EEN AANTASTING DOOR EEN MIJT,
VERMOEDELIJK PHYLLOCOPTES FOCKEUI NAL.»
BIJ PERZIKEN EN PRUIMEN ONDER OLAS*)
Avecunrésumé: Unacarien,probablement PhyUocoptesfockeuiNal.,
attaquedes pêchers et des pruniers(cultures de serres)
DOOR

W. M. TH. J. de BROUWER

Proeftuin „Zuid-HollandschGlasdistrict", Naaldwijk
Indenzomervan 1946kwamopverschillendetuineninhetWestlandopperzikbladeren en op bladeren van pruimen, die onder glas stonden, een mijtje voor,
dat weer voorheen nimmer ophebben aangetroffen.
DE PLAATSEN, WAAR HET MFJTJE IS AANGETROFFEN

In totaal zijn op den Proeftuin te Naaldwijk tusschen 24 Meien 9 Augustus
28 maal bladeren, die aangetast waren, ontvangen. Het betrof in 22 gevallen
perzikbladeren en in 6gevallen pruimebladeren.
De perzikbladeren kwamen uit: Naaldwijk, Maasland, 's-Oravenzande, De
Lier,Westerlee en Honselersdijk.
De pruimebladeren uit: Honselersdijk, 's-Gravenzande, Poeldijk, Berkel en
Capelle a/d IJssel.
DE RASSEN, DIE WORDEN AANGETAST

Inverschillendegevallenisgenoteerd,welkerassenwarenaangetast.Ditwaren
voor deperziken: Amsden,Montagne, Lady Palmerston. Sea Eagle, La France,
Peregrine, Juliana, May flower. En voor de pruimen: Ontario, Golden Japan,
June Blood, Utility en Formosa.
DE OUDERDOM VAN DE BOOMEN

In 14gevallenwaren deperzikenindenwintervan 1945-1946gepoot. In6 gevallen waren deperziken ± 3jaar geleden gepootenin 1 gevalwarendeperzikboomen nogouder (Éénmaalishet niet genoteerd.).
Depruimen waren in alle6gevallen in den winter van 194^-1946gepoot. In
totaal werden dus 20van de2? maal boomen aangetast, die in den winter van
1945-1946 gepoot waren. D l dusbijna 75%.
DE VERMOEDELIJKE HERKOMST VAN HET MIJTJE

Het bovenstaande inaanmerkinggenomen,lijkt hetnietonwaarschijnlijk, dat
hetmijtje methetplantmateriaal hierinhetWestland isterechtgekomen,M^a.w.
weveronderstellen, dat de jonge boepipjes, die in denwinter van 1945-1946in
het Westland zijn ontvangen, in 1945op deboomkweekerij reedswaren aangetast. Dienaangaande isgeenuitgebreid onderzoek ingesteld, dochwehebbenwel
vernomen dat verschillendeboomen uit Limburgafkomstig zijn.
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HET UITERLIJK VAN DE AANGETASTE BOOMEN

,

Het uiterlijk vandeaangetaste pruimen komt overeen metwatjn denTuinbouwgidsstaat bijeenaantastingdoorPhyllocoptesfockeui NAL.:„Debladranden
zijn ineengerold,debladerenblijvenklein,degroeiwordtsterkgeremd" (pi.XI:1).
Indeonshiertend,ienste staandeliteratuur wasnietstevinden overeenaantasting vanperziken.
Deaangetaste perzikbladeren krijgen eenvale kleurenwanneerdeaantasting
hevig is,gelijkt zij insterke mateop loodglans. Bovendien krult echter eendeei
vandeaangetastebladerennaarbovenom(pi.IX:2enXI!),hetgeenmen nietaantreft bij loodglans. Dejongste bladeren in detoppen van de scheuten zien er
doorgaans normaal uit.Degroei kanwelin meerdere ofmindere mategeremd,
worden.
Verschillende kweekers dachten dezen zomer te doen te hebben metdeloodglansziekte inhunpasgepoteboomen. Natuurlijk ishetniet onmogelijk, dat de
boomen,diedoorhetmijtje zijn aangetast, tevenstelijden hebbenvande loodglansziekte.
Nadewaarnemingen van dezenzomer isonzemeening,dathetmijtje instaat
iseen loodglanskleurteveroorzaken.
Het aantal mijtjes perblad kanzeer groot zijn. Bijeenzeer sterk aangetast
blad waren op0,25cm235exemplaren aanwezig.
Ookbijpruimen iseenbladkleur,zooalsbijloodglansvoorkomt,waargenomen.
HET MIJTJE

DeHeerG.L. VAN EYNDHOVENteHaarlemwaszoowelwillend,aandacht aan
het mijtje tebesteden enhoewelhetnognietmogelijkwashetpreciesopnaamte
stellen, reesbijdenHeer VAN EYNDHOVENtoch hetvermoeden, datmen hierte
doen heeft metPhyllocoptesfockeui NAL.
DePlantenziektenkundige DienstteWageningen (1)vermeldt in1935ookeen
beschadiging bij pruimen, dieveroorzaakt werd door Phyllocoptes fockeui NAL.
Dediertjes leven zoowelaandeonder- als aandebovenzijde vandebladeren
en bewegen zich snel voort.
Overdelevenswijze, overwintering enz.isonsniets bekend.
DE BESTRIJDING

Bij eenpaar laboratoriumproefjes bleek hetstuiven metzwavel zeer goedte
voldoen enookuit depractijk hoorden wevaneenpaar gevallen, waarinmet
zwavel goed resultaat wasbereikt.
Het spuiten metnicotine0,1%gafbij laboratoriumproefjes enindepractijk
eveneens goed resultaat.
Ofmineraleoliepraeparaten (zomerolie) goed voldoen isonsnog niet bekend;
er isweleen aanwijzing, datditzoozalzijn.
N.a.v. een paar laboratoriumproefjes worden van Gesarol (stuifpoeder) en
Gammexane(1%stuifpoeder) mindergoederesultatenverwachtdanvanzwavel
en nicotine.
Indien deze mijt opboomkweekerijen voorkomt, zouhetvoor denWestlandschen kweekeraangenaam zijn, indien erdaar reedsaandacht aande bestrijding
besteed werd. Het zou dan zeer wenschelijk: zijn, dezen parasiet op de boomkweekerijgrondigtebestrijden,opdathetjongeplantmateriaal gezond afgeleverd

PLAAT X I

o

3
O-

V ,

^

' * • * »

—

^

-

^

^

^

^

^

PLAAT XII

I i

165
kan worden, zoodat dezeaantastinggeen kans heeft, zichverder teverspreiden*
Bovendien ishet natuurlijk gemakkelijker, dezebestrijding centraalopdeboomkweekerij toe te passen dan wanneer dit op een groot aantal bedrijven, dieover
een groot gebied verspreid liggen, moet gebeuren.
SAMENVATTING

In het Westland isin den zomervan 1946op perziken enpruimen onderglas
een aantasting door een mijt, vermoedelijk Phyllocoptes fockeui NAL., waargenomen. Dezeparasiet wasvoorheen in diecultuur in het Westland niet bekend.
Het blad van deaangetaste boomen krijgt een kleur alsbij loodglansen krult
dikwijls naar boven om.Mogelijk isdemijt afkomstig van deboomkweekerijen.
Stuifzwavel en nicotine gaven goederesultaten bij de bestrijding.
RESUME

L'été 1946on a observé un acarien, probablement Phyllocoptes fockeui NAL.,
qui attaque dés pêchers et despruniers (cultures deserres) enWestland. Avant
1946, dans cescultures deserres,ceparasite était inconnu.
Le feuillage des plantes«parasitées, présente une teinte plombée et plusieurs
feuillessontrepliéesenformedecornet,dontl'ouvertureesttournéeverslehaut.
Probablementl'acarienfut importéenserrespendantl'hiverde1945-1946avec
des jeunesarbres, quivenaient despépinières.
Contrecetacarien onaobtenu desbonsrésultatsavecdusoufre et delanicotine.
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