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STELLINGEN

I
Het is wenselijk aan de eis van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst,
krachtens welke in het af te leveren stamselectiemateriaal geen poederschurft
mag worden aangetroffen, debepaling toe tevoegen, dat bij niet meer dan zeer
sporadisch voorkomen van de aantasting, de partij op verklaring mag worden
afgeleverd in het betrokken keuringsgebied.
II
Door de waarnemingen van KUSANO is niet bewezen, dat de aanwezigheid
van zoosporen met meer dan tweeflagellenbij Olpidiumviciae Kus. het gevolg
isvan het achterwege blijven van delaatste delingbij hun ontstaan.
KUSANO, S. -

1912, J. Coll. Agr. Imp. Univ. Tokyo 4:141-199.

Ill
De huidige kennis omtrent de Plasmodiophorales impliceert, dat alle beschouwingen betrefiende geslachtelijke differentiate, homo- en heterothallie,
opeenvolging van haploide en diplo'fde generatie etc., bij deze orde een sterk
speculatief karakter dragen.
KARLING, J. S.-

1942. Plasmodiophorales.

IV
Het handhaven van de naam Polyspora lini LAFF. is te verkiezen boven de
,wijziging in Pullulariapullulansvar.///?/, zoals door WHITE wordt voorgesteld.
WHITE, N. A. -

1945, J. Council Sc. Ind. Res. 18:141-149.

Inhibitoren van plantenviren werken niet rechtstreeks op het virus, maar via
de plant.
F. C. and
154-168.

BAWDEN,

FREEMAN,

G. G.-1952, J.gen. Microbiol. 7:

VI
Onderzoek naar eventueel giftige werking van bestrijdingsmiddelen op bijen
behoort niet in vitro te geschieden maar door gebruikmaking van een normaal
bijenvolk.
VII
De verklaring, die MORDVILKO geeft voor het voorkomen van Fordinen in
gebieden waar hun primaire waardplant ontbreekt, is zeer aanvechtbaar.
MORDVILKO, A. -

36-328.

Diss. A. P. Kole (Wageningen, 27Jan. 1954)

1935, Ergebnisse und Fortschritte der Zoologie 8:

VIII
Het is wenselijk het woord „promitose" te handhaven voor de somatische
kerndeling bij de Plasmodiophorales.
IX
Hetgeen bij de Plasmodiophorales o.a. dikwijls als „akaryotisch stadium" is
beschreven, maakt waarschijnlijk deel uit van de prophase van de op dat
stadium volgende kerndeling.
X

Het gebruik van vastvleugelige vliegtuigen ter bestrijding van ziekten en plagen van Landbouwgewassen is niet verantwoord.
XI
Alhoewel bij het veredelen van landbouwgewassen in Nederland het kweken
op resistentie tegen parasieten reeds een belangrijke plaats inneemt, dient meer
aandacht te worden besteed aan het kweken op resistentie tegen die parasieten,
waarvan de aanwezigheid in ons land nog niet is geconstateerd, maar die toch
een bedreiging voor de teelt en de export kunnen vormen.
XII
Voor het scheppen van een Benelux-markt voor zuivelproducten is het een
eerste voorwaarde, dat de eisen ten aanzien van de kwaliteit van de melk en de
daaruit bereide producten in de betrokken landen worden geuniformeerd.
XIII
Voorzoverdewerkzaamheden hettoelaten endearbeidsproductiviteit er niet
onder behoeft telijden, verdient, met behoud van hetaantal weekuren, dewerkweek van 5dagen ook in ons land de voorkeur boven die van 5i dag.

Aandenagedachtenis van mijn Ouders
Aanmijn Vrouw
Aan Ellen

VOORWOORD

Gaarne maak ik gebruik van de gelegenheid, die mij bij het voltooien van dit
proefschrift wordt geboden om alien, die tot mijn wetenschappelijke vorming
hebben bijgedragen, te bedanken.
Hooggeleerde OORT, hooggeachte Promotor, ik ben U zeer erkentelijk, dat
U ondanks het feit dat het onderzoek grotendeels niet onder Uw leidingis verricht, toch de taak van promotor op U hebt willen nemen. Voor de grote welwillendheid, waarmede U mij bij het bewerken van dit proefschrift met raad en
daad hebt terzijde gestaan, ben ik U zeer dankbaar. Ik prijs mij gelukkig een
werkkring onder Uw leiding te hebben mogen aanvaarden.
Hooggeleerde QUANJER, de belangstelling, die U door Uw colleges bij mij
voor dephytopathologie hebt gewekt, heeft een beslissende invloed uitgeoefend
op de keuzevan mijn arbeidsterrein. Het was voor mij een groot voorrecht het
onderzoek nog onder Uw leiding te hebben mogen beginnen. De belangstelling
voor mijn werk, dieik, ook na Uwaftreden alshoogleraar, van U mocht ondervinden,hebikzeergewaardeerd.In ogenblikken,waarin hetwerknietergvlotte,
zijn dewoorden, die U bij het begin van het onderzoek tot mij hebt gesproken,
mij steeds tot steun geweest.
Hooggeleerde REINDERS,door Uwgrotedidactische gaven, Uwcritischegeest
en Uwzin voor technische perfectie heeft ook hetvan U genoten onderwijs, dat
ik zo bijzonder heb gewaardeerd, zijn stempel op mijn vorming gedrukt. Dat
ik gedurende een studiejaar in Uw laboratorium bij de practica heb mogen
assisteren, is voor mij van grote waarde geweest.
Hooggeleerde OLIVIER, hoewel U slechts een beperkt aandeel in mijn opleiding hebt gehad, zijn mij door Uw boeiende betoogtrant Uw colleges uit de
tijd der zo bont geschakeerde propaedeutische studie, steeds in herinnering
gebleven.
Van alien, die buiten het verband van de Landbouwhogeschool in enigerlei
opzicht mijn leermeester zijn geweest, wil ik in het bijzonder danken de Heer
L. VAN GIERSBERGEN en Ir W. B. L. VERHOEVEN.
Zeergeleerde VAN DAALEN, U dank ik voor het feit, dat U in Uw functie van

Inspecteur van de Landbouw het verrichten van het onderzoek hebt mogelijk
gemaakt.
Zeergeleerde BRIEJER, met bijzonder veel genoegen denk ik terug aan de tijd,
dat ik op de Plantenziektenkundige Dienst werkzaam was, en aan de vriendschap, die ik er van zovelen mocht ondervinden.
U, zeergeleerde TEN HOUTEN, dank ik voor de grote vrijheid, die U mij bij
hetuitvoerenvan het onderzoek hebt gelaten envoor demogelijkheid dit proefschrift als mededeling van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
uit te geven. De bijzonder prettige werkkring, die ik aan Uw instituut had,
maakte het mij moeilijk een beslissing te nemen toen ik de gelegenheid kreeg
elderseen functie teaanvaarden, diemeermet mijn ambitie strookte.
VII

I wish to express my sincere thanks to Dr J. A. TOMLINSON for revising the
manuscript and correcting the English.
Zeer geachte Heer MEULEMAN, ik ben Uzeer dankbaar voor de prettige wijze
waarop U mij van Uw practische kennis hebt laten profiteren en voor de grote
gastvrijheid waarmede ik steeds in Uw gezin ben ontvangen.
Weledelgestrenge LABRUYERE, wellicht te veel heb ik gebruik gemaakt van
Uw grote bereidwilligheid een ander met Uw weldoordacht oordeel terzijde te
staan;weetechter,dat ook omgekeerd, Utealien tijde opmijn hulpzult kunnen
rekenen.
Dedames E. KOSTER, M. ZWANENBURG en J. C. SPRONG ben ik zeer erkentelijk voor hun hulp bij het uitvoeren der proeven.
Hetpersoneel van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en van
het Laboratorium voor Phytopathologie dank ik voor de waardevolle medewerking, in het bijzonder de Heer C. F. SCHEFFEL voor zijn hulp bij het vervaardigen van de microfoto's en de Heer F. SCHEYGROND voor het tekenen van
de grafieken.
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