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1.Inleiding

Dekrulbladziekte inanemonen (Anemonecoronaria)berokkentdeteelten
handelvànNederlandseanemonendelaatste5jaarernstigeschade.De
exportvanknollennaarItaliëenZuid-Frankrijk isbelangrijk teruggelopen.
(InhetFransedepartementVarbijvoorbeeld stond in1970120haanemonen
enin1980nog slechts64ha). DeexportnaarEngeland ligtzelfsgeheel
stil.
HetistebegrijpendatNederlandseexporteurs,Franse importeur-preparateurs
enFransebloementelers zichernstig bezorgdmakenoverdegevolgenvande
ziektevoor teeltenhandelopdelangeduur.Hetonderzoekmoetdanook
aangeven

hoedeze ziektevoldoendegoedonderdeduimkanwordengehouden.

OnderzoekaankrulbladziektewordtzowelinFrankrijk enItaliëalsin
Nederlanduitgevoerd.Totnutoeiservoornamelijk schriftelijkcontact
geweesttussendeonderzoekers indeverschillendelanden.
LeekdeziekteinhetFransedeelvanhetteeltgebied in1980en1981vrijwel
geenschademeer tedoen,in1982kwamdeziekteweervrijveelvoor.
Toen achttehetNederlandsebloembollenbedrijfsleven hetgewenst,dat
doorNederlandseonderzoekerseenbezoek zouwordenafgelegdbijtelersen
onderzoekers inZuid-Frankrijk.Enerzijdszoudaardoormeer.kennisomtrentdeziektekunnenwordenverzameld,anderzijdszouookaanbelanghebbendenkunnenwordenduidelijkgemaakt,datdeziekte inNederland
groteaandachtvanhetonderzoek krijgt.OmdatDr.Tramier,planteziektenkundigevanhetInstitutNationaldelaRechercheAgronomique (I.N.R.A.)
teAntibes diehetmeestbijdezeziektebetrokken is,gedurendehet
grootstedeelvandemaand februariendeeerstedagenvanmaartafwezig
zouzijn,werddereisgemaaktvan9-.13maart.Hetwasdanwelaltegen
heteindevandeteelt,maartochnogtijdiggenoegomdeziekteophet
veld tekunnenwaarnemen.HetbezoekaanZuid-Frankrijk gaftevensde
gelegenheid tevernemenwelkebestrijdingsmaatregelen detelershadden
genomenénwatderesultatendaarvanwaren.
Dedienstreisheeftzichvoornamelijk gerichtophetverzamelenvan
informatieoverdeziekteindeFransegebieden.Waar relevant,zijnindit
verslagook Italiaansegegevensvermeld alsdezebekendwaren.

2.Hetreisprogramma

HetreisprogrammawasinoverlegmetdeheerF.J.vanderVen,vice.voorzittervandeVereniging 'HetBijgoed•enexporteurvananemonepitten,
alsvolgtsamengesteld:
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Woensdag9maart:
'smorgens :reisvanAmsterdamnaarMarseilles.
'smidda.gs :bezoekaan4anemonebedrijveninHyèresenLaCrau
enomgevingo.l.v.deheerJ.Bideau,importeur
enpréparateurvananemonepitten inLaGarde
(bijHyères,Dept. Var).
'savonds

:bezoekaandebedrijfsgebouwenvandefa.Bideau
ennagesprek.

Donderdag 10maart:
'smorgensvroeg:bezoekaandeGrandMarche,debloemen-engroente
marktinHyères;kortonderhoudmetdevoorzitteren
dedirecteurvandezemarkt.
'smorgens :overlegmetdeheerGailleton (ServicedelaProtection
desVégétauxdeHyères)betreffendehetoptredenvan
deziekteendebestrijdingsproeven dieonderzijn
leidingzijnuitgevoerd.
'smiddags :bedrijfsbezoek inLaCrauo.l.v.deheerMirabel,
importeurenpréparateurvananemonepitten inValence
(Dept.Drome),endiensplaatselijkevertegenwoordiger,
deheerToucasjbezoekaaneenbestrijdingsproefin
detuinvanhetLycéeAgricoleteHyèreso.l.v.de
heerGailleton.
'savonds

:reisvanHyèresnaarAntibes.

Vrijdag 11maart:
'smorgens :kortbezoekaanhetI.N.R.A.,StationdeBotaniqueetde
PathologieVégétale,Capd'Antibes,enoverlegmet
Dr.TramierenzijnassistenteMw.Bettachiniover
hetonderzoekvanhetI.N.R.A.Bezoekaanééngroot
teeltbedrijfbij'Nice.ReisnaarSanRemo (Italië)
samenmetdeheerTramierenMw.Bettachini.
'smiddags :overlegophetIstitutoSperimentaleperla
Floricoltura teSanRemometMw.Gullino (Universiteit
vanTurijn),deheerD'Aquilo (I.S.F.),Dr.Tramier
enMw.Bettachini.Bezoekaan2bedrijven.
'savonds

:terugkeernaarAntibes.

Zaterdag12maart:
'smorgens :overleggedurendebijna3uurmetdeheerChambon.
Dooreenmisverstand tussendeherenTramierenChambon
hadlaatstgenoemdegeenbezoekaanzijneigenof
anderebedrijvenvoorzien.
Zondag13maart:terugreisviaNicenaarAmsterdam.

- 3-

Decontactenmetdefirma'sBideauenMirabelzijnvooronsgelegddoor
voornoemdeheerF.J.vanderVen,Hillegom,diegedurendedeeerste
3dagenhetbezoekookheeftmeegemaakt.Deafspraakmetdefa.Chambon
isvoorónsgemaaktdoordefa.DeWinkel.

3.Exportenteelt

3a. Nederlandse_export_naar_Frankrijk
In1982hebbenNederlandseexporteursongeveer 27miljoenpittenvan
Anemonecoronaria,maat3/4naarFrankrijkgeëxporteerd.Deexportvan
pittenvindtindevoorzomerplaatsenwordtverzorgddoorexportbedrijven,
diedepittendoorhetuitzettenvanwolvoornamelijkopbedrijvenin
West-Friesland opcontractbasishebbenverkregen.Invrijwelallegevallen
wordendepittenopkleur (d.i.opcultivar)geleverd;zijbehorennamelijk
totdecvsSylphide (violetrose),Mr.Fokker (violetblauw),Hollandia
(rood),TheBride (wit)enBicolor (wit/rood).Eencultivarwordtmeestal
bijverschillendecontractantengeteeld;deexporteurmaaktvandeverschillendepartijen van een cultivar inhetalgemeenéénmengpartij;
aandeafnemersvaneenbepaaldecultivarwordtdanookeenzelfdekwaliteit
geleverd.
Deuitvoervananemonepittennaar Zuid-Frankrijk isdelaatstejarenmet
40-50%teruggelopen (deexportwasin1978+50miljoen-pitten),hetgeen
toegeschrevenwordtaanhetoptredenvandekrulbladziekte.Degrote
arbeidsbehoeftebijdebloementeeltschijntechterookeenremmende
invloed tehebbenopdeomvangvandezeteelt.

3b.Preparatieenaflevering aanbloementelers
InFrankrijkwordendepitten ingekochtdoorverschillende zaadhandelaren,
waarvanmomenteelvoordehandelinanemonendefirma'sChambon,Mirabel
enBideauhetbelangrijkst zijn.InItaliëheeftdefa.Biancheri inSan
Remoeenaanzienlijkehandelinanemonepitten.Dezefirmahebbenweniet
kunnenbezoeken.Deonderstaande informatie isvoornamelijk afkomstigvan
Franseinformatiebronnen.
Indegesprekkenoverdepreparatiebehandeling bleekduidelijk,datelk
zaadhuiszijneigenpreparatie-enontsmettingsprocédéheeftenbepaalde
aspectendaarvangeheimwilhouden.Hoewelergetwijfeldmoetwordenaan
denauwkeurigheidvandeverstrektegegevens,wasindegegeveninformatie
over.debehandelingsmethodenvandeverschillendepréparateursveel overeen'komst.Omdatdezevangrootbelang zijnvoorhetoptredenendebestrijding
vankrulbladziekte,zullenzijhieronderwordenweergegeven.
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Naontvangstvandepitten inmei-juniwordendezevanaf+20junigeprepareerd,d.w.z.zijontvangeneenbehandeling,diedewortel-enspruitvormingstimuleert.Daartoewordendepitten inhetalgemeengedurende48
uurgedompeld inwaterbijeentemperatuurvan19-20°C.Onsisookeen
temperatuurvan16°Cgenoemd eneenperiodevan24uur.Inverbandmetde
kansophetoptredenvanrot,moethetwater 2tot4maalgedurendedeze
2etmalenwordenververst.InItaliëwordendepittenookweltussennatte
jutenzakkengelegd.Depittenabsorberenveelvochtenzwellenaanzienlijk
op.Daarnawordendepittenopgeslagenbijeentemperatuurvan1à4QC;
elkepréparateurlijktzijneigenvoorkeurstemperatuurtehebben.Deze
koelingwordtvoorgezetgedurende6-7weken,magmaximaaluitlopen tot10
à 11wekenenwordtpasvlakvoorhetplantenbeëindigd.Delagetemperatuur
stimuleerteenvroegebloei.Wordtdekoudeperiodegevolgddooreenwarmteperiode,dankanhetbloeivervroegendeeffectweergedeeltelijkofgeheel
verlorengaan.
Vlakvoordeafleveringaandebloementelerwordtdepartijeenkeeruitgezochtenwordenabnormaalofnietgekiemdepittenverwijderd.Dituitval
zou6tot8%vandepartijuitmaken.

3c.Klimaatsomstandigheden
Bijdeteeltvananemonenishetklimaatvangrootbelang zowelvoorde
bewortelingvandepitten,deuitgroeivandebladeren,hetaantalbloemen
endelengtevandebloemstelenalsvoorhetoptredenvanziekten,zoals
metnamedekrulbladziekteenvalsemeeldauw.
Vande 'ServicedelaProtectiondesVégétaux'werdenveeljarigegemiddelden
vanenkeleklimaatsfactorenverkregen;dezegemiddeldenberustenopwaarnemingen inHyèresenkunnenwordenbeschouwdalseenglobaleaanduiding
vanhetklimaatinhetgeheleteeltgebied.
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Tabel1.KlimatologischegegevensvoorhetgebiedvanHyéres (Dept. Var).

x-jarig
febr.

aug.

sept.

Okt.

nov.

dec.

jan.

21

31,1

70,9

111,9

92,9

91,2

89,6

100,6

67,3

22

21,9

19,5

16,0

11,8

9,2

8,4

9,0

10,3

22

27,2

24,2

20,6

16,2

13,7

12,8

13,4

14,£

22

16,5

14,4

11,3

7,4

4,7

4,1

4,6

5,i

14

69,5

73,5

76,9

74,1

74,3

74,3

71,3

71,<

3

89,4

90,0

94,6

87,1

98,3

85,1

87,7

8 8 ,;

gemiddelde

mrt.

regenval
(mm)
gemiddelde
temp.( C C)
gemiddelde
max. temp( e C)
gemiddelde
min. temp (°C)

x)
gemiddelde
R.V. (%)
gemiddelde
tnax.R.V. (%)

x)gemiddeldevan8waarnemingenperdag.

3d.Omvangvandeanemoneteelt_j5e_r__bedrijf
DeanemoneteeltwordtindedepartementenVarenAlpesMaritimesvoornamelijk
bedrevenopkleine,weiniggespecialiseerde tuinbouwbedrijven.Er isslechts
1bedrijfdatditjaarongeveer 1miljoenpittenheeftopgeplant.Verder
zijnernog5à6bedrijvenmet400.000-600.000pittenperjaar,maarhet
overgrotedeelplantslechts30.000-100.000pitten.Delaatstevormen
ongeveer 75%vanhetareaal.
Inhetalgemeen isdebedrijfsomvang inhetdepartementAlpesMaritimeswat
groterdaninhetdepartementVar.Anderegewassen,dieopdezebedrijven
geteeldworden zijno.a.
inAlpesM:rozen, (tros-)anjers (onderglas),aardbeien, groenten,
inVar

:anjers,rozen (onderglasofplastic),leeuwebek,violieren,
vroegeaardappelen,venkel,artisjok,gladiool.

3e.Plaatsenwijzevanplanten,_grondbehandeling en^bedekking
Inhetalgemeenwordendezeanemonenbuitengeteeld;somswordttervoorkomingvaneentesterkeafkoeling indewintermaanden enterbescherming
tegenregenoverdebeddeneenplastictunnelofeenafdakvanrietmatten
aangebracht.Somsookwordendepittendirectinbredeplastictunnels
geplant.Danwordendebloemstelenindewinterwatlanger.Dezewijzevan
telenvereisteenhogereinvestering (vooroverkapping enberegeningsinstallatie).Wordtdirectonderplasticgeplant,danmoetdeplantdatum
wordenaangepast.
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Watdegrondsoortbetreft,dievoorteeltvananemonenwordtgebruikt,wij
hebbenzowelvrijzwarekleialszandigezavelbeplantmetanemonengezien.
Vóórhetplantenwordtdegrondontsmetterbestrijdingvanbodemschimmels,
2
aaltjesenonkruiden.Daarvoorwordengebruikt:methylbromide:60-70g/m ,
metam-natrium:250l/ha enookwelDDofeencombinatievandetwee
laatstgenoemdemiddelen.
Anemonepittenwordenvervolgensgeplantopbeddenvan2regelsnaastelkaar;
regelafstand +20cmenplantafstand inderegel+8cm.Hetplanten
gebeurtinhandwerk,waarbijdepittennauwgezetmetdepuntnaarbeneden
wordengezet.Tussendebeddenwordendepadenenigszinsuitgeschept.
2
Deplantdichtheidvarieertvan30-40stuks/m indepartementVarenvan40-70
2
stuks/m indepartementAlpesMaritimes.
Alsplantperiodevoordebuitenteeltwerddeeerstehelftvanaugustus,veela
tussen5en10augustus,opgegeven.Wordt.directonderplasticgeplant,dan
magdatpasinde2ehelftvanaugustusofinbeginseptemberplaatsvinden,
aangezienhetvóórdezetijdonderhetplasticnogtewarmis.
Nahetplantenwordtdegrondafgedektmetstro.Naarschattingwordtdaar2
voorongeveer 2-3 kgperm gebruikt.InItaliëwordenookwelconiferennaaldengebruikt.Wekregendeindrukdatdediktevandedeklaagdaaraanzienlijkgroter isdaninFrankrijk.Dezeindrukkanonjuistzijnomdat
naaldenvanconiferenminder snelverterendanstro.Degrondbedekking
isbedoeldomdetemperatuurvandegrond inaugustusenseptemberwat
lagertehoudenenhetvochtindegrondvasttehouden.Ditbevordert
debeworteling en het uitgroeienvanhetgewas.Indenajaarsmaanden
zorgthetstrodekvooreenwatminder snelleafkoelingvandegrond,hetgeen
zowelhetaantalbloemenalsdelengtevandebloemstelen-endusdeverkoopkwaliteit-tengoedekomt.Hetstrode!« kanbijdezeteeltnietworden
gemist!
Vaakwordteenvrijzwarevoorraadbemesting toegediend,zowelindevorm
vanorganischemeststofterverbeteringvandestructuurvandegrondals
indevormvankunstmest.Opeenenkelbedrijfwerddeafstervingvande
plantentoegeschrevenaanwortelbeschadigingtengevolgevanoverbemesting.
3f.Vanplanten totbloei
Directnahetplantenenafdekkenmoetdegrondgoedengelijkmatig
wordenberegend.Deneerslagcijfersintabel1gegevenaandaterkunstmatigeberegeningmoetwordentoegepast.Voldoendevochtisnodigomde
beworteling sneleneffectieftelatenverlopen.Eenstagnatiebijde
beworteling betekentnamelijkveelaleenreductieofverlatingvande
bloemproduktie.
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Ongeveer 10dagennahetplantenkomendeeersteblaadjesbovendegrond;.
zebevinden zichdanindelaagstro.Anderhalveweeklaterstekende
eersteblaadjesdoorhetstrodekheen.Inhetalgemeenbegintdebloei
7-8wekennahetplantenenishetgewaseenmaand later,datwilzeggen
tegenhalfnovember,involleproduktie.Wanneer detemperatuur inde
daaropvolgendemaandennietteverdaalt,kanzichdeproduktievan
bloemenvaneenredelijke totgoedekwaliteittotinmaartvoortzetten.
Volgterechtereenperiodemettemperaturenomhetvriespuntoflager
danwordendebloemstelen indeonbeschermdegewassentekort,hetgeen
dekwaliteitzeernadeligbeïnvloedt.Onderdieomstandigheden ishet
gewasookvroegeruitdeproduktie.

3g.Oogstenverkoog
Allebloemenwordenmetdehandgeplukt.Daarbijwordendestelenzo
diepmogelijk inderozetlosgedraaid.Eengeroutineerdeplukker(ster)
kanongeveer 1500bloemenperuuroogsten.Vervolgenswordendebloemen
indepakschuuroplengtegesorteerd,-inbossenvan10ofsamengestelde
bossenvan5x10bijeengebondenentotaanhettransportnaardeafzetplaatsopwatergezet.Eengeroutineerde krachtsorteertongeveer120-140
bossenvan10peruur.
Bijeennormaalproducerendgewasgeeftelkeplant10-15verkoopbare
2
bloemenperseizoen,datwilzeggen30-50bossenperm.
Eendeelvandebloemen,metnamedievandegroterebedrijven,wordt
naargrotemarkten inhetlandverstuurd,bijvoorbeeldnaarRungisof
Lille.Dekleineretelersbrengenhunbloemenveelalnaardeplaatselijke
markten,zoalsdeGrandMarchévanHyères.Opdezemarktbegintdeaanvoer
'snachtsom+2uurenwordtdeverkoopvóór+9uurbeëindigd.Alsopkoperstredenmeestalkleinehandelarenendetaillistenop.Debloemen
wordenerin3kwaliteitsklassen ingedeeld.Bijonsbezoekdedendebloemen
vanklasseIFfrs6,-à7,-perbosendievanklasseIII:Pfrs0,90-1,25.
Dezeprijzenwerdenvrijlaagmaarnogwelkostendekkendgeacht.
DejaaromzetaanbloemenopdeGrandMarchévanHyèresbeliepvorigjaar
2
ongeveerFfrs40miljoen.Devloeroppervlaktebedroeg3000m ende
personeelsbezetting 12personen.Debeherendevereniginghooptbinnen
5jaarbuitenhetstadjeeennieuwbedrijfspandmetbetereparkeermogelijkhedentekunnenbetrekken.
4.Deteeltvan 'MonaLisa'

InZuid-Frankrijk enook inItaliëblijktgrotebelangstelling tezijnvoor
deteeltvan 'MonaLisa'.Dezeanemoonwordtopvrijgroteschaalbeproefd,
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maarwelsteedsonderglasofplastic.Hetplantmateriaal,hoeweluit
zaadgeteeld,wordtalsjongeplantgekochtenindekasuitgeplant.
Alsverkoopprijs isons+Ffrs1,20perplantjegenoemd.
Verwachtwordt,dat 'MonaLisa'per seizoenongeveer 5à6bloemenper
plantzouproduceren,hetgeenhalfmaartechternognietdoorelkgewas
wasgehaald.OpdemarktinHyèreswerdenprijzenvanFfrs12-15perbos
genoteerd;dieprijswerdbetrekkelijk laaggeacht.
InSanRemowerdgesprokenoverprijzentot+4000liresperbos;dit
isongeveerƒ 8 , — .
Detoekomstvandezeanemoonwordtveelbelovendgeachtomdatdebloemen
groter zijnenmeeruitmaken.Overdematewaarinditgewasdeanemone
'DeCaen'concurrentiezalaandoen,wordtverschillend gedacht.Deene
importeur-preparateur vindtdebloemenzogroot,dathijdenkt,datde
koperereenanderebestemming aanzalgevendanaandegewoneanemonen;
'MonaLisa'iseen 'fleur'enanemone 'DeCaen'een'fleurette'.
Eenandereimporteur-preparateur verwachtdat 'MonaLisa'deanemone
'DeCaen'vandemarktzalverdringen.In 'MonaLisa'isook krulbladziekte
waargenomen.

5.Krulbladziekte

5a.Symgtomen
Krulbladziekte (Fr.:laFrisuredel'anemone;Ital.:Arriciamentodell'Anemor
wordtveroorzaaktdoordeschimmelColletotrichumacutatum.Hetmeestopvallendesymptoomiseenkrulling alsmedeeenloodglansachtigeverkleuring
vandebladschijvenenkromgroeienvanbloem-enbladstelentoteen
volledigeomkrullenervan.Opdebloem-enbladstelenontstaanveelal
langgerektenecrotischevlekken,waaropeenzwak-oranjegekleurd 'waas'
kanliggenveroorzaaktdoorschimmelsporenvandiekleur.Weinigopvallend,
zekeronderhetstro-ofnaaidendek,zijnjonge,aangetasteblaadjes.Deze
blijven zeerkort (enkelecm'slang)necrotiserengeheelenbrekengemakkelijkaf.InNederlandwordendezezogenaamdeparaplutjesalsdevroegste
infectiebronnenvoorbovengrondseverspreiding beschouwd.InFrankrijkis
aanditaantastingsbeeld dooronderzoekers,telersenvoorlichtersweinig
aandachtgeschonken.Aangetastebladerenstervenaf.Inernstigegevallen
sterftdeplantgeheelaf,maar inietsminderernstigegevallengaatde
pitnàdewinterweerhergroeivertonen.Bijeenlichteaantastingblijft
deplantbladerenenbloemenvormen,diezelfssymptoomlooszijn,wanneer
zeontstaanzijnbijeentemperatuur,dievoordeparasietongunstig laagis
Dr.Tramierhieldalsminimumtemperatuurvoordeschimmelongeveer 13°Caan

5b.Vóórkomenvan_deziekte
Krulbladziekte isvolgensFranseinformatiebronnen heteerstgesignaleerd
in1974/1975 indeVallei vandeVarbijNiceopeenoppervlaktevan
2
enkeletientallenm .VolgensdeheerDeWinkelzoudeziektedaar in1972
ookopgemerktzijn.Alsoorzaakwerdtoengedachtaanna-effectenvan
herbicidenofaaneenvirus.Deaantasting bleeftoenbeperkttotenkele
plekken.In1978echterbleekdeziekteindeVareninAlpesMaritimes
inernstigemateoptetreden.Ditveroorzaaktehevigeverontrustingbij
allebetrokkenen.In1979wasdateveneenshetgeval,terwijldeziekte
in1980en1981vrijwelgeenschadeheeftveroorzaakt.In1982daarentegen
wasdeziekteweerduidelijk aanwezig,zijhetnietzoernstig alsin1978
en1979.InhetaangrenzendedeelvanItaliëkwamdeziektein1978nog
nauwelijks,in1979en1980ernstigenin1981en1982vrijwelnietvoor,
aldusdealdaarverkregen informatie.Hettijdstipvanverschijnenvande
eerstesymptomenenvanverspreiding vandeziektenahetplantenhangt
inhogemateafvandeweersomstandigheden enbepaalttevensdeeconomische
schade.Detemperatuur inaugustusenseptember isaltijdgunstigvoorde
schimmel,zodatdevroegeaantasting enverspreiding afhangtvande
vochtigheid.Zijnbovengenoemdemaandenvochtig,datwilzeggendrogende
plantennanatuurlijkeofkunstmatigeberegening langzaamop,dantreedt
deeersteaantastingvroegop,verspreidtdeziektezichsnelenefficiënt
enwordtergroteeconomischeschadegeleden.Ditdeedzichvoor in1978
en1979.
Isdeluchtvochtigheid inaugustusenseptembervoldoendelaagendaalt
detemperatuur inoktoberennovember spoedig,zodathetnajaarbetrekkelijk
koelis,dankrijgtdeschimmelpraktischgeenkans'omschadeteberokkenen;
ditwashetgevalin1980en1981.In1982wasdenazomervoldoendedroog
omdeschimmelweinig kanstegeven,maar inhetnajaarblevendetemperaturentotindecembererghoogvoordetijdvanhetjaar (nov.:tot20°C,
dec:zelfsnogtot17à18°C).Daardoor kondeziektezichtochnogfel
uitbreiden,vooralopdiebedrijven,waardebestrijdingsmaatregelenniet
goedwarenuitgevoerd.Doordatdeaantasting echter laatbegon,bleef
deeconomische schadeonderhetniveauvan1978en1979.Deleverancier
vandegeprepareerdepitten kanoptweeërleiwijzeschadeoplopen,ten
eerstedoordateendeelvandeleverantiesnietwordtbetaaldenten
tweededoordathijhetrisicoloopteendeelvanzijnklantenteverliezen.
5c.Infectiebronnenenverspreidingswijzen
Deparasietwordtinhetalgemeen ineengewasgeïntroduceerd doorbesmette
ofgeïnfecteerdepitteninhetplantgoed.Dezepittenkunneninverschillendefasenindeteeltzijngeïnfecteerd,teweten:
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1.tijdensdepittenteeltteveldeinNederland;
2.tijdenshetspoelenvandepittennadeoogstinNederland;
3.door infectiekortnaenalsgevolgvanhetspoelen inNederland;
4.tijdenshetvoorwekenvoordepreparatie inFrankrijk;
5.tijdensdekoudeperiode,onderdeelvandepreparatie inFrankrijk,wanneer
namelijk detemperatuur indepartijnietoveralopdegewenstelage
waardeblijft;
6.nadepreparatieenvóórhetplanten inFrankrijk.
Bijdehuidigebestrijdingswijzenlijktdekansopbesmettinggering.
Tochkandeziekteonderklimatologischgunstigeomstandighedenexplosieve
vormenaannemenwegensdegrotekansopherbesmettingdoorsporentevelde
tijdensdebloementeelt.Verspreiding daarvankannamelijkplaatsvinden
door:
1.opspattenderegendruppels.Inhetalgemeenzaldezeverspreiding slechts
totongeveer 1mvandeinfectiebrongaan,maarbijgelijktijdigesterke
wind kunnenregendruppelsmetsporenoverveelgrotereafstandengetransporteerdworden.
2.doorwindbijdroogweer.InZuid-Frankrijkwerddezeverspreidingswijze
aanzienlijkgeacht (Gailleton),maardeschrijverstwijfelen daaraan
wegenshetfeitdatdesporendragerszókortzijn (vruchtlichaam:acervul:
datdewinddaar inhetalgemeenweinigvatopheeft.
3.dooraanraking.Hetbloemenplukkenkaneenzeerbelangrijkverspreidings'
mechanismevormen;evenzohetmetdehandverwijderenvanonkruiden
regelmatigdoorhetgewaslopen.
Degrondwordtnietalseenbelangrijke infectiebronbeschouwd,omdat
dezevóórelkeanemoneteeltwordtontsmet (zie3e)..Aantastingsplekken
inhetgewaswordennagrondontsmetting ineenvolgendanemonegewasook
nietteruggevonden.
Debesmettingvannaburigeplantendoordegrondwordtzeergeringgeacht.
VolgensonderzoekvanMw.Doornik (L.B.O.)isdegroeivandeschimmel
doorgesteriliseerdegrondbij15°C (grondtemperatuurinaugustus/
september)onder idealevochtigeomstandigheden slechts 2mmperetmaal
zodatvoorhetoverbruggenvan8cmongeveer 40dagennodig zoudenzijn.
Daaraanmoetdannogdetijdwordentoegevoegd,diedeschimmelnodigheeft
omzichvanuiteenaangetastepitindegrondtevestigenenomeennaburigeplantbinnentedringen.Detotaleperiodemoetaldusop50tot
60wordengesteld.
Uithetbovenstaandezalduidelijk zijndatbesmettingviamyceliumgroei
doordegrondgeenrolvanbelangbijdeverspreidingvandeziekte
speelt.
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5d.Bestrijdingswijzen
InFrankrijk enItaliëwordenverschillende bestrijdingsmaatregelen
genomen,teweten:
1.bijdepreparatie.HetontsmettingsdaviesvanhetI.N.R.A.geldend
voordepreparatie isomdepittengedurendehetgehelevoorweken
gedompeld tehouden ineenmengselvanbenomylofcarbendazimmetcaptan
ofmancozebineenverhouding vandehoeveelhedenactievestofvan
+ 1 :4.Dehoogsteconcentratieaanactievestofis500g/1001water.
Indetotaleperiodevan48uurmoetdesuspensie3-4maalworden
ververst.
Bijdegesprekkenmetpréparateurshebbenwedeindrukgekregen,dat
bovengenoemdeconcentratienietaltijdwordtaangehouden,maardat
lagereconcentratieswordengebruiktomkiemremmingenverlatingvan
deeerstebloeitevoorkomen.Ookwerdonsmeegedeeld,datersomsna
hetvoorweken inwater (48uur)ineenfungicide-suspensiewordtgedompeldenwelgedurende30-60minuten.Daarnawordendepittengekoeld.
InItaliëzoudendepittenookweluitsluitendgedompeldworden in0,1%
(a.s.)captangedurende1uuren24uurlatergeplantendusnietwprder
gekoeld.
2.bijennahetplanten.Vlakvoorhetplantenwordendepittennietopnieuwinbestrijdingsmiddelen gedompeld.Zodranaopkomstziekeplanten
wordenwaargenomen,moetendezeomverderebesmetting tegentegaan
geheelwordenweggenomenenineenplasticzakwordengedeponeerd;de
plantplaatsmetdirecteomgevingmoetwordenbegotenmet+50mlvan
een0,2 à0,3%-igesuspensievanCeretal.Ditmengmiddelbevat40%
captafolen10%carbendazim.Degoedetelersvoerendezeselectieinderdaaduit,maargebleken is,datdezebestrijdingswerkzaamheden uitonwetendheidooknogaleensachterwegewordengelaten.
Omverderebovengrondseverspreiding tevoorkomenwordtergeadviseerd
elke7-10dageneenveldbespuitingmet0,25%Ceretalof0,25%Bayletontriple (40%captafol+10%carbendazim+6,25%triadimefon)of0,25%.
Epidor (53,4%mancozeb+6,7%carbendazim)toetepassen.Deeerstebespuiting zouvolgenshetadviesmetongeveer 10.0001/hamoetengebeurenenlijktdusmeeropaangieten,allevolgendemet+ 3000l/ha.
Dezehoeveelheden zijnnodigomzoweldeplantedelenbovenalsinhet
stro,hethartvandeplantendeomgevingvandeplantgoedtebevochtigei
Zulkegrotehoeveelhedenvloeistofwordenechterveelalnietgebruikt;
teneersteisdatmindergoeduitvoerbaarententweedevreestmentoch
vooreengroeiremmendeffectvanzo'ngrotehoeveelheid.Inhet
departementVarwordtveelal1000-1500l/haperkeertoegediend,in
AlpesMaritimeswaarschijnlijk-ietsmeer.
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InFrankrijkheeftfrequentgebruikvanBayleton-tripleevenalsover- •
vloediggebruikvancaptafol-raiddelenverkortingvanbloemstelen
gegeven;inItaliëgafhetgebruikvancaptafolnecroseopdebladeren.
3.heteffectvankunstmatigeberegening.InItaliaansonderzoekenookin
depraktijk isgebleken,datgewasbevochtiging doordruppelbevloeiïng
deuitbreidingvandeziektehetminstindehandwerkt,daarnakomt
watdeminstekansopinfectiebetreft,debevloeiïngdoordepaden.
Tochwordtmeestalberegening bovenoverhetgewastoegepast,omdat
mendegronddangelijkmatiger bevochtigt,hetgeendebewortelingende
vroegheidvanhetgewastengoedekomt.
Wanneerbovenstaandeadviezennauwkeurigwordenopgevolgd,kandeeconomisch
schadedoordezeziektetotvrijwelnulwordenteruggebracht.Hetisdan
welzaakdeselectiegoedenvooraltijdiguittevoeren,metdeveldbespuitingen tebeginnenvóórdathetgewasbovenhetstrouitkomtende
eerstekeervooraleenovervloedigehoeveelheid suspensietegebruiken.
Verder ishetnodigwekelijkstespuitenenooktelkens,nadatdeklimaatsomstandighedengunstig zijngeweestvoorverspreidingeninfectie.
Dekunstmatigeberegening zoubijvoorkeurmoetenplaatsvindenbijweinig
windenonderomstandighedendathetgewasweersnelkanopdrogen.Ookis
hetgewenstdezeberegeningonmiddelijktelatenvolgendooreenfungicidebespuiting danwelgedurendedelaatste10minutenvanhetwatergeven
eenfungicide-suspensieviaderegenleiding toetedienen.

5e.ve£schillen_in_herkomst_van_de_gitten
Ditjaarwerdenbijeenaantaltelersduidelijkeverschillen inmatevan
aantastingwaargenomen,waarvandeoorzaakmoestliggenbijdeleveranciers
vandegeprepareerdepitten:leverantiesvandefa.Bideauwarennamelijk
minderernstig aangetastdanleverantiesvandebeideanderefirma's.
Wellietendetelersweten,datdepartijenvanBideauongeveer1week
later inproduktiekwamen.
Doordepréparateurszelfwerdonderkenddatditverschilveroorzaaktzou
kunnenzijndoorverschillen inontsmettingswijzetijdensdepreparatie,
maarenkelenvanhenachttenhetnietuitgesloten,dataandeeneimporteur
gezonderepartijenvanuitHolland geleverdwarendanaandeandere.
Indegesprekkenhebbenwijhunhelaasdeillusiemoetenontnemen,dat
Nederlandseexporteursopditmomentinstaatzoudenzijngeheelgezonde
partijen televeren.
Depitten-importeurs-preparateursverwachtendatdeteeltvandezeanemonen
nogverder zalinkrimpen,wanneerditziekteprobleemnietnaarbevrediging
vandebloementelerwordtopgelost.Bijdatproceszullenhetvooralde
kleineanemonetelerszijn,diede-teeltzullenlatenvaren.
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Zijimmerszijnhetminstinstaatdebestrijdingsmaatregelen effectief
uittevoeren:hetonbreekthunaankennisenoutillage.

5f.Watverwacht_de_Fransehandel_van_zijn_Nederlandse_leveranciers
Voordeoplossingvanhetziekteprobleem,datdeanemoneteeltinFrankrijk
enItaliëdelaatstejarenheeftgeplaagd,werdhetvolgendevandeNederlandsehandelgevraagd:
- leveringvan ziektevrijepartijen,diealszodaniggekeurd engecertificeerdzijn.
-geenmengingvanpartijenvanverschillendepittentelers,
- zodanigeaanduiding vanelkegeleverdepartij,datdeteleraltijdterug
tevindenis.
De3importeurs,diewijhebbengesproken,realiseren zichallen,dathet
telenvanziektevrijepartijen inNederland eenvrijwelonmogelijkeopgave
is.Verbeteringvandegezondheidstoestand vandegeleverdepartijen
achten zijechterwelmogelijk.
ZijzeggendatdeinFrankrijkgeteeldepittenwelziektevrijzijn,maar
dezekunnenmomenteelnietindebestaandebehoeftevoorzien.
Delaatste2bovengenoemdemaatregelen zoudendehandeldoorzichtiger
makenenhetmogelijkmakenom degoedepittentelersvandeslechtere
tekunnenonderscheidenendeFranseimporteurdegelegenheidgevenzijn
voorkeurvoorbepaaldeherkomsten kenbaar temaken.

6.Hetonderzoek

Onderzoeknaardeoorzaakendebestrijdingsmogelijkhedenvankrulbladziekteisdoordevolgende instantiesenbedrijven inhetbezochtegebied
uitgevoerd:

6a.l«N1R1Aii_S^tion_de_Botanique_et_de_Pathologie_Végét
Dr.TramierenMw.Bettachinihebbenzichvooralbeziggehoudenmetde
mogelijkhedenvandeontsmettingvandepittentijdenshetvoorweken.
Zijzijndaarbijtotdeconclusiegekomen,dathetbestgebruikgemaakt
kanwordenvan0,1%carbendazimwaaraantoegevoegdwordt:captan,zineb,
ziram,mancozeb,dichlofluanideofthiram,alleineenconcentratievan
maximaal0,4%actieve-stof.Inditonderzoek isgeblekendateencombinatie
vancarbendazim+captafolkiemremmendenbloeivertragendwerkte.
Verder isopditinstituutookdeveldbespuiting onderzocht.Ineenveldproefin1980zijneenvijftalmiddelen ineenconcentratievan0,15%
actievestofvergeleken;deresultatenwordenvermeldintabel2.
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Debehandeling werdbegonnenopde6dedagnahetplantenmeteendosering
2
van1l/m envoorgezetmeteenwekelijksebespuitingmet+0,3 l/m.

2

Tabel 2.Percentagekrulbladziekeplanten 3maandennahetplantenna
wekelijkseveldbespuitingmetverschillendefungicide-suspensies
ineenconcentratievan0,15%actievestof.

carbendazim+
contrôle

ziram

dichlofluanide

captan

mancozeb

captafol

>80

23,6

22,5

17,6

10,6

4,9

Hoewelhetindebedoeling lagditonderzoek in1981voorttezetten,is
ditnietgebeurd;debestrijding indepraktijkleekvoldoendeeffectief.
Tenslotteisopditinstituutenigonderzoekgedaannaarhetgedragvan
deparasietonder invloedvandetemperatuur ennaaranderewaardplanten.
Delaagstetemperatuurdievoordeontwikkelingvandeziektewordt
opgegeven is12°-15cc.Degunstigstetemperatuur ligtergenstussen20°en
30°Cendehoogstetemperatuur bij+35°C.Bijeentemperatuurvan20°-30°C
kandeincubatietijd 4-6dagenbedragen.
Alsanderewaardplantvoordeparasietvananemoon isaardbeigevonden,
eengewasdatinAlpesMaritimesvaakalswisselteeltvooranemoonwordt
gebruikt.Gloeosporiumfragariae,geïsoleerdvanaardbeiveroorzaaktbij
anemoonpreciesdezelfdekrulbladsymptomenalsveroorzaaktdoorColletotrichumgloeosporioides(doorTramieraangegevenmetC.acutàtum).
DemogelijkhedenvanaantastingvanuitdegrondachtDr.Tramierniet
groot.
HetligtnietindebedoelingvanhetI.N.R.A.ditonderzoekvoortte
zetten.

6b.§e£viçe_de_la_Protection_des^végétaux
Dezerijksdienst,endanmetnamehetkantoor inHyèresonderleidingvan
deheerGailleton,heeftzichvooralbeziggehoudenmetveldbespuitingen.
Ditonderzoek looptnureeds4jaar,waarbijerin1979en1982goede
informatieoverdematevanziektebestrijding isverkregen.Indeproeven
van1980en1981tradgeenaantastingopzodatdaarinalleeninformatie
overdematevanfytotoxiciteitwerdverzameld.
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Indeproefvan1982,dienognietafgelopenwasophettijdstipvanons
bezoek,warendevolgendebehandelingenopgenomen:

onbehandeld

carbendazim+chloorthalonil (Cereclair)

captafol

carbendazim+mancozeb (Epidor)

dithianon (Delan)

carbendazim+captafol (Ceretal)

dichlofluanide (Eupareen)

carbendazim+captafol+triadimefon (Bayleton-

carbendazim

carbendazim+maneb+ zwavel (Bledor)

ziram

carbendazim+folpet+thiram (BTF)

doguadine

carbendazim+folpet (Artout)

*

Devolledigegegevensvandezeproefzullenonsnaaflooptoegezonden
worden.
OpgrondvandehuidigekennismeentdeheerGailletondatdebestebestrijd!
teveldeverkregenwordtmetCeretal,Bayleton-tripleenEpidor,terwijl
Cereclair bijnaevengoedvoldoet.

6c.Universiteit_yanTuri^n^Istituto^i^atolo^i^vegetale
Bijdezeuniversiteit ishetvooralMw.Gullino,-diehetonderzoeknaar
krulbladziekteheeftuitgevoerd.Ditissterkgestimuleerd,doordathaar
directechef,Prof.Garibaldi,vanhuisuitveelcontactheeftmetde
praktische tuinbouwinhetgebiedvanSanRemo.Mw.Gullinoheeftzich
vooralbeziggehoudenmetdebestuderingvan:
-heteffectvanbestrijdingsmiddelenopdegroeivandeparasiet;
-middelen terontsmetting vandepitten;
-dompeltijdenvoorpitontsmetting;
- invloedvandetijdsduur tussendompelenenplantenvandepitten;
- invloedvaneenwarmwaterbehandeling;
- invloedvandewijzevanwatergevenopdeverbreidingvandeziekte;
-mediavoorhetisolerenvandeparasiet.
Werkendmetkunstmatig besmettepittenwerddebestepitontsmetting
verkregendoordompeling incaptan (0,1%a.s.) endichlofluanide (01,% a.s).
Alleenbijhetgebruikvancaptafol (0,2%a.s.)werd enigefytotöxiciteit
waargenomen.Bovendienwasdepitontsmetting hetmeesteffectief,wanneer
pas24uurnadedompelingwerdgeplant.
Eendompeltijdvan5uurgafeenmindergoedeopkomstdandompeling
gedurende1uur.
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Eenwarmwaterbehandelingvan30minutenbij50°Cwerdredelijkgoed
verdragendoornietgeprepareerdepitten,maarslechtdoorgeprepareerde;
dezelaatstekondenwél30minutenbij40°Cverdragen.
Ineenbuitenproefwerdgevondendatdruppelbevloeiïngdeziekteminder
snelverbreiddedanbevloeiïngdoordepadenofberegeningoverhet
gewas.

6d.Préparateurs
Ookbijpréparateurszijnproevengenomen,uiteraarduitsluitendgericht
opontsmetting tijdenshetvoorwekenennàhetvoorweken.Wekregende
indruk,dateropdezebedrijvennogalwatexperimenten zijngedaan
betreffendedeinvloedvandeconcentratievanhetontsmettingsmiddel
endeduurvandedompelingopdeziektebestrijdingenerzijdsenopde
kiemsnelheidendevroegheidvanhetgewasanderzijds.Hierlijkteen
tegengesteld verband tebestaan.Nauwkeurigeinformatiedienaangaande
werdechternietgegeven (secretsdelamaison).

7.Voorlichting aanbloementelers

Wanneerdetelersvananemone-bloemen inFrankrijkproblemenbijhun
teeltontmoeten,richtenzezichineersteinstantietothunpittenleverancier.Afhankelijk vandeomvangvanzijnbedrijfverzorgtdezede
gewenstevoorlichting zelfofhij.laateenvertegenwoordiger inhet
gebieddevoorlichtingverzorgen.Dezevoorlichting istevenseenwapen
indeconcurrentiestrijd,dieopallefrontengevoerdwordt,totopde
markteninhetcafetoe.
DeServicedelaProtectiondesvégétauxwordterdanzonodigdoorde
leverancier bijgehaald.Wijkregennietdeindruk,datmedewerkersvan
hetI.N.R.A.vaakvoorhetgevenvanvoorlichtingopdebedrijvenkomen.
Dekennis,diebijhetinstituutaanwezig is,gaatveelalviadepittenleverancier ofviahetgeschrevenwoordnaardeteler.
Depittenleveranciersgeven inhetalgemeenbijdeafleveringvande
pittenteeltvoorschriften ingeschrevenvorm.Dergelijkegeschreven
voorlichtingwordtookdoorde 'ServicedelaProtectiondesVégétaux'
verzorgd,maarditbeperktzichuiteraard totziektenenziektenbestrijdin<
Eenvoorlichtingsdienst,zoalswedieinNederland kennen,bestaatindat
gebiedniet.
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8.Hetonderzoek inNederland

Indevoorafgaandehoofdstukken zijndeernstvandeziekteinafnemerslanden,hetonderzoekdatdaarwordtuitgevoerd,endebestrijdingsmaatregelen,dieerwordengeadviseerd,beschreven.Hoeweldeziektein
onsklimaatmisschiengeenopvallendeopbrengstderving aanpitten
geeft,laatdegezondheid vandiepitten tochnogveeltewensenover.Dit
kaneenredenvoordeZuid-Europese telerswordenvandeteeltvan
anemonenaftezien.Hetonderzoek inNederland,datwordtuitgevoerd
doorhetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoek endePlantenziektenkundige
Dienstheeftzichdanookgerichtop;
-deontsmetting vandewolvóórhetzaaien;
-deontsmettingvandepittenvoorhetzaaientenbehoevevandewolteelt;
-pitontsmettingdoormiddelvanwarmwaterbehandelingen;
-debeperkingvandeverspreiding inhetvelddoormiddelvangewasbespuitingen.
Alditonderzoek heefttotnutoeweleenredelijkgoede bestrijding
vandeziektemogelijkgemaakt,maarnognietzodanigdatgeheelof
praktischgeheelgezondepartijenkunnenwordengeteeld.
Daaromisin1981besloteneenaparteonderzoekkrachtophetLBOte
belastenmethetonderzoek naardewijze,waaropdeparasiet zichgedraagt
enzichonderonzeteeltomstandighedenontwikkelt.Hierdoorworden
aspectenalsinvloedvandetemperatuur,sporulatie,verspreidingspatroon
doordeluchtendoordegrond,verblijfvandeparasietindewol,in
hetzaad zelfenindepittenendergelijkeinhetonderzoekbetrokken.

Doordezestudiereiszijnwetotdeconclusiegekomen,daterbijhet
onderzoek behalveaanhetbovenstaande,ookspecialeaandachtgegeven
zalmoetenwordenaan:
1.hetvindenvanbestrijdingsmiddelen diebeter instaatzijndan
BCM+captanofcaptafoldeverspreiding teveldeintetomen.
2.manierenomdeschimmelindepit,inhetkroontjevandepiten
inhetzaadtedoden.
3.eenmethodetevindenomdesporenverspreiding bijhetspoelenvan
depittennadeoogsteneeneventueeldaaropvolgendeaantasting
tegentegaan.
4.nategaanoferanderewaardplantendananemoon inhetNederlandse
teeltgebied zijn,vanwaaruitanemonenopnieuwzoudenkunnenworden
besmet.
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Hetiswelduidelijk datdelevenscyclusvandeparasietbegintbij
deteeltinNederland enzichvoortzetbijdebloementeeltinZuidEuropa.Aangeziendeschimmelingeenenkelefasevandezecyclusgeheel
kanwordengeëlimineerd,zalinelketeeltfasezoveelmogelijkaande
bestrijding vandeziektemoetenwordengedaan.DeNederlandsetelers
vanwol,pittenenknopenendeZuid-Europesetelersvanbloemen,
alsmededehandelskanalendiedaarbijoperatief zijn,hebbenindat
opzichtovereenkomstige belangenofzoalsdeheerMirabelhetuitdrukte:
'Noussommesdanslemêmebateau'.

8a.Gezamenlijke_proefmetI.N.R.A.
Met hetoogophetbovenstaande isinprincipeafgesproken ineen
samenwerking tussenI.N.R.A.-Antibes enL.B.O.-Lisse eenontsmettingsproefuittevoeren,dieinNederland beginteninFrankrijkwordt
afgemaakt.Debedoeling isomnategaanofeenpitontsmetting vlakna
hetspoelennadeoogst,gekoppeldaaneenontsmetting vandepittenbij
depreparatie,eenbelangrijkeverminderingvandeaantastingtijdens
debloementeeltkanbewerkstellingen.
HetL.B.O.zaldaarbijeenproefopzetmakenenditaanhetI.N.R.A.
voorleggen.Naovereenstemming zalhetL.B.O.zorgenvoorvoldoende
pittenvaneennatuurlijk besmettepartijendezedirectnahetspoelen
inbepaaldeconcentratiesvanbepaaldemiddelengedurendeeenbepaalde
tijdbehandelen.Daarnazullenzevolgenshetnormaleteelt-enhandelsgebruikworden gedroogd,bewaardennaarFrankrijkverzonden.Daar
zullenzetijdensdepreparatieopdevoorafafgesprokenmanierworden
ontsmetenvervolgensopgeplant.Dewaarnemingvandematevanaantasting
zaldoordeFransecollega'swordenverzorgd.
Hetvoordeelvaneendergelijkeproefis,datdeinformatieuithet
Nederlansedeelvandeteeltfasegekoppeldkanwordenaandatuithet
Fransedeel.BovendienmaaktdezewijzedeFranseafnemersnogeens
duidelijkdathetdeNederlandersarrestisdeziektetebedwingen.
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9.Totbesluit

Aanheteindevanditverslagkomendeschrijverstotdeconclusie,
datdezereishunveelduidelijkheid heeftgebrachtomtrentdeteelt
vananemonen,maarvooralomtrentdeomstandigheden,diehetoptredenvan
Colletotrichumgloeosporioidesbijdezeteeltbeïnvloeden.
Hoeweldekennisaanwezig inFrankrijk enItaliëgeendirecte
oplossing biedtvooreeneffectievebestrijdingvandeziektein
Nederland,vormendeadviezendieinZuid-Europawordengegevenwel
eenbevestiging vanhetgeenbijhetonderzoek inNederlandvoorNederlandseomstandigheden isgevonden.Tochheeftdezestudiereisweereen
aantalnieuwesuggestiesvooronsonderzoekopgeleverd.

WewillengaarnehetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoekdanken
voordegelegenheid,dieonsisgebodendezestudiereistemaken.
Daarnaast zijnwedefirma'sVandeVenenDeWinkelerkentelijkvoor
decontacten,diezevooronshebbenwillenleggen.Onzedankgaat
verderuitnaardeherenBideau,MirabelenChambonvoordeinformatie,
diezijhebbenwillengeven,detweeeerstgenoemdeherenbovendienvoor
hetbezoek aanbedrijvendiezeonshebbenlatenzienenvoorhettransport,
datzijzoonberispelijk vooronshebbenverzorgd.Tenslotteookdank
aandecollegaonderzoekers,dedamesGullinoenBettachiniende
deherenGailleton,Tramier enD'Aquilo,dieonsvanveelinformatie
hebbenvoorzienenmethunvervoer steedsvooronsklaarstonden.Last
butnotleastdenkenwemetveelgenoegenterugaandevelenuttige
discussies,diewegedurendedeeerste3dagenmetdeheerVandeVen
hebbengehad.

