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-1I.BEHANDELINGVANVERSGESNEDENAARDAPPELSTUKJESMET CHEMISCHEMKEHEN
methode'geschiktvoorgrcengerooidpootgoed,omdddéDijkofkortetijd na.deoogst)
Uit iedere knolvanhetmetwater schoongewassenmonsterwordt
uitde zijkantdichtbijhetnaveleinde eenstukjevan+10à15g
gesneden,dateengoed ontwikkeld oogbevat.Ditkangeschiedenmet
eenmes,maarmenkanbeter eenvoorditdoelgeconstrueerd snijlepeltjegebruiken.Menlette erbijhet snijdenop,dat geen oog
wordtgenomendataangetast isdoorRhizoctonia,schurft ofandere
knolziekten.DoorPhytophthora ofanderrotaangetaste knollenwordenuithetmonsterverwijderd.De stukjesmogenniet tekleinof
tedunzijn.Deversgesneden stukjeswordenverzameld ineenwijdmazigzakje (typepaaseierenzakjel))endaarna zospoedigmogelijk
(voordateenbeginvankurkvorming optreedt)ondergedompeld ineen
oplossingvan1à1.3$ethyleenchloorhydrine2)gedurende +_15seconden,waarbijhet sluitkoordmet dehandwordtvastgehouden.Hetnog
enigszins druipende zakjewordt opgehangenineengoed luchtdichte
ruimtemet sterkeinwendigeventilatie,waarineenconstantetemperatuurvan 20-24°Ckanwordenverkregen.Erworden zoveelzakjes
ingehangen totdatongeveerhetgrootste deelderruimtemet zakjes
isgevuld.Hetinhangenderzakjes enhetvullender celdientin
eensneltempo zonderonderbreking tegeschieden.Daarnawordtde
deurhermetischgesloten.Na16tot 24uur (ditkanmenregelen
naarhetwerkdatdevolgende dagdient.tegeschieden)worden,nadatdedeurreeds enige tijdgeopend isgeweest,dezakjesuitde
celgenomen engedurende £à1uurondergedompeld ineenoplossing
van Vfoammoniumthiocyanaatenvervolgens nagespoeld inregen-of
leidingwater.Telangverblijf indeoplossinggeeftkansopzwarte
hartenofrot.De zakjeswordendaarnaomuittelekkenopeenkoele
beschaduwde plaatsondereenafdakje opgehangen.Erkanookdirect
geplantworden.Hetbewarenvandestukjesbijhoge temperatuur
(boven24°C)leidt dikwijls toteensterkoptredenvanrot.Indien
deomstandighedenvoor dekieminggunstig zijn,b.v.invochtig
turfmolm,kunnenvermoedelijk ietsgemakkelijkerhoge temperaturen
wordenverdragen.Eventueel doorrotaangetaste stukjesworden
voorafverwijderd.Bijplantenindevollegrond kiestmeneengoede
lossevochthoudende5 stikstofarmeenkalirijke zand-,dal-oflichte
zavelgrond,waarinechterindezomer geen korstvormingaandeoppervlaktemagoptreden.
Inplaatsvaneenluchtdichte cel (vooralwanneermenslechts
eengeringaantalmonsters tegelijkbehandelt)kanmenookgebruik
makenvanglazenvaten,welkeluchtdicht kunnenwordenafgesloten.
Excicatoren,welke opscheikundige laboratoriawordengebruikt,
voldoen zeergoed.Erdient danechterbijhet sluitenopgelet
teworden,datderandvanvat endekselvaneenlaagjeexcicatorvet zijnvoorzien,terwijl zichinditvetgeenzandmagbevinden.
Minder kostbare glazenvatenvan 201inhoud,welkemet eenglazen
plaatwordenafgesloten enwelkeookgeschikt zijn,zijnverkrijgbaarbijdeglashandelDijkstra inGroningen.Deprijshiervanis•
1)deze zijnverkrijgbaarbijofopbestelling televerendooreen
touwslagerij,o.a.doordeEa;7.H.Ruyters inArnhem*
2)ethyleenchloorhydrine isverkrijgbaarbijBrocades-Stheemante
Amsterdam,Mendient'opdedagvangebruik eenverse oplossing
samente stellen.Omdat contactvangeconcentreerd ethyleenchloorhydrinemet dehuid zeergevaarlijk is,kanmendeoplossinghetbestebereidendoordevloeistofmetbehulpvaneen
injectiespuit (b.v.van 20 cc),waarvandenaald doordekurk
wordtgeboord,uit dégeslotenflestenemen.Mendientdan
echter eengummistoptegebruiken,welke inhetmiddentoteen
diktevan+-^cmisuitgeboord.

- 2ongeveerf7,50perstuk. (Kaviaarcylinder;30cmdiameter en30cm
hoog).Mendient ookhierbijderandvaneenvetlaagje tevoorzien
ennahetsluitenmetdeglasplaat eensteenofander zwaarvoorwerp
opdeplaatteleggen,omdatandersdekans;bestaats datbijeen
verlagingvandeluchtdrukindeatmosfeer dedekselopgelichtwordt
envanhetvatafschuift.Menlegt opdebodemvanhetvat eenvan
kortepootjesvoorzienplaatje ofgaasje,waaropdezakjesworden
gelegd.Devandeknalstukjesafdruipendevloeistofverzamelt zich
danopdebodem,zonderdat deknolstukjeshiermede inaanraking
komen.Ookdevatendienennahetinleggender zakjessnelteworden
gesloten.Doordat indezevaten geen. inwendigeluchtcirculatie kan
wordenaangebracht isdekansoprotgroterdanineenkleinecel.
Devatenwordendaarnaineenruimtemet eentemperatuurvan 20-24°C
weggezet enmenhandeltverderalshierbovenisaangegeven.
N.B.
1.Treedtnadeeerstebehandelingenvanhet seizoenindestukjesenigerottingopenisdetemperatuur indecelniette
hooggeweest,dandientmenbijkorthieropvolgendebehandelingende concentratievanethyleenchloorhydrinemetb.v.0.2%
teverlagen.Rottingkanechterookhetgevolg zijnvaneente
hoge temperatuur.Isdithetgevalgeweest,danlettemenerop,
dat geen temperaturenboven 24°Cwordenbereikt.Ooknadebehandeling,b.v.dooruitplantenineenzeerwarmekas,kanrottingoptreden,vooralindiendekiemingnognietwilvlotten.
2.VoorVoranendikwijlsookvoorEigenheimerkandethiocyanaatnabehandelingwordenweggelaten.Omdathet thiocyanaat soms
eenafwijkend typevandeplantkanveroorzaken indienditwordt
toegepastwanneerreeds zeerkleine kiemenopdeknollenaanwezig
zijn,doetmenbeterlaterindetijd (b.v.nahalfAugustus),
wanneer plantcontrolehet doelis,degasmethode tegebruiken
(zie II,hladz.3)»
3.Ethyleenchloorhydrine iszeervergiftig.Hetdringt zeergemakkelijk doordehuidheenenkanookopdeogenwerken.Het
schijnt,datbepaalde personen zeergevoelighiervoorzijn.
Mendoet daaromgoedlieverhet zekerevoorhetonzekerete
nemeneneenpassendgasmasker (b.v.Draeger typeBST1727
metfilterbus17971,o.a.verkrijgbaarbijdefaJ.Duiker,
Rijnstraat 30,denHaag)tijdensdebehandelingen enbijhet
inbrengenenuithalenuitde celtegebruiken.Ookvermijde
menalle contactvandevloeistofmet dehuid,doorrubberhandschoenen enrubberkleding tedragen.
4.Debovenbeschrevenmethodelaat toe,datmendeknollenwaaruithetstukje,werdgesneden,kanoverhoudentothetvolgende
jaar,waardoor eenvergelijkingmogelijkwordtvanhetinhet
najaarbepaalde percentagevirusziektenmethetpercentage,
datbijeennormale ontwikkelingindelentewordtgevonden.
Dit ismindergemakkelijkhetgevalbijdiemethoden,waarbijgeheleknollenwordengeprepareerd (zieII).
5.Integenstellingmetdegasbehandelingvangeheleknollenbehoeftbijdezemethodeniet tewordengewacht totdeschilvoldoendevast is. Uen kanookzonderbezwaarbeschadigde ofontvelde knollenbehandelen.Dezemethode kandusopgroengerooid
pootgoed onmiddellijknadeoogstwordentoegepast,watvooral,
alsmenbuitenv/iluitplanten,eenvoordeelis.
6.Voor zoveruithet onderzoekdatinNederland isverricht
(1949-1951en1952)algemene conclusiesmogenwordengetrokken,heeftindenazomerbijuitplanten indevollegrondde
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voorbepaalde herkomstenvanLibertas enBevelander.Bijpractisch
allerassenwerdhiermede,indiendirectnadebehandeling onder
gunstige omstandigheden (goedehumusrijkevochthoudende enniette
koele zandgrond)werdgepoot,binnen1maand eenregelmatigeopkomstvanmeer dan95^dergeplante stukjesbereikt.Grote stukjes
(15g)voldoenbeter dankleine stukjes.Ineenniettekoele
zomerisdanbeoordelingmogelijkuiterlijk 2à3wekennadeopkomst.Inde zomervan1949wasdeontwikkeling zósnel,datbij
directuitplantenindevollegrond 5wekennahetplantenbeoordelingmogelijkwas,zelfsbijrassenalsïïilpo,Alpha,Noordeling
enz.
Demethodeleenterzichuitstekend toe,ominhetvrijeveld
nogindenazomer de contrôleuittevoerenofom stammenofander,
waardevolkweekmateriaalinéén jaartweemaaltevermeerderen.Men
kan (ookvoorvirusbeoordeling)vrijdichtplanten (b„v.25bij25
cm)enbereiktdannogeenopbrengstvan+_150gperplant.Men
moet erechterrekeningmeehouden,datinongunstige koude zomers
ofinstrekenmetvroegenachtvorst dekansbestaat datmenbij
potennahet eindevanJuli geen voldoende ontwikkelingmeerver-.
krijgt.Isnacontrôledoelvanhet planten,dangevemengeen
stikstof,daarentegenwelietskali.
Eenversnellingvandetijd tussenbehandeling enopkomst
kan,indieninpotjeswordtgeplant,dikwijlswordenverkregen
doordeze ineenzeervochtige,vrijwarmebroeibak teplaatsen
endirectnadeopkomstnaarbuitenovertebrengen.Degroei
buitenisinpotjesechterwaarschijnlijkalleenmogelijk indien
deze zeervochtigwordengehouden,b.v.doorhetplaatsenvande
potjestotaanderandinbakjesmetvoortdurendvochtiggehouden
turfmolm.Uitdroging,ookeentijdelijke,moetwordenvoorkómen.
Hetgebruikvanniet tekleine potjesverdient inde zomerwaarschijnlijkaanbeveling (b.v.14 cmdiameter).
7.Thiocyanaatenethyleenchloorhydrine-zijnbehalvekiemingforcerende
stoffenookvergiftenvoordeplant.Wanneerreedstijdensdebehandelingïoet.thiocyanaat kleinekiemenaanwezigwaren,welkevoor
het plantennietwerdenverwijderd enookwanneernadeonderdompelingnietvoldoendemetwaterwordtnagespoeld,bestaat dekans
databnormale kiemenwordengevormd,welke oenafwijkend planttype
Seven, o.a.eendikke stengelmetgekroesdblad,welke echterneigingvertoont totvormingvannormale zijstengels.Ookethyleenchloorhydrine kanvermoedelijk,hoewelingeringeremate,bladvervormingen geven o.a.eengebobbeldblad.Het isdaaromaantebevelenlater indetijd,wanneerditmogelijk is,zondervergiften
tewerken (b.v.naSeptembervoor demeeste rassen).Bijvroeg
uitplanteninhetvrijeveld zijnechter totnogtoe geen afwijkendeplanttypenv/aargenomen.
II.BEHANDELINGVANGEHELEKNOLLENMET CHEMISCHEMIDDELEN
a.Gasmethodemet ethyleenchloorhydrine ofrindite inluchtdichte
glazenofmetalenvaten.
Deknollenwordenineenglazenvat (excicator ofkaviaarcylinder,
alsvorenbeschreven)gelegd,datluchtdicht kanwordenafgesloten.
Eventueel kunnenze,wanneermeerderemonstersinéénvatwordenbehandeld,vooraf ineenwijdmazignetjewordenverzameld,datinzijn
geheel inhetvatwordtgebracht.Tussendeknollenoftussendezakjeswordenenkele proppenfiltreerpâpier,omhuld dooreenkokertje
vankippengaas,gelegd,waaropgeconcentreerd ethyleenchloorhydrine
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dusb.v.alsvolgt tewerk.Menlegt eenpropfiltreerpapier
met 6ccethyleenchloorgydrineopdebodemvanhetvat.Daarna
plaatstmeneenmetalenplaatje,voorzienvangaatjesenmet
korte pootjes,opde"bodemenlegthierop eenviertalzakjes,
iedergevuldmeti2kgaardappelen (monstersvan_+50knollen).
Danlegtmenhierbovenopnogmaals eenpropfiltreerpapier,bedruppeldmet 6ccethyleenchloorhydrineomgevendooreenrolletje
fijnmazigkippengaas enlegtnogmaalsb.v,eentweetal zakjesin
hetvat.Vervolgens plaatstmenbovenopdeaardappelzakjesnogmaals eenprop,omhuld dooreenkokertje fijnmazigkippengaasen
bedruppeldmet ethyleenchloorhydrine,dannogmaals 2zakjes,waaropwederomfiltreerpapier,bedruppeldmet 6ccendaarnawordthef
vatgesloten.Op16kgaardappelenisdan24ccethyleenchloorhydrine toegevoegd. (1.5ccper kg). Deruimtedientbijnageheel
gevuld tewordenmetaardappelen.Vanbovenroagœechter eenniet
tegrotevrijeruimte overblijven.Na eenverblijfvan 24uurin
eentemperatuurvan 26°Cwordendevatengeledigd.Deknollenworden
daarnaenigetijdineendonkerevochtige ruimte bijeentemperatuur•
van+_25UCbewaard,toteengoedekiemingisverkregen.Menkaner
rekeningmedehouden,datditbijna steedsna 2wekenisgeschied.
Voorkiemeninhetlicht iseveneensmogelijk,maarhierbijisde
opkomstwaarschijnlijkietstrager.
Menkandegeheleknolplanten,vVanneermenechter inkleine
potjeswilpoten,doetmenhetbeste ookhiereenstukjevan+15g
tenemen.Ditheeftnoghetvoordeel,datmenstukjesmetkiempjes
kanuitsnijden,welkealle tennaastebijevengroot zijn,waardoormenietsmeer zekerheidheeft over eenregelmatige opkomst.
Inplaatsvanethyleenchloorhydrine kanmenbetereenmengselgebruiken,bestaandeuit 7volumedelen ethyleenchloorhydrine,
3delenethyleendichloride en1deel tetra-chloorkoolstof(rinditemengseJ.)a)„Hiervanismindervloeistofnodig omhetzelfde effect
tebereiken,terwijldekansoprotting,welkenadebehandeling
vooralbijvoorkiemenbijhogere temperatuur kanvolgen,bijhet
rindite-mengsëlgeringer schijnt tezijndanbijgebruikvanethyleenchloorhydrine.Bijhetmengsel zijn0.6 à0.8 ccperkgaardappeleninhetalgemeenvoldoende.
N.B.
1.DeervaringmetdezeAmerikaansemethode,hierin1948,1949
en1952opgedaan,ismindergunstigdandievanDuitseonderzoekers.Ertradmetvroeggerooid pootgoed korte tijdnade
oogstbijonsinbepaalderassen enpartijenveelrot op,vooral
wanneer enigszins ontvelde ofbeschadigde knollen werden behandeld.Ookwasdekiemingdikwijlsbijbepaalde rassenonregelmatig ofonvoldoende.InDuitsland raadtmenvoorheteerste
gevalaanmet debehandeling tewachtentotde schildoornieuwe
kurkvormingvoldoende ishersteld.Ditkanmenbevorderendoor
bewaring ineenniet tev/arm,zeervochtigmüeu^XBlijktnade
behandeling dathetmonsterniet ofonvoldoende kiemt (+_5dagen
nadebehandelingaanhetuitblijvenvanwitte puntjes inde
ogente controleren)danadviseertmen omnogmaals eenzelfde
behandeling tegeven,nuechtermet dehalvehoeveelheid
rindite dusmet+_0.4 ccperkg.
2.Ishetdoelvandenacontröleookhetnauwkeurigvaststellen
vandepercentagesY-virus enZ-virusineenmonster,danis
vroeginhet seizoendezemethodevanforcering derkiemingde
aangewezenwerkwijze,omdathierbijgeenonderdompeling invloeistoffen (waardoor overgangvande ziekteniet onmogelijk zou
kunnen zijn)wordt toegepast.Het spreektvanzelf,datbijhet
Zievoora)enb)voetnoot pag.8.
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ontsmet endatdeversgesneden stukjesnietmet desnijvlakkentegenelkaarmogenaankomen»
3.Ookindienmen geen. haastmet debeoordelingheeft,isdeze
methode,voorallater indetijd,b.v.van Augustus af,het
meestegeschikt.Menkansteeds zolangwachtentotgoede
kiemenopdeknollenaanwezig zijnenheeftdanhijhetmonster,datinpotjesindekaswordtgeplaatst,depractische
zekerheid dat zichgeenmisplaatsendoorrotofdoorzeer
onregelmatige opkomst zullenvoordoen«
4.Wanneer eenmonsterwordtbehandeld,waarvanreedsenkele
knollen zijngekiemd,wordendekiemennietvóórmaarpas
nadebehandelingverwijderd.Bijafkiemenvoordebehandeling
ontstaanverwondingen,welkeaanleiding kunnenzijntothet
optredenvanrot.Debenodigde hoeveelheid ethyleenchloorhydrine ofrinditeperkgaardappelenkanindezegevallen,waarbijdepotersreedsvoor eendeeluit derust zijn,lager
wordengenomen.0.8 ccethyleenchloorhydrine of0.4 ccrindite
perkgaardappelenisdanvoldoende.
5.Hetgevaarvoorvergiftiging isbijdezemethode groterdan
bijdevoorgaande,Menwerkt steedsmet degeconcentreerde
vloeistof,welkeveelgevaarlijker isdaneenverdundeoplossing,terwijlmendeknollenmoet snijdenwanneer dezereeds
ethyleenchloorhydrine hebbenopgenomen.Bovendienmoetmen
zich,omdekieming tebeoordelen,geregeldbegevenineen
ruimte,waarinvelemethetvergiftbehandeldemonstersaanwezig zijnenwaarvandeknollendeeerste dagennadebehandelingdevergiftige dampenaandeatmosfeer inhetvertrek
afgeven.Uiterstewaakzaamheid isbijdetoepassing dusgeboden.
bcVergassingvanvelemonsters tegelijkineentehrmostaat
Menhangt demonsters inwijdmazige zakjesineengoedluchtdichte thermostaat^)met een constante temperatuurvan26à27°G,
zodanigdatbijnadegeheleruimte doorde zakjeswordt ingenomen.
Hierna plaatstmenplatte schalenmetrindite ofgeconcentreerd ethyleenchloorhydrine (resp.+_100of150ccvoor100kg
aardappelen)opdebodem.Achter deschalenwordt eensterkeventilator opgesteld,welkeblazend inderichtingvandedeur,voor
eensnelleverdamping eneengoedeverdelingvandeluchtdoor
deruimte zorgt.Na 2dagenwordt dedeurkorte tijdgeopend,
terwijl,indiendevloeistofuit deschalengeheelofbijnageheelverampt is,nogmaals eenhalvehoeveelheid vandiewelke
deeerstemaalwerd gegeven,wordtverstrekt.Ditherhaaltmen
wederomna 2dagen.Na6dagenzijndeknollenvoldoendebehandeld,
althanswanneerhetrijpgerooide ofbijnarijpgerooide poters
directnadeoogstbetreft ofgroengerooide poters,welkereeds
enigerusthebbenondergaan.Het omde2dagenopenenvandedeur
der celiseenveiligheidsmaatregel omrotting tevoorkómen.Bij
zwakke partijenenookbijgroengerooide enenigszinsbeschadigde
knollentreedt somsbijeentelangverblijf indeafgesloten
ruimterotting op.Later inhet seizoen (b.v.nabegin September)
isdekansoprotgeringer enzoumengedurende 4ofzelfs6dagen
de celgeslotenkunnenhouden.Menkandeknollenevenalsbijde
1)De dampvanethyleenchloorhydrine tastmetalen,lakkenenz.
aan.Dewandenvande thermostaat inwendigkunnendaaromhet
bestevansteenmet cementwordengemaakt.Rubberverfkan
eventueelhetmeto.albeschermen.
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ineenvochtige omgevingbewaren,totvoldoende kiemingisverkregen.Wilmenechterdirectplanten,danwordtbijvelerassen,
wanneerhet nog onrijppootgoedbetreft (kortetijdnade oogst),
eenaanzienlijkeverbeteringvandeopkomstverkregen,indien
directnadegasbehandelinguithetmidden (dusnietvandetop)
derknolleneenogige stukjeswordengesneden,welkemetammoniumthiocyanaatwordenbehandeld alsbovenonderIisaangegeven.
VoranenEigenheimer eneenaantalandererassenkiemenin
Augustus dikwijlsreedsalleennadezegasbehandelingalinvoldoendemate.
N.B.
Ookdezemethode isenigszinsgevaarlijk,doordatmenmetgeconcentreerd ethyleenchloorhydrinewerkt.Bovendienisdetijdsduurvanhetbeginderbehandelingaftothet opkomenderplanten
langerdanvanvelederbovenbeschrevenmethoden.Erzijnbepaalde herkomstenvanbepaalderassen,welkemoeilijkmetdemethoden
liaenIIb totkiemingzijntebrengen.Ditgeldto.a.voorBevelander,Meerlander,Noordeling,Record,Wilpo,Alpha,Saskiaen
Libertas.Ookmonstersvanloofgetrokkenpartijen, genomen, nahet
rooien,schijnenbijbepaalderassenmoeilijkhedentekunnenopleveren.
III.METHODE ZONDER CHEMISCHEBEHANDELING,voor;
Rijpgerooid ofbijnarijpgerooid pootgoed enpootgoed,datreeds
vroegwerd gerooid,maarnahetrooienreedsenige tijdwerd
bewaard.
InBeierenpastDrArenzhieropdevolgendebehandelingtoe.;
Vandetopderknollenwordt eenstukjevan15-20ggesneden.Deze
stukjeswordeninbakjes (ofpoterkistjes)gelegd,gevuldmetvochtigturf
molm,met detopnaarbeneden,terwijlhet snijvlakjuist
bovendeturfmolmuitsteekt.Menplaatst dekistjesineenvochtigeruimte (voorzienvanramen)meteenconstante temperatuurvan
26-28°C.Na4dageninspecteertmeninhoeverrereedsspruitvormingisopgetreden.Vandemonstersvanrassenenpartijen,waarbijreedseenaantal stukjesisgekiemd,wordendezelaatsteomgekeerd,waardoor despruitaanhetlichtwordtblootgesteld.Dit
omkerenmoet tijdiggeschieden,voordat despruit scheefgaatgroeien.Omdetweedageninspecteertmendekistjesmet turfmolmen
snijvlakken
••}j:;ƒ;yochtig;'ytvcx'fm ol m:-:^;"
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Voorkiemenvandetopgedeel- Knolstukjena
tenvandeaardappelenin
hetvoorkiemen
eenkistjemetvochtigturfmolm.De'snijvlakkenzijn
boven

Knolstukjenahet
schillenenvoor
hetpoten
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eenregelmatigebevochtigingvanhetturfmolmzorgtedragen,
daardezebijdehoge temperatuur snelkanuitdrogen.Wanneeralle
knólstukjesvoldoende zijngekiemd,wordendezein.depotjesgepoot,
nadatdirectvoorhetpotenvaniederknolstukjeaandebasiseen
schilisafgesneden enhetaantalkiemenopiederstukje tot één
isgereduceerd«
InBeieren,waarmenmonstersvanallevoorexportbestemde
partijenaldusbehandelt,heeftmengoederesultatenverkregenmet
dezemethode.Onzeervaringenvan1951en1952metvroeggerooid
pootgoed korte tijdnadeoogst,welke echteropkleineschaal
zijngenomen,warenmindergunstig.SlechtsbijderassenEigenheimer enVoranwerdenenigszinsbevredigenderesultatengeboekt.
Ertrad dikwijlsveelrotopde snijvlakken op,terwijldekiemingindeturfmolmmeestal onvoldoende enzeeronregelmatigwas.
Dooronderdompelingvandestukjesineenboorzuuroplossingvan
o.5fcvoorhetinleggeninde turfmolm zouhetrotgedeeltelijk
kunnenwordenvoorkomen.
Hetrotgaatdikwijlsvergezeldvanzeerkleinevliegjes,
welke zichmeestal opderottende snijvlakkenbevinden,iaënkrijgt
deindruk,datwanneer dezevliegjesnietaanwezigzijn,hetrotin
minderemate zaloptreden.BestrijdingvandezevliegjesmetDDT
isdaaromaantebevelen»
N.B.
1.Hetvoordeelvandemethode is,datgeenvergiftbehoeftie
v/ordengebruikt.Overigens zijnervroeginhet seizoenbij
demeesterassenvanonssortimentalleennadeleninvergelijkingmetvoorgaande behandelingswijze.Dekiemingis,althansbijgroengerooid pootgoed korte tijdnadeoogst,veel
onregelmatiger entrager enomdezete compenserenmoetmen
vanlichtgebruikmakenomdestukjesafteremmen,welke
vóór zijnmetdekieming.Bovendienwordendestukjes,welke
indekiemingverachterblijven,meestalnietinhetmonster
betrokkenenditkunnen juistdemetbladrolbesmetteknollen
zijn.De indrukbestaat nl. datbladrollers directnadeoogst
vanvroeggerooid pootgoed tragerkiemendangezondeknollen.
Later indetijdkanhet omgekeerdehetgevalzijn.
Ookbijdezemethode kunnendeknollen,waarvanhet stukje
isafgesneden,wordenovergehouden tothetvolgende jaarom
controle teverkrijgenopdebeoordelingindeherfst.
2.Dekiemingiswelvoldoendewanneerdeknollenreedseenzekere
rustperiode hebbendoorgemaakt,welke afhankelijk isvanhet
ras,ofwanneer deknollen chemischuit derust zijngekomen.
i/anneerditmetrindite ofmet ethyleenchloorhydrineisgebeurd, m.aighetvoorkiemenvolgens deBeierse methodeniet
bijgenoemde hoge temperatuurgeschieden,althansnietwanneer
dit"directnadé chemischebehandeling plaatsheeft,ürtreedt
danmeestal zeerveelrottingop.Ditisveelminderhetgevalbijeentemperatuurvan_+20-22°C.
Optredenvanrottingen
Bijallemethodenkunnennadebehandelingrottingenoptreden.Dezekunnendoorschimmels ofbacteriënwordenveroorzaakt,
maar ookkunnendezerottingenvanphysiologische aardzijn.
Physiologische rottingen zullenveelaloptreden na behandelingen
met ethyleen.hloorhydrine.Ditvergift stimuleert deademhaling
insterkemate,zodateenrottingalsgevolgvantekortaanzuurstofkanontstaan.Doorbewaringvandeknollenbijhogetemperatuurdirectnadebehandeling (verhogingvantemperatuur stimuleert

-8eveneensdeademhaling)wordt dekansoprotting nog vergroot.
Ookbezittenonrijpgerooideknollenkortnahetrooieneenhoge
ademhalingsintensiteit enwanneerdezebehandeldwordenmet
ethyleenchloorhydrineendaarnanogbijeenhoge temperatuur
invochtigmilieuwordengelegd,isdekansdusgroot datrotting
gaatoptreden.
Bacteriën (mededelingenvanDrJ.C.Mooi)»
Vooralbijhoge temperaturen (b.v.bij27°Cenhoger)kunnen
bacteriënzichopverwonde ofaangesnedenplaatsen zosterkontwikkelen,datin1à 2dagendesnijvlakkenmet eenkleverige
massabedektzijn.
InSeierenmeentmen,dateenonderdompelingvandeknollen
vddrdebehandelingineen0.5$boorzuuroplossing deaantasting
zoukunnentegengaan.Boorzuurheeftechter slechtseenzwakke
bactericidewerking.Organische kwikverbindingenbezittendeze
eigenschapinsterkeremate.Bijmoeilijkheden zalhetdanook
overwegingverdieneneveneensdemiddelenAardisanofAaventate
proberen.De concentratiemagechterniet tehoogzijn,omdat
eenkiemremminghiervanhetgevolgkanzijn.
Schimmels.
Bijpasgerooid pootgoed zalfusariumweinigoptreden.Men
kanaannemen,datdeknollentot4wekennahetrooieneenresistentietegenfusarium coeruleumbezitten» r/a
mie
erPhythop
thoraop
hetveld isopgetreden,zalmenvooralbijdevatbarerassende
kanslopenopuitbreidingwanneerdeomstandigheden ergunstig
voorwordengemaakt.Bij27°Cofdaarbovenbehoeftmenhiervoor
echternietbevreesd tezijn.Welindienmenbewaartofbehandelt
bijtemperaturentussen 20°en25°C.Indienblijkt,datdeziekte
hijdebewaring invochtig turfmolmlastveroorzaakt,zoumenals
bestrijdingsmiddelkunnenproberendeturfmolmteontsmettenmet
eenkoperverbinding.Inhoeverre dithelptisechternietbekend.
Iniedergevallijkthetgewenst omdeknollenvddrdebehandelingentewassen,waarbijechter,indienmendemethodeIIb
wiltoepassen, geen beschadigingenofontvellingenmogenplaats
vinden.Riethetverwijderenvandeaanhangende grondverdwijnt
ongetwijfeld eendeelvandeinfectiehaarden.
'Wageningen,Mei1953
IrA.J.iïeestman
S.1532
50ex.
Ziea)enb)pag,4.
a)Genoemde chemicaliën zijno.a.verkrijgbaar bijBrocades-Stheeman
&Pharmacia.
b)ouberinevormlnginde cellenaanhet snijvlakendehiernavolgendekurkvormingindedaarondergelegencellagen (dusafsluiting
vanhetwondvlak)gaathetsnelstbijeentemperatuurvan15à
20°C eneenrelatieveluchtvochtigheid van95$ofhoger.Menvermijdedaarom steedsdeknolstukjes directnahetsnijdenineen
drogeofkoudeomgevingteplaatsen.Gebrekkigekurkvormingen
eenverhoogdeaantastbaarheid doorrottingsorganismen kunnen
hiervanhetgevolgzijn.

