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1
De bestrijding van spint in kasrozen door spuiten met ccn krachtige straal water (het z.g. spintspuiten) is alleen te verwerpen daar
het teveel arbeid kost en soms door schimmels veroorzaakte ziekten
verspreidt, niet wegens onvoldoende werking tegen het spint.

In de bloementeelt is voor spintbestrijding het gebruik van parathion te verkiezen boven dat van TEP.

Selenaat, opgenomen via de wortel van een plant, zal voor die
plant schadelijker werken naarmate de omstandigheden, waaronder
de wortelgroei plaats vindt, meer van het optimum afwijken.

De term Mchemotheraplef\ in de zin als door G r o s j p a n ge~
bruikt, dient vervangen te wonden door „interne therapie".
Lit.: G r o s j c a n , J., Med. Dir. Tuinb. 13, p. 673—687.
5
Vele plantensoorten, welke gemakkelijk door parathion beschadigd worden, zijn tevens gevoelig voor DDT, maar dit gaat niet in
alle gevallen op, evenmin als het omgekeerde het geval is; het is
daarom waarschijnlijk dat voor de phytotoxische werking van D D T
en die van parathion meer dan een voorwaarde moet zijn vervuld,
waarvan minstens een voor beide middelen gelijk en minstens een
voor beide middelen verschillend is.
6
In de literatuur zijn geen gegevens te vinden, welke als afdoende
bewijzen kunnen gelden voor het in belangrijke mate voorkomen van
Tatsonemus latus B a n k s of Tarsonemus pallidus B a n k s op
cyclamen in Europa.

De ervaring, opgedaan bij de bestrijding van de Boorder (Enar~
monia Woeberiana S c h i f f.) in Prunus triloba plena, heeft geleerd, dat een effectieve bestrijding van een borend insect, gebaseerd
op de phaenologie van het stadium waarin de verspreiding plaats
vindt, in de practijk uitvoerbaar ist mits de vlucht niet te lang duurt.

