tot stilstand is gebracht, en in April heeft ze haar maximum bereikt. Men kan
dan plekken vinden van minder dan een vierkante meter tot vele aren groot. In
de ergste gevallen zijn hele akkers kaal geworden. In plekken, die zich beginnen
af te tekenen, hebben de planten duidelijke symptomen en vaak ook een wat
lichterekleurdan ophet gezondedeelvan deakker. Vrijspoedignadat dezeeerste
verschijnselen opgetreden zijn,gaan deeerste planten dood; in demeeste gevallen
wordt de plek hoe langer hoe kaler en daardoor ook hoe langer hoe duidelijker
zichtbaar. Naar de rand toe worden meer gezonde planten gevonden en zijn ook
vaak de zieke niet zozwaar aangetast, dat zevoor het doorschieten van derogge
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afsterven. Een gedeelte ervan vormt nog een of meer halmen, terwijl ook degezonde planten wegensde hollestand wat meerdan normaal uitstoelen. Daardoor
lijkt deplek na het inaar komen vaak kleinerdan vroeger inhetseizoen. Inenkele
gevallen iszedan zelfsmoeilijk terug te vinden. Meestal isechter ten gevolgevan
de toch nog te holle stand ook op de minder zieke gedeelten van de reupplekken
de opbrengst beneden de normale.
In de door kroef aangetaste uienvelden kan men de zieke plekken vanaf einde
Meiduidelijk waarnemen. Zeontwikkelen zich ongeveer op dezelfde wijze als die
in rogge. Ook hier lijken de plekken later in het seizoen vaak minder groot dan
in het begin, maar deschade isook bij een schijnbaar weinig ziek gewas nogaanzienlijk, daar de partij dan toch slecht houdbaar is en dus vroeg verkocht moet
worden. De verliezen beperken zich hier dus niet tot een vermindering van de
opbrengst, zoals bij rogge.
In de rode klaver vindt men de eerste symptomen vaak al vroeg in de herfst
van het jaar van uitzaai, maar kale plekken van enige omvang ontstaan in de
regel pas in het tweede jaar. Ze tekenen zich vooral duidelijk af bij het opnieuw
uitgroeien van het gewasnahet maaien.Waren zedaarvoor alteziendan schijnen
zenu plotseling veelgroter te zijn geworden. Dit isnatuurlijk niet het geval.Ook
de planten om een kale plek, die er op het eerste gezicht nog vrij gezond uitzien,
doordat zenogeenaantalStengelsvan vrijwel denormale lengtehebben gevormd,
blijken bij een nadere beschouwing reeds vrij ernstig van deaaltjesziekte te lijden
te hebben. De bladeren hebben vaak te korte bladstelen, die evenals de nerven
sterk verdikt zijn en zijstengels zijn in het geheel niet of slechts weinig tot ontwikkeling gekomen. Worden zulke planten afgemaaid, dan vormen ze in de regel
vrijwel geen Stengelsmeer, daar ook dedicht bij de grond gelegen knoppen, waar
deze uit moeten groeien, al zwaar besmet zijn.
DE UITBREIDING EN VERSPREIDING DER ZIEKTE

Alsdestengelaaltjes zich ergensgevestigd hebben, dan kan de besmette oppervlakte optwee wijzen vergroot worden. Indeeerste plaats kunnen deaaltjes zich
actief door de grond of, bij een dicht gewas,tussen de planten verplaatsen. In de
tweede plaats kunnen zeversleept worden met plantendelen en met grond tijdens
de grondbewerking en met mest, waarin aangetast materiaal b.v. roggestro,
terecht is gekomen. De eerste wijze van uitbreiden speelt natuurlijk alleen bij
korteafstanden eenrol; detweede isverrewegdebelangrijkste bij de verplaatsing
van aaltjes van het ene veld naar het andere. RITZEMA Bos (11) vermeldt reeds
een geval van overbrenging van stengelaaltjes met stalmest van een besmette
boerderij naar een niet-besmette.
Actieve verplaatsing, ten gevolge waarvan aaltjes uit een zieke narcissenbol de
omliggende narcissen aantastten, werd waargenomen door VAN SLOGTEREN (15).
Ook in rode klaver zijn verschijnselen te vinden, die wijzen op een actieve verplaatsing van de aaltjes, tengevolge waarvan zieke plekken zich tijdens de groei
van het gewas kunnen uitbreiden. Zo werd in de herfst van 1946 op een rode
klaverveld in Ottersum een plekje met enkele aaltjeszieke planten gevonden. Bij
deeerste waarnemingen waren deomliggende planten nog volkomen gezond. Bij
volgendeblekendeplanten,dieheteerstaangetast waren,gedeeltelijk afgestorven
te zijn, terwijl de omliggende planten symptomen begonnen te vertonen. Dit
proces zette zich in het voorjaar van 1947 voort, zodat er tenslotte aantasting
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gevonden werd op een ronde piek van enkele meters doorsnede. Het is natuurlijk
niet onmogelijk, dat bij de planter), die na de eerste waarnemingen nog ziek geworden bleken te zijn, er waren, die van de grond uit aangetast waren, maar het
zou wel zeer toevallig zijn, als op deze wijze een zich concentrisch uitbreidende
plek zou ontstaan. Veel waarschijnlijker is het, dat een gedeelte van de aaltjes,
uit de planten, die het eerst aangetast waren, zich over de grond en tussen het
vochtige gewas naar de gezonde planten heeft begeven. Bij het omploegen van
destoppel kwamen met deplantendelen grote aantallen aaltjes indegrond terecht.
Wordt er nu na enkele jaren weer rode klaver gezaaid op dit perceel, dan kan
overal, waar in 1947 zieke klaver heeft gestaan, een gelijkmatige aantasting verwacht worden.
Alleen bij dichte gewassen, zoals klaver kan de verplaatsing van aaltjes van
plant op plant van belang zijn. In de meeste gevallen zal zedoor of over de grond
moeten plaats hebben. Verschillende verschijnselen, die hierbij optreden, moeten
dus in verband staan met de geschiktheid van de grond voor deze verplaatsing.
Bij het kaarteren van een aantal reupplekken in rogge en kroefplekken in uien
viel het op, dat de plekken in uien de ronde of min of meer onregelmatige vorm
hadden van olievlekken op papier, maar dat die in rogge vaak langgerekt waren
in de bewerkingsrichting (zie fig. 1).Somskwamen ook inroggemin of meer ronde
plekken voor, vooral op lichtere gronden. De ronde plekken moeten ontstaan zijn,
doordat de stengelaaltjes zich naar alle kanten vrijwel gelijkelijk hebben kunnen
verspreiden. Daar ermeestal maar een bewerkingsrichting is,moet de verspreiding
in een richting loodrecht hierop in elk geval voor een belangrijk gedeelte actief
hebben plaats gehad, terwijl de passieve verplaatsing van de aaltjes bij de grondbewerking ten opzichte van de actieve maar een geringe betekenis gehad moet
hebben Bij de langgerekte plekken iswaarschijnlijk de verplaatsing in de lengterichting bevorderd, die in de breedterichting belemmerd of beide. Uit het samenvallen van de lengterichting met de bewerkingsrichting kan afgeleid worden, dat
de bewerking hier een belangrijke factor isgeweest. Ze kan de vorm van de plekken op drie manieren beinvloed hebben. In de eerste plaats
kunnen de aaltjes bij de grondbewerking met plantenresten
verplaatst zijn. Vooral bij het eggen worden vaak veel stoppels
versleept en die van aangetaste rogge kunnen nog zeer veel
aaltjes bevatten. In de tweede plaats zouden in de ploegrichtingbepaalde banen ontstaan kunnen zijn, waarlangs de aaltjes
zich gemakkelijker kunnen verplaatsen dan in een richting
loodrecht hierop. In de derde plaats zou het kunnen zijn, dat
het voorkomen van aaltjesaantasting niet in de eerste plaats
bepaald wordt door debesmetting, maar dooreen pleksgewijze
'/-I'

Fig. 1. Vorm van reupplekken in rogge.
Shape of eelworm infested patches onryefields
A. Langgerekte plek.
Elongated patch.
B. Plek op het einde van een akker.
Patchatthe end ofa field.
Oude bewerkingsrichting.
Olddirection of ploughing
Nieuwe bewerkingsrichting.
New direction of ploughing
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geschiktheid van de grond voor het optreden van dezeziekte. Devergroting van
deze plekken zoudan doorverslepingen vermenging van grond ten gevolge van
de grondbewerking nioeten kunnen plaats hebben.
De langwerpige plekken in rogge breiden zich in de breedte niet alleen veel
langzamer uit dan in de lengte, maar ook veel langzamer dan de ronde kroefplekken op de Zuidhollandse enZeeuwse eilanden,wanneer hier even vaak uien
verbouwd worden alser rogge komt op de reuppercelen. Dekleien zavelgronden,
waar uien verbouwd worden, lijken dus gunstiger voor stengelaaltjes te zijn
dan de zandgronden, waar rogge verbouwd wordt.
Bijdelangwerpigereupplekken inroggekan delengte-breedte-verhouding 10:1
en nieer zijn (fig. 1A). Bereiken de plekken de rand van het pereeel dan zijn ze
soms L-vormiggeworden(fig. 1 B),waarschijnlijk doordat ooksmallepercelen aan
de einden vaak dwars geploegd en geegd worden.
Behalve de uitbreiding van plekken op een veld blijkt ook de verspreiding van
veld tot veld in het ene geval gemakkelijker te gaan dan in het andere. Reup in
rogge wordt volgens DEWEZ (5) in Limburg vrijwel uitsluitend op het laagterras
van Maas en Roer gevonden. Uitbreiding van de ziekte naar aangrenzende midden- of hoogterrasgronden heeft niet of zeer langzaam plaats. Daarentegen zijn
ontginningen op stuifzand binnen of grenzend aan het laagterras soms binnen
enkele jaren al zwaar besniet, terwijl deziekte hier vaak nog meer verwoestingen
aanrieht dan op het laagterras mede doordat op deze lichte gronden zeer vaak
rogge verbouwd wordt. Daarnaast worden op het laagterras zelf gedeelten gevonden, waar de ziekte blijkbaar veel minder gemakkelijk vaste voet kan krijgen
dan inandere. Zowerd in het voorjaar van 1940veel reup gevonden opdehogere
gronden ten westen en ten zuiden van Azenraai (gemeente Maasniel), terwijl ten
oosten van dit dorp op lagere gronden zo goed als geen reup voorkwam. Toch
moeten dezelaatsteevenlangincultuur zijn geweest alsdebovengenoemdezwaar
besmette stuifzandgronden, terwijl erook vrijwel evenveel roggeverbouwd wordt
als op de zwaar zieke percelen. De kans, dat er met aaltjes besmet materiaal op
deze percelen terecht komt, isook vrijwel evengroot als bij de stuifzandgronden.
Dat op de gronden ten oosten van Azenraai vrijwel geen reup voorkwam moet
dus wel toe geschreven worden aan hun mindere geschiktheid voor het optreden
van deze ziekte.
AANTASTING VAN GEWASSEN EN ONKRUIDEN
IN VERSCHILLENDE TIJDEN VAN HET JAAR

Uien worden waarschijnlijk gedurende hun gehele groeitijd aangetast door
stengelaaltjes en in dezelfde periode kan men op kroefplekken aangetaste onkruiden vinden. Vroeg of laat zaaien schijnt zo goed als geen verschil te maken.
Op kroefplekken kan ook haver aangetast worden. In winterrogge treedt reup op
in het laatste gedeelte van de herfst en in de winter. Er is een aantal gewassen,
dat eveneensvatbaar isvoordestengelaaltjes, diedewinterroggeaantasten, zoals
zomerrogge, haver, ma'is,erwten, bonen (Pliaseolus) en het loof van aardappelen.
De aantasting hierin bleek echter meestal veel minder ernstig te zijn dan die in
winterrogge in het voorgaande jaar zoudoen verwachten. Zowerd inhet voorjaar
van 1948 geen aaltjesaantasting in haver en ma'is gevonden op velden, waar in
1947 hevig reup in rogge voorkwam. Daarentegen werd in 1949 wel hevige aantasting inma'isgeconstateerd, terwijl in 1950deaantasting inhaver veel ernstiger
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was dan in de voorafgaande jaren, waaruit blijkt dat deze gewassen wel hevig
aangetast kunnen worden als de omstandigheden hiervoor maar gunstig zijn.
Aantasting van haver enmaisverbouwd opplekken, waar reup inrogge optreedt,
wordt ookvermeid door DEWEZ(5).Ookzomerroggewordtzeldenhevigaangetast.
Daaromwordtdezenaastzomergerstvaak gebruiktomkaalgeworden reupplekken
te bezaaien. In 1946werd in Kilder een geval van bezaaien van een reupplek met
zomerroggeeentijdlang geobserveerd. InJanuari wasopdezeplekde winterrogge
zwaar ziek en in Februari grotendeels dood. Begin Maart werd er na ploegen
zomerrogge gezaaid. Hierin werd echter geen spoor van aaltjesaantasting gevonden. Dat ze wel vatbaar is en ook heel goed in het voorjaar aangetast kan
worden, bleekechter duidelijk in 1948 opeen veld te Milsbeek. Dit wasin Januari
algrotendeels kaal, doordat indewinterroggereupoptrad. Midden Februari werd
zomerroggegezaaid. Dezewerd echter bijna evenergaangetast alsdewinterrogge.
Eveneens midden Februari 1948,werd opeen proefveld te Ottersum winterrogge
gezaaid. Slechts op een van de vier veldjes werd hierin erge aaltjesaantasting
gevonden. Op de andere drie bleef de rogge grotendeels gezond. Op hetzelfde
proefveld was alle vroeger gezaaide rogge midden Februari zwaar ziek of reeds
dood. Ook zomerrogge en haver, die op 16April gezaaid werden op de inmiddels
kaal geworden veldjes, bleef vrijwel geheel gezond.
Gedurende een aantal jaren werd op verschillende percelen, waar grote schade
door reup werd aangericht, na de oogst de opslag op aaltjesziekte onderzocht.
Soms bleek deze in Augustus reeds aangetast te zijn. Meestal bleef zeechter volkomen gezond, ook op plaatsen, waar in de herfst van hetzelfde jaar gezaaide
winterrogge weer hevig aangetast werd.
Bij de onkruiden worden ongeveer dezelfde verschijnselen aangetroffen. Blijkens incidentele vondsten is een aantal veel op reupplekken voorkomende onkruiden vatbaar voor de aantasting door de stengelaaltjes, die ook in rogge
voorkomen. DEWEZ (5) vermeldt Panicum cms galli. Windhalm (Apera spica
venti),Holms mollis en perzikkruid (PolygonumPersicaria) bleken volgens eigen
waarnemingen eveneens hevig aangetast te kunnen worden, maar toch kan men
vaak volkomen gezonde windhalm welig zien groeien op de reupplekken.
Uit het bovenstaande blijkt, dat ophet eneogenblik dekansopaantasting van
een bepaald gewas veel groter isdan op een ander. Deze verschillen worden niet
alleen door seizoen, weer of gewas veroorzaakt, want terwijl op de ene plaats een
gewas gezond blijft op besmette grond, wordt het terzelfdertijd op een andere
plaats ziek. Ze moeten dus wel samenhangen met verschillen in de toestand van
de grond, waardoor in het ene geval aantasting verhinderd wordt en in het
andere niet.
Eveneens blijkt er uit, dat op zandgronden, waar reup in rogge voorkomt, de
kans op aantasting der gewassen in het voorjaar en de zomer veel kleiner is dan
in het laatste gedeelte van de herfst en in de winter. Op kleigronden wordt de
meeste aantasting in zomergewassen gevonden. Vatbare wintergewassen worden
hier echter weinig of niet verbouwd.
AALTJESAANTASTING IN VERSCHILLENDE JAREN

Degrootte van deschade, diedoorstengelaaltjes wordt aangericht, kan in verschillende jaren sterk uiteen lopen. Zowaren 1940, 1941,1948en 1950jaren met
veel reup in rogge. Daarentegen kwam in 1943en 1947 hierin vrij weinig aaltjes296

aantasting voor. Ook werd in 1947 veel minder kroef in uien gevonden dan in
1948. Dezeverschillen zullen op een of andere wijze moeten samenhangen met het
weer, daarditde enige factor is,waarvan de verschillen van jaar tot jaar voor een
geheel gebied gelijk zijn. Volgens NIGON en RITTER (10) wordt de aantasting van
detabak in de Elzas verergerd door veel regen tussen 15Juni en 15Juli. Volgens
DEWEZ (5) heerst de mening, dat er na zachte winters meer reup optreedt dan na
strenge. Zowerd er na de strenge winter van 194(5-1947 weinig, na de zachte van
1947-1948 veel reup gevonden. Echter, de aantasting trad in dit laatste geval al
op in November en begin December, dus op een ogenblik, dat er in het algemeen
ook bij strenge winters nog weinig vorst is geweest. Ook kan het voorkomen, dat
in en na zachte winters weinig schade optreedt, zoals b.v. in 1943. Daarentegen
kwam er zeer veel reup voor na de strenge winters van 1939-1940 en 1940-1941.
SPIECKERMANN (16) is eveneens van oordeel, dat de ernst van het optreden van
reup in rogge geheel beheerst wordt door het weer. Ook hij acht in het algemeen
strenge winters gunstiger dan zachte, maar noemt daarbij als bijzonder ongunstig
veel regen, een langdurige bedekking van het gewas met sneeuw en een koud nat
voorjaar, factoren, die ook volgens DEWEZ (5) het optreden van de ziekte bevorderen. Beide auteurs schrijven dit toe aan deslechte invloed, die ze uitoefenen
op het weerstands- en herstelvermogen van een door aaltjes aangetast gewas.
Daarentegen zou een droog en warm voorjaar gunstig werken, doordat roggeplanten (en ook andere gewassen) de aantasting door een snelle groei voorblijven
en niet afsterven. Het door de aantasting heengroeien werd in 1949op een aantal
velden waargenomen. Plekken, die in Januari duidelijk zichtbaar waren, konden
in Meien Juni nauwelijks teruggevonden worden. Er bestaat echter ook een groot
verschil in deaangetaste oppervlakten, die in verschillende jaren, vanaf het eerste
optreden van de ziekte gevonden worden. Het schijnt dus, dat de aaltjes niet
steeds dezelfde kansen geboden worden om in de planten binnen te dringen onafhankelijk van eventuele verschillen in groeisnelheid en herstelvermogen van deze
laatste. Ook in de gunstigste jaren zijn daarbij nog velden te vinden, waar hevige
aantasting door stengelaaltjes optreedt, zonder dat de overige groeivoorwaarden
voor de gewassen er slechter lijken te zijn dan op andere besmette velden, waar
weinig of geen aantasting voorkomt. Dit wijst er op, dat behalve een directe invloed van het weer op het gewas of de aaltjes er nog een factor werkzaam moet
zijn, die eveneens in het ene jaar niet hetzelfde is als in het andere en zich dus
waarschijnlijk ook onder invloed van het weer wijzigt, maar die toch niet op een
zelfde tijdstip overal opdezelfde wijzedeaaltjesaantasting beinvloedt. Deze factor
moet wel de grond zijn. De toestand van de grond en dus waarschijnlijk zijn
invloed opaaltjes enplanten opeenbepaald ogenblik hangtechter nietalleenafvan
het weer op datzelfde ogenblik, maar ook van dat in voorafgaande jaargetijden.
Bij de verklaring van het zich herstellen van een aangetast gewas, moet er
eveneens rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat niet het gewas te
snel groeit of resistent geworden is, dank zij gunstige omstandigheden, maar dat
de toestand van het milieu om de planten (grond of lucht) zodanig is, dat de
aaltjes zich niet uit degrond ofreeds aangetaste delen van deplanten naar nieuwe
scheuten kunnen begeven, waardoor deze laatste gezond kunnen opgroeien.
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