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INLEIDING
Het 'Third SymposiumonVirusDiseasesofOrnamentalPlants'werd gehouden
teBeltsville,Maryland indeVerenigde Staten,van 11totenmet 15september 1972.DeelnameaanhetSymposiumvormdeeengeredeaanleidingtevensverschillende onderzoekscentra eldersindeVerenigdeStatentebezoekenomeenbeterbeeld tekrijgenvanaard enresultatenvanonderzoek
welketotdantoeminderduidelijkwarenuitliteratuurstudiealleen.In
deweek,voorafgaandeaanhetSymposiumwerd eenbezoekgebrachtaanonderzoekscentra inNorthCarolinaenFlorida.IndeweeknahetSymposium
werdendeCornellUniversity teIthaca (NewYork)endeWisconsinUniversityteMadison (Wisconsin)bezocht.DelaatsteweekvandereiswerdgebruiktvoorbezoekeninOregonenopdeterugreisnaarEuropavooreen
bezoekgedurendeeendagaanOttawainCanada.
Ongeveereendrietalmaandennadereiszalgeprobeerdwordenenkelewetenswaardighedenvast teleggen.Hierbijdientechterinaanmerkingte
wordengenomen,datuiteraardvanonvolledigheid sprakemoetzijn.
Hetisondoenlijkweer tegevenopwelkewijzehetonderzoek indeverschillendecentradoordeveleonderzoekersbenaderd enuitgevoerdwordt.
Dekortstondigekennismaking geeftslechtsaanleidingtotindrukken,die
bijhetschriftelijkvastleggengeenvolledigheidwillensuggereren.
Eentweederedenvooronvolledigheid ishetfeit,datverschillendegegevensnognietbeschikbaar zijn.Bovendienzijnveleindrukkenperdia
vastgelegd,waarvandeschriftelijkeverantwoordingveelteveelplaats
zouinnemen,afgezienvandevraagofalleaspectenvandefotografische
beeldenteverantwoordenzijn.
Bijhetbeginvanhetschrijvenvaneenverslagvaneenreis,waarbijhet
opdoenvanindrukkendievanbelangzijnvoordeuitvoeringvanheteigen
wetenschappelijkonderzoek,eenvereistewas,blijktnureedsinalgemene
termenuitgedruktdeonvolledigheidvanbeschrijvingdiekanwordenbereikt.Voorafblijktdeopvattinggerechtvaardigd datdewaardevande
indrukkenvandereisindeVerenigdeStatenvanNoord-AmerikaenCanada
veelgroter isdanuitdeschriftelijkeverslaggevingkanblijken.

januari1973.
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-REISPROGRAMMA

September 1972
3

vertrekAmsterdam

4

bezoekaanNorthCarolineStateUniversityteRaleigh

5,6,7

bezoekaanUniversity teFlorida,AgriculturalResearch
andEducationCenterteBradenton

8

bezoekaanUniversityofFlorida,PlantVirologyLabof
thePlantPathologyDepartment teGainesville

10

reisnaarBeltsville,Maryland

11,12,13,14,15

deelnameaanhet 'Third SymposiumonVirusDiseases
ofOrnamentalPlants'teBeltsvilleinMaryland

17

:reisnaarIthacainNewYork

18,19,20

bezoekaanCornellUniversity,DepartmentofFloricultureandOrnamentalHorticultureenDepartmentof
PlantPathology

20

reisnaarMadisoninWisconsin

21,22

:bezoekaanUniversityofWisconsin,Departmentof
PlantPathology

23

:reisnaarCorvallisinOregon

25,26,27

:bezoekaanOregonStateUniversity,Departmentof
BotanyandPlantPathology enDepartment ofOrnamentalHorticulture

27

bezoekaanOregonBulbFarms

28

reisnaarOttawainCanada

29

bezoekaanCanadaDepartmentofAgriculture,Plant
ResearchInstitute

30en1oktober

:terugreisnaarLisse
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"NORTHCAROLINASTATEUNIVERSITYTERALEIGH
DepartmentofPlantPathology;gesprokenmetDr.G.V.GoodingJr.

Oponthoud tijdensdereisvanAmsterdamviaNewYorknaarRaleighhadtot
gevolgdatslechtsenkeleurenbeschikbaarwarenvooreenbezoekaanhet
DepartmentofPlantPathology.Bovendienbleekdeuitgekozendatumvoor
hetbezoekeenfeest-inplaatsvaneenwerkdag tezijn.Doorbeideoorzakenkonslechtseenoppervlakkige indrukvanhetaldaarverrichteonderzoekwordenverkregen.Dr.GoodingwaszovriendelijkmetmijeenbliksemrondgangdoorhetDepartment temaken.Desamenloopvanomstandigheden
wasdestemeer tebetreurenomdateennaderekennismakingmethetwerk
vanDr.Goodingoverhetvoorkomenvan 'Naturalserological strainsof
Tobaccoringspotvirus' (Phytopathology 60,1970:708-713),alsmedehet
teveldezienvanaantastingsbeeldenvanhettabakskringvlekkenvirus in
eengewastabak,nuttigzouzijngeweest.
OokkoneengesprekmetDr.M.K.Beutenietdoorgaan.Dr.Beutepubliceerdeover 'Effectofvirus infectiononsusceptibilityofcertainfungusdiseasesandyieldofgladiolus'(Phytopathology 60,1970:1809-1813).
Hijvondbijgroterematevanvirusinfectieeentoegenomenvatbaarheid
voorblad-enbodempathogenen.Infectiesmetkomkommermozaïekvirusof
tabakskringvlekkenvirus deedhetoptredenen/ofdeernstvanFusarium-en
Stromatinia-wortelrot,Curvularia-bladvlekkenziekteenbewaarrotvande
knollentoenemen.Dewaarnemingenwerdengedaanaangeïnoculeerdenchronischvirusziekmateriaal.
UitcorrespondentiemetDr.Beutebleek,datdeherkenningvanbepaalde
virusziekten ingladiolenteveldevrijwelondoenlijk is.Eenbepaalde
samenhang tussendewaargenomen symptomenendegeïsoleerdevirussenwerd
nietgevonden.Hijverondersteldedatdewarmeomstandigheden,waaronder
degladioleninNorthCarolinawordengeteeld,resulterenineenernstige,
wit-oranjevlekkerigheidvandebladerenbijinfectiesmetkomkommermozaïekvirus,tabakskringvlekkenvirus oftomatekringvlekkenvirus.
Proeveninklimaatkamers,dieantwoordenoverde symptoomvorminghadden
kunnengeven,werdenafgebrokendoorveranderingvanonderzoek.
Dr.Beutehoudtzichnubezigmetdebodempathogenenvandeaardnoot.
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UNIVERSITYOFFLORIDA
AgriculturalResearchandEducationCenter teBradenton (gesprokenmet
Dr.W.E.Waters,Dr.J.P.Crill,Dr.A.W.Engelhard,Dr.C M . Geraldson,
Dr.J.P.Jones,Dr.A.J.Overman,Dr.S.L.Poe,Dr.G.J.WilfretenDr.
J.C.Raulston).

Dr.Raulstonbegeleiddemijnaardeverschillendepersonen,bedrijvenen
instellingen,omdenoodzakelijke indrukkenteverkrijgenovereenbelangrijkteeltgebiedvangladiolenindeVerenigde Staten,namelijkFlorida.
Hetwasjammer,datdoorhettijdstipvanhetbezoek,geenindrukvaneen
gewasgladiolenteveldekonwordenverkregen.
HetAgriculturalResearchandEducationCenterteBradentondroegminder
daneenpaarjaargeledennogdenaam 'GuldCoastExperimentStation'.
Indenieuwenaamkomttotuiting,dathet stationteBradentonookbetrokkenisbijdeopleidingvanstudentenvanhetCollegeofAgriculture.
Studentenwordensterkgestimuleerd ophetproefstationeenproefschrift
voordetitelvanDoctorofPhilosophy tebewerken.
Eenbetrekkelijkgrootdeelvandewerktijdvaneenachttalonderzoekers
komttengoedeaan'ietonderzoekvangladioleninzijnveleaspecten:
Dr.W.E.Waters,
directeur:

grond,voedingvanplanten,onkruidbestrijdingsmiddelen;

Dr.A.W.Engelhard

etiologieenbestrijdingvanziektenvansnijbloemen;
vermoedelijkwordtdeverantwoordelijkheidvoorhet
onderzoekdoorhemvanDr.Magieovergenomenals
dezezichwilterugtrekkenbijhetbereikenvande
pensioengerechtigde leeftijd;

Dr.R.O.Magie

bestrijdingvangladiole-bloem-enknolziekten,
metchemischemiddelenofmetteeltkundigeofanderetherapeutischemaatregelen;

Dr.F.J.Marousky

fysiologischeproblemen,optredendnadeoogstvan
snijbloemenenhoudbaarheidsonderzoek;

Dr.A.J.Overman

etiologieenbestrijdingvanaaltj-esziektenin
siergewassen;

Dr.S.L.Poe

insecten-enmijtenbestrijdingopsnijbloemen;

Dr.J.C.Raulston

produktie,oogstenmarktproblemenvanallesiergewassen (sinds 1januari 1973werkzaamaande
TexasAZMUniversity inTexas);

Dr.G.J.Wilfret

:kwekenenontwikkelingvannieuwecultivarsvan
snijbloemenenanderesiergewassen;

opvolgervanDr.T.S.:evaluatievaneconomischegegevensoverdeprodukHipp
tievansiergewassen.
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Voordegehelegroepvanmedewerkerswerddoormijopdeeerstemorgenvan
hetbezoekeenvoordrachtgehoudenover: 'Miscellaneousproblems invirus
researchofbulbouscropsinTheNetherlands'.HierbijwerdenenkelefacettenvanhetonderzoekdatophetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoek
teLisseplaatsvindt,nader toegelicht.Hetbleekeenplezierigeervaring
bijhetbezoekaandeafzonderlijkemedewerkersnadien,daternietopnieuwbehoefdetewordenduidelijkgemaaktvanuitwelkegezichtshoekprimairbelangstellingvoorhunwerkbestond.
Mijnalgemeneindrukwasdatdeaardvanhetwerkendewijzewaaropde
problemenwordenbenaderd,sterkdoelgericht zijn.Deeis,dathetgewas
gladiolentoteenzogrootmogelijkeproduktiemoetwordengebrachthoudt
in,datbijeendoelgerichtebenaderingvanuitdewerkdisciplinesvande
verschillendeonderzoekersdaartoedebestemiddelenmoetenwordengevonden. Deteeltvaneengeringaantalcultivars,elkopeengroteoppervlakte,brengtmetzichmee,datdeschadebijoptredendeproblemeneennijpendezorgis,diesnelomeenantwoordvraagt.Veelonderzoekersdoen
proeven,dieeendirektesamenhangvertonenmetproblemen,dieindepraktijkvoorkomen.Eenpaarvoorbeeldenmetgladiolenenanderegewassen
kunnenhetvoorgaandeverduidelijken.
Erwordtveelbewuster gezochtdanbijonsgewoonlijkhetgevalis,naar
resistentietegenverschillende ziekten.Dr.J.P.Crillnamopuitgebreide
schaalproevenmet tomatenomrassenmeteengrotereresistentietegen
schimmel-envirusziektentevinden.HetwerkvanDr.R.O.Magie(door
afwezigheidvanwegeeen 'sabbatical eave'konmethemnietvangedachten
wordengewisseld)heeftaanleidinggegeventothettoetsenvaneenreusachtigaantalgladiolecultivars:sinds 1942:3600.Slechts200hiervan
zoudenonderdeomstandighedenvanFloridavoldoendeproduceren.
Bijdehuidigeteeltkomthetovergrotedeelvandeproduktieopde
3000-4000hectaresoprekeningvanminderdantiencultivars.Gerangschikt
naarkleurenareaalzijndit:
wit30~35%-WhiteFriendship (98%vandeoppervlaktebeteeldmetwitgekleurdecultivars)
rose25% -Frienship (80%),Spieand Span,Traveler
rood25% -Valeria
geel 10% -Hopman'sGlory,JacksonBillGold
zachtlila-BeverlyAnn.
Decriteria,waaraaneenidealecultivarmoetvoldoen,zijnbeschreven
doorDr.G.J.Wilfret.
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Decriteriazijnalsvolgtgeformuleerd:
Bloemenmet eenhelderekleur,tenminste 11.4cmindoorsnede,meteen
goedevormenplaatsing
rechtesterkebloeiwijzemettenminste60%vaneerstekwaliteitslengte
(109cm)
tenminsteéénverkoopbarebloeiwijzepergeplanteknol
X

•

bloemstengelmettenminste 17bloemen
goedehoudbaarheid enopengaanvandeknoppennakoudebewaring
X

•

•

geenverschillenm opbrengst enkwaliteitvanafoktober totenmetmei
X

goedeknollenenkralenproduktie
x
•
•
resistentie tegenblad-enknolziekten
Hetlaatzichradendatslechtsweinigcultivarsaanaldezeeisenvoldoen.
•80-90%vandeproduktievandegladiolen (vanafoktober totenmetmei)
dievoornamelijk isgerichtopdeteeltvansnijbloemen,isinhandenvan
eengeringaantal (25-30)bedrijven.Degemiddeldeoppervlaktemetgladiolenperbedrijfbedraagt 130hectare.Wilmeneenbedrijfmeteengemiddeldeoppervlakteaangladiolenvan 130haopzetten,danisdaarvoordirekt
eeninvesteringvan$750.000nodigeneenvan$450.000omdeproduktie
vanéénjaaropdemarkt tebrengen,waarbijmenaantotalewinst
$50.000overhoudt.Bijdezesmallewinstmargeheeftdeteeltvangladiolen
hetkaraktervaneenkansspel,gezienderisico'sbijdeteelt.
Doelgerichtheid inhetonderzoek isdanooknoodzakelijk omdezerisico's
zokleinmogelijktemaken.Behalvehetopdepraktijkgerichteonderzoek
vindtookruimschootsgespecialiseerd onderzoeknaarmogelijkhedenvoor
verbeteringvandekwaliteitvandeteeltoplangeretermijnplaats.
Dr.G.J.Wilfrethoudtzichbezigmetdemogelijkhedenvanmeristeemkweek
voorgladiolen.Hierbij staateentweeledigdoelvoorogen.Devirusverschijnselendiezichindevormvanstreepjesvoordoenindebloemenvan
decultivar 'BeverlyAnn'wordenalszeernadeligbeschouwddoordatde
verkoopvandecultivardansterkterugloopt.Doorhettoepassenvanmeristeemkweekwordtgetrachtdezeverschijnselenkwijtteraken.Tevens
wordtdemethodiek toegepastommateriaal teverkrijgendatvrijisvan
schimmel-enbacteriebesmettingendangebruiktkanwordenombijvoorbeeld
verschillentussenFusarium-isolatiesvasttestellen.
Dr.S.L.Poebleekveelbelangstelling tehebbenvoordesoortenmijten

•
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dieopgladiolenkunnenvoorkomen.Derelatiemetbepaalde schimmelziekten
vormteenintrigerendezaak.Gaarnezouhijzichopdehoogtestellenvan
demijtensoorten,dieopNederlandsegladioleknollenkunnenvoorkomen.
Dr.W.E.Watersbleek,ondanksde.velewerkzaamhedenvanhetdirekteurschap,nogtijd tekunnenvindenomonderzoekmet onkruidbestrijdingsmiddelentedoen,hoewelhettestenvanherbicidenookdoorDr.J.C.Raulston
wordtbehartigd.Uiteengesprekbleek,datderegistratievannieuwte
gebruikenchemischemiddelen inwatvoorgewasdanook,gemakkelijkerdoor
deregeringsinstantieswordtgeaccepteerd alshettestenenbeoordelen
doorwetenschappelijke onderzoekersaanerkendeinstellingenwordtgedaan.
Desamenwerking tussendefirma,dieeenbepaaldchemischmiddel laatbeproevenendewetenschappelijke instelling isdaaromintensief,waarbij
deindustrieeenhoeveelheid geldbeschikbaar steltomhetmiddel telaten
testen.Wanneerhetonderzoekopeenonbevooroordeeldewijzedoorwetenschappelijkeonderzoekerswordtuitgevoerd,zaleenbepaaldbestrijdingsmiddelgemakkelijker geregistreerdworden,danwanneerdeindustriede
proevenzoumoetendoen.
Dr.A.J.Overmanlietbeeldenzienvanaantastingenvangladiolendoor
wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne sp.).DezeaantastingenkunnenookaanleidinggeventotFusarium-besmetting.Eenbestrijdingswijzevande
aaltjesindeknolleniseendompelinggedurende 15minutenineen
Parathion-emulsieondertoevoegingvanxylol.Dezebehandeling stimuleert
tevensdegroei.Tijdensdebewaringkanookeenmethyl-bromidevergassingwordentoegepastzolangdewortelplantjesnognietzichtbaarzijn.
Grondontsmetting teveldewordt toegepastmeteenmengselvanmethylbromideenchloorpicrine.Ookvankleinerematenknollenwordendanbloemen
geoogst.Dooreenwarmwaterbehandelingwordendewortelknobbelaaltjes
onvoldoendegedood.
ErzoudenindegrondenvanFloridaheelveelaaltjesvanhetgeslacht
Trichodorusvoorkomen,maardeinfectievangladiolendoortabaksratelvirusisvolgenszeggenaldaaronbekend.Verschijnselen,dieaankartelbladkunnendoendenken,wordenveroorzaaktdoorgebrekaanhetelement
borium.
Dr.A.W.Engelhardverdieptzichinallerleiziektenvangladiolen.De
deskundigheidvanDr.Magiezorgtervoordatdeomvangvandeproblematiekvandeverscheidene ziektenonderzijnaandachtwordtgebracht.
Hetprobleembijdegladiolenteelt inFloridaisnogsteedsFusarium,
terwijlBotrytis,CurvulariaenStromatiniaookvoortdurendeaandacht
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blijvenvragen.HetoptredenvanPseudomonas-ziekteniszodanigdater
eenonderzoeker teGainesvilleapartaanwerkt.Deverspreidingvanschimmelziektenzoubevorderdwordendoordebevloeiingssystemenopdesoms
welzeerlichtegrondenlangsdekustvanFlorida.Deteeltvindtdaar
dichtbijdekustplaatsomdeschadevaneventueeloptredendenachtvorst
tevermijden.Hetgrootscheepsekaraktervandeteeltbleekduidelijkbij
eenbezoekaaneenkwekerdiebezigwasongeveerveertighectaregladiolen
teplanten.Dezezoudenover60-100dagenmoetenbloeien.Doortoediening
vanmeststoffenomdetweeofdriewekengedurendedegeheleproduktieperiodeeneenvoldoendebevloeiingenbestrijdingvanziektenkonditwordenbereikt.
Debeteeldegrondoppervlakteperplant,leekbijoppervlakkigewaarneming
totdehelfttemoetenwordenteruggebrachtomhettevergelijkenmetomstandigheden indeNederlandsegladiolencultuur.VooreenverderebeschrijvingvandeteeltvangladioleninFloridawordtverwezennaarhet
verslagvandereisnaardeVerenigde StatenenCanadavan 14maarttot
enmet 14april 1964doorProf.Dr.Ir.P.K. SchenkenDrs.A.F.G.Slootweg.
Eendeskundigebeschrijvingwordtookgegeveninhetboekje 'TheWorldof
thegladiolus',uitgegevenin1972doordeNorthAmericanGladiolusCouncil.AndereteeltgebiedenvangladiolenindeVerenigde Statenworden
hierintevensvermeld.
Dr.C.M.GeraldsonenDr.J.P.Joneshoudenzichrespektievelijkvoornamelijkbezigmetdeanalysesvangrondenplantenenmetdeziektebestrijdingbijtomaten.DeteeltvantomatenisinFloridaeconomischzeerbelangrijk.Dr.C.M.Geraldsonontwikkeldeeenteeltmethode,waarbijhet
grondoppervlakrondomdetomateplantengedurendehetgroeiseizoenbedekt
wordtmetpapier,dataanbeidezijdenbedekt ismetpolyethyleenglycol.
Aanderandenvandebeddenwordthetpapierdooropbrengingvangrond
vastgehouden.Hetpapiergaatnaverloopvantijddoorverrottingverloren.
Demethodewordtalgemeentoegepast,daaropdezewijzehetgebruikvan
kunstmeststoffeneconomischisendebestrijdingvanonkruidenenschimmelziekten,dievanuitdegronddeplantenaantasten,effectiever.Hoe
hetpapierwordtaangebracht,werdgetoondophetgroteproefbedrijfvan
hetAgriculturalResearchandEducationCenter inBradenton.
SpijtiggenoegkondengeengesprekkenwordengevoerdmetDr.R.O.Magie
enDr.F.J.Marousky,daarzijbeidenafwezigwaren.Nadere informatie
overdeeconomischkwetsbare situatiewaarindeteeltvangladiolesnijbloemenopvelebedrijvenschijntteverkeren,konnietwordenverkregen
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doordatdefunctievanDr.T.S.Hippnogvacantwas.
Dejongereonderzoekersgavendeindrukdealgeheleproblematiekrondom
hetgewasgladiolenvanuitvelegezichtshoeken tewillenbenaderen,waarbijzijgebruikmakenvangegevensdieeldersindeVerenigde Statenwordengevonden.Dezegegevenslijkenvrijgemakkelijkverzameld tekunnen
worden,doordatdereismogelijkheden,ondanksbeperkingenbijdebudgetteringvanhetonderzoek,vrijgrootzijn.Ookhetspenderenvanenigeigen
geldblijkthetonderzoekvoorhenzelfwaardevoller temaken!
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UNIVERSITYOFFLORIDA
PlantPathologyDepartment,PlantVirusLab.teGainesville (gesprokenmet
Dr.F.W.Zettler,Dr.R.D.Hartman,Dr.J.R.Edwardson,Dr.R.G.Christie,
Dr.D.E.Purcifull).

Dr.F.W. ZettlerenDr.R.D.Hartman:
eenindrukwerd gegevenvanvirussen,diebepaaldeAraceae,o.a.Caladium
enDieffenbachia,kunneninfecteren.Serologischwasnognietvastgesteld
metwelkevirussenmenhier temakenheeft.Deschade,dieeenbepaald
virusofenigevirussentezameninCaladiumkan,resp.kunnenveroorzaken,
isaanzienlijk.DitbleekheelduidelijknadatvaneenCaladium-soortplantenmetbehulpvanmeristeem-cultuurwarengekweekt.Eenmediumopbasis
vanMurashigeenSkoog (Physiol.Plantarum 15,1962)bleekuitstekende
resultatentegeven.Binnenenkelemaandenkondenpotbareplantenworden
verkregen.Zijblekenaanzienlijk grotertewordendanvirusziekeplanten.
Deproduktieaanknollenwastweemaalgroterdanvanvirusziekmateriaal.
DoordezeresultatenwerdendekwekersinFlorida,waar90%(400ha)van
dewereldproduktievanCaladiumgeteeldwordt,voordemethodiekvanmeristeemkweekgewonnen.
Dr.J.R. EdwardsonenDr.R.G.Christie:
virussenvande Potyvirus-groepkunneninplantecelleninsluitlichaampjes
vormen,dienakleuringmeteenlichtmicroscoop zijnwaar tenemen.Soms
isvanvormsels sprake,dieonregelmatigaandoenenalleenmeteenzekere
routinekunnenwordenherkend.DoorDr.J.R.Edwardsonwordtgewerktaan
eenoverzichtvandeeigenschappenvanvirussenvandePotyvirusgroep.
Oppervlakkigekennisneming leerde,dattenaanzienvaneenzelfdevirus
eengroteverscheidenheid aankennisbeschikbaar is.Hetoverzichtover
devirussenvandevirussenvandePotyvirus-groep zalertoebijdragende
betrekkelijkheidvandeeigenonderzoeksresultaten tenaanzienvaneen
bepaaldvirusspoediger tedoeninzien!
Dr.D.E.Purcifull:
dediagnostiekvanvirussenvandePotyvirus-groepdievermoedelijkaanwezigzijninmonstersplanten,diedoortelersinFloridanaarGainesvillewordengezonden,wordtvrijwel geheelmetdemethodiekvande
immunodiffusieuitgevoerd.Mijwerdentevensdeverschillengetoondin
aardvanvoorkomenvaninsluitlichaampjesvanTobaccoetchenPotatoY
viruses (Phytopathology60,779-782),dieelectronenmicroscopischzicht-
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baarzijn.
Erwordtgewerktaanhetisolerenvaninsluitlichaampjesuitcelkernenom
teonderkennenofhetviruseiwitandersvansamenstelling isdandatvan
delosliggendevirusdeeltjes.Verschillentusseneiwittenvandeeltjesin
insluitlichaampjes enlosliggendedeeltjeszijndooranderenreedsaangetoond.Desamenstellingvaninsluitlichaampjeslijktgedicteerd teworden
doordeaardvanhetvirusennietdoordeplantwaarinhetvirusdeinfectieheeftveroorzaakt.Hetisopmerkelijk,datsommigeinsluitlichaampjesgemakkelijker tezuiverenzijndanhetviruszelf.
Aanheteindevandedagwerddoormijeenvoordrachtverzorgd:
'MiscallaneousproblemsinvirusresearchonbulbouscropsinTheNetherlands'.
Debelangstellingwasgroot,inaanmerkinggenomendatdeaankondiging
voordit 'seminar'minderdaneendagtevorenwasgedaan!
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THIRDINTERNATIONALSYMPOSIUMONVIRUSDISEASESOFORNAMENTALPLANTSTE
BELTSVILLE,MARYLAND,11-15SEPTEMBER1972.

DesymposiaovervirusziektenvansiergewassenonderauspiciënvandeInternationalSocietyofHorticultural Science,wordeneenmaalindevier
jaargeorganiseerd.HetEersteSymposiumwerdgehoudenteLittlehampton
inEngeland in1964,hetTweedeSymposiumvondplaats inLynby inDenemarkenin1968,voorhetDerdeSymposiumreisdendevirologenvansiergewassennaardeVerenigde Staten;hetligtindebedoelinghetVierdeSymposiumin1976teWageningentehouden.
Desymposiabestrijkeneenveelheidvansiergewassen:chrysant,anjer,
tulp,hyacint,narcis,iris,gladiool,begonia,roos,anderesierheesters,
enz..Terwijl inbeidevoorgaande symposiavoornamelijkhetonderzoekaan
deafzonderlijkegewassenindebelangstelling stond,passeerdenbijhet
DerdeSymposiummeeralgemenehoofdonderwerpenderevue.Vandemeerdan
dertigvoordrachtenwarentwaalfgewijdaanalgemeneonderwerpen.Deze
voordrachtenwerdengehoudendoorvirologendienietallendirektbijhet
virusonderzoekvansiergewassenbetrokkenzijn.
Dehoofdonderwerpenhaddenbetrekkingop:
Ornamentalsvirusresearch;recentadvancesinvirusdetectionandidentificationbybioassayand serologicaltests;virustransmissionbyaerial
vectors;recentadvancesinviruspurificationandcharacterization;
potato spindletuberandchrysanthemum stuntviroiddiseases;electron
microscopy indiseasedetectionanddiagnosis;cellandorganculture
methodsinvirusdiseasetherapy;tissuecultureasatoolinstudiesof
host-virus interactions;interactionsofviruses inthehost;approaches
todiagnosisandcontrolofyellowdiseasepathogens;and international
co-operationinvirusresearchonornamentals.
Indevoordrachtenwerdendeverworvenhedeninkennisdoorhetgebruikvan
nieuweremethodiekendoorverbeteringvaninstrumentarium onderdeaandachtgebracht.Ditwaszeerwaardevoleninstructief!
VanwegehetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoekwerdeneendrietal
voordrachtengehouden:
Controlofthespreadofanaphid-bornevirusinLilium 'Enchantment'by
mineraloilsprays-C.J.Asjes
Meristemcultureofhyacinthsand lilies-C.J.Asjes,MargreetH.Bunt
enD.H.M.vanSlogteren
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YellowsdiseasesofgladiolusandhyacinthinTheNetherlands-D.H.M.van
Slogteren,N.P.A.GroenenP.J.Muller
DevoordrachtenvanallemedewerkerszulleninProceedingswordengepubliceerd.Enkelewetenswaardigheden zullenhieronderwordenvermeld.
Dr.R.H.Lawsonbrachtonderdeaandacht,datindetoekomstwellichtmeer
congressenmoetenwordengehouden,waarbijzowelwetenschappelijkeonderzoekersalsmensenuitdeindustriebetrokkenzullenmoetenzijn.
Hetsamenbrengenvanonderzoekersuiteconomischverschillend gerichteorganisatieskanstimulerend zijnvoorhetontwikkelenvannieuweonderzoekslijnen.Ter illustratievermelddehijdatteBeltsvilleonderzoekersvan
verschillendedisciplinesnuwordensamengebracht in'andere'afdelingen.
Dooronderzoekersmetverschillend geaardebenaderingswijzesamentebrengen,wordtmeerbereiktdanalleeneenbevredigingvanorganisatielust.
Debenaderingvanhetonderzoekvanuiteensterkerebewustheidvandeverantwoordelijkheid voorhetmilieuwaarinmensenmoetenleven,ishieraan
debet.Deinbrengvanuitdesectorsierteeltkanhierbijgrootzijn.Het
gebruikvansiergewassenvoor 'indoorlandscaping'maaktonderzoek inklimaatkamersnaardehoudbaarheidvansnijbloemen,dievaakvanvirusziek
materiaal afkomstigzijn,noodzakelijker'.
Terzijdewordtvermeld,dathetJaarboek 1972vanhetUnited StatesDepartmentofAgriculturevooralmilieuonderwerpenbehandeltennaaraanleidingdaarvandetitel 'Landscapeofliving'heeftgekregen.
IneenvoordrachtvanDr.H.M.Çathey (hoofdvanhet 'OrnamentalsLaboratoryinthePlantGeneticsandGermplasmInstitute'teBeltsville),gehoudentijdenshetbanquetopéénvandeavondenvanhetsymposium,werddeze
tendensnogeensbenadrukt: 'Allinthebundie'.
Dr.F.F.SmithteBeltsvillevermeldde inzijnvoordracht 'Reducingvirus
infectionbyrepelling insectvectorswithreflective soilmulches',dat
hetgebruik indepraktijkvanreflecterend aluminiumfolie aanzienlijkis
entevensdatineenoriënterendproefjebleekdatbehalvedeafwerende
invloedopluizendekomstvan 'potatoleafhoppers'ineengewasgladiolensterkgehinderdkanworden.Hetzounuverdernagegaankunnenworden
inhoeverrehierbijmogelijkhedenvoordeNederlandse teeltliggenomde
insectenpopulatie indegewassentebeïnvloeden,inhetbijzonder indie
teeltgebieden,waardevergelingsheksenbezemziekte gewoonlijkveelvoorkomt.Menkanveronderstellen,daterbehalvedekleurendieeenafwerendeinvloedhebben,erookkleurenzijndiedwerg-cicadenaantrekken.De
laatste,aangebracht invangbakkenofanderevangapparaten,kunnenmeehel-

- 24-

peneen-indrukvandeomvangenaardvanveldpopulaties tekrijgen.Opde
duurisdanmisschieneenwaarschuwingsdienstvoorkwekersterealiseren,
dieeeneffectieverebestrijdingmogelijk zoukunnenmaken.
Dr.R.E.Davis steldeinzijnvoordracht:'Approachestodiagnosisand
controlofyellowdiseasepathogens'vooromingevalvaninfectiedoor
'mycoplasma-likebodies'alsaanduidingvanziekte-oorzakenbijeenbepaaldemorphologie (knop-^orming)eenandereaanduiding tegebruikenalser
sprakeisvan 'helicalfilaments',namelijk 'spiroplasma's'.
'Spiroplasma's'komenvoorbijdeCornstuntdisease.Ineenkomendepublikatiewordtdoorhemdaarnaderopteruggekomen.
AanhetThird International SymposiuminVirusDiseasesofOrnamental
Plantswerddeelgenomendoor35Amerikanen,12Europeanen,1Nieuw-ZeelanderenééndameuitThailand,diehaarstudieindeV.S.voltooide.
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CORNELLUNIVERSITY
DepartmentofFloricultureandOrnamentalHorticulture (gesprokenmetDr.
J.G. Seeley,Dr.P.L.Steponkus,Dr.R.W.Langhans,Mr.W.Smith)
DepartmentofPlantPathology (gesprokenmetDr.W.P.Rochow,Dr.A.F.
Rees,Dr.R.K.Horst,Dr.M.IsraëlenDr.S.H.Smith (PennsylvaniaState
University)

DepartmentofFloricultureandOrnamentalHorticulture
Dr.J.G.Seeley:
Hetonderzoekvanplantesoorten,dieeenbijdragekunnenleverenaaneen
verbeterde 'indoorlandscaping',wordtmeeropdevoorgrondgeplaatst.
Vaneenbepaaldeplantesoort,dielangeuitlopersvormt,wordtdereactie
onderzochtopchemischemiddelen,diedwerggroeiveroorzaken.Hetmiddel
A-rest (Ancymidol)geeftbijlelieseentegemakkelijk effectindiezin,
datdeconcentratievanhetmiddelwaarbijhettotaleprocesvandwerggroeivloeiendverloopt,gauwwordtoverschreden.Plaatselijkkunnendan
debladerentedichtopelkaargeplaatstblijven,terwijlanderedelen
vandeplant teweinigdwerggroeigaanvertonen.
Hetonderzoekmetdwerggroeimiddelen isintensief.Deconsumentlijki.meer
geïnteresseerd ineenpotplantdanineenbosjebloemen!
Hetvielop,datookhieranalysesvanzoweldegrondalsdeplanten,om
debehoeftevandeschillendeplantesoortenaanvoedingsstoffen teleren
kennen,veelaandachtkrijgen.ProefreeksenmetPoinsettia'swordenopgezet.Gebreksverschijnselenbijchrysanten,indevormvanzeeraanzienlijkedwerggroeimetrozetvormigebloemenaandetoppenvandeplanten,vertoondeneenopvallendeovereenkomstmet ziektebeeldenindahlia's,veroorzaaktdoordahliamozaïekvirusendie,bekenduiteigenonderzoek.De
symptomeninchrysantwarenveroorzaaktdoorboriumgebrek enkondenworden
opgehevendoorborax-bespuitingenopeengunstigtijdstip.Een gebreksverschijnsel inlelies('leafscorch')koneveneensmetboraxwordenvoorkomen.
Hetgebruikvannatrium-hogedruklampen zoueconomischaantrekkelijkzijn
bijdebloemproduktievanenkelegewassen,o.a.rozen.Hetzoekennaarde
bestemethodeomeengewasalsbijv.leliesteforcerenisindeV.S.des
temeernoodzakelijk omdatdetransportmogelijkhedenvanwestnaaroosten
vanzuidnaarnoord zeergrootzijn.ConcurrentiemetbloemenvaneengewasdatinCalifornieondernatuurlijkeomstandighedengemakkelijktot
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bloeikanwordengebracht,maarinhetnoord-oostenvanhetlandmoetwordengetrokkenisvrijwelondoenlijk,ookalisdeafstandwaaroverdebloemenmoetenwordengetransporteerdkorter.
Deonderzoekersmoetenbijhunwerkdeeconomischemogelijkhedenvoorde
teeltvaneenbepaaldgewasendegegevensoverdeteeltdaarvaninandere
delenvandeVerenigdeStateninoverwegingnemenomeengewasinnaaste
omgeving zoveelmogelijktelatenproduceren.Velegegevensvanelders
wordendoorhenvertaaldvoordeomstandigheden,zoalsdezebijdeverschillendebloemproducenten indeeigenstaatinalgemenezingelden.De
informatiestroom looptinglobalezinalsvolgt:
eenbloemenproducentgeeftzijnproblemendooraaneenvoorlichtingsambtenaar,diezedoorgeeftaandeonderzoekersopdeuniversiteit.Deonderzoekersverwervengegevensuiteigenproevenenuitonderzoekcentra inanderedelenvanhetland.Zijverantwoordenderesultatenin'newsletters'en
gevendezeookdooraanvoorlichtingsambtenaren.Omvoelingmetdepraktijktehouden,vindenincidentelebezoekenvanonderzoekersaandebloemproducentenplaats.Hetdirektecontactwordt tevensonderhoudendoorhet
beantwoordenvanpraktischevragenindemaandelijksenewsletters.Het
samenspelvanbloemproducenten,voorlichtingsambtenaren enonderzoekers
geeftdemogelijkheid omtoteeneconomischmeestverantwoordeproduktiemethodetekomen.Debloemproducentenhebbendoorhetstellenvanvragen
viadenewsletterseendirekteinvloedopdedenkwereldvandeonderzoekers,terwijlhetomgekeerde tevenshetgevalis.Degelijkeinformatie
oversnijbloemenproduktiewordtverstrektinde 'CornellRecommendations
forCommercialFloricultureCrops.Ditistotnog toeeentweejaarlijkse
uitgave,waarintelkensdenieuwstegegevenswordenverwerkt.Waarschijnlijkzaleentweejaarlijkseuitgavenietgehandhaafdkunnenworden,met
uitzonderingvandegegevensoverhetgebruikvanchemischemiddelen.
Dr.P.L.Steponkus:Dewinterhardheidvanhoutachtigeplantenendefysiologievansnijbloemenzijnonderwerpen,dieveelaandachtkrijgen.
Bijhetonderzoeknaardewinterhardheidvanplantenwordendemeristemen
alsproefobjectgebruikt.Waarnemingenbetreffendeveranderingvanenkele
cellen,dieoptredenbijtemperatuurwijzigingen,moetenhetmodelleveren
vanhetprocesingroteplanten.Bijgebruikvanmeristemenblijktdecomplexiteitvanplanteweefselbetergeanalyseerd tekunnenwordendanwanneerdegeheleplantalsproefobjectdient.
Bijhetonderzoekvande 'post-harvestphysiology'wordtaandachtbesteed
aandestoffen,diebijrozendeblokkeringvandevatenveroorzaken.

27-

Doorhetnemenvanfoto'somdedrieminutengedurendeveertiendagenkondenopmerkelijkegegevenswordenverzameldvoorperioden,waarindegesnedenrozenhetlietenafwetenofzichwelweerherstelden,maar tochaan
houdbaarheid haddenverloren.Klimaatkamerszijnvoor zulkeproevenuiteraardeeneerstevereiste.Hetbleek,datdeinvloedvansucrose-oplossingenverschillendwas.Alsdoortoevoegingvansucrosehetademhalingsmechanismevandemitochondrieninstandkonwordengehouden,blevende
bloemenvoldoende langhoudbaar.Hetdoelvanhetonderzoek isnunagaan
welkestof(fen)verantwoordelijk zijnvoorhetteloorgaanvanmitochondrien.
Medenaaraanleidingvanresultatenbijgroentegewassen,o.a.sla,wordt
onderzochtofdehoudbaarheidvansnijbloemendoor toepassingvancytokininenkanwordenverbeterd.Indevirologische literatuurwordtvermeld,
datsymptoomvormingbijeentabaksmozaïekvirusinfectiewerd tegengegaan
doorbespuitingmetcytokinine-oplossing.Naaraanleidinghiervanzouhet
aanbevelingverdienenheteffectvancytokinineonderanderebijlelies
naderteonderzoeken.
Dr.R.W.LanghansenMr.W.Smith:Dr.Langhansrichtzijnaandachtniet
meerophetgewaslelies.Erzijnnu,volgenshem,andereonderzoekersdie
metfrissere (!) gedachtendeproblematiekvaneengewaskunnenbenaderen.
DoorMr.W.Smithwerdgedemonstreerd,hoechrysanteninreusachtigeaantallenkunnenwordenvermenigvuldigd door toepassingvande 'stengeltop
proliferatie'.Vanuiteenenkeletopzouden 100.000plantjeskunnenwordengewonnen.Ookwordtdoorhemaandachtgegevenaandemeristeemcultuur
vangladiolen,waarbijcalluskweekwordtnagestreefd omgroteaantallen
plantjestekrijgen.Deresultatenlijkenveelbelovend.

DepartmentofPlantPathology
Heteerstewatopviel,washetgroteaantalklimaatkamers,datvoorvirologischonderzoekbeschikbaar is.Veelalisdeinrichtingvandekassen
minderdoelmatigdaninNederland,maarditwordtruimschootsgecompenseerddoordeaanwezigheidvanhetgroteaantalklimaatkamers.Hetwordt
tensterksteerkend,datookbijvirologischonderzoekvolledigecontrole
vandeomstandighedennuttigisvoordereproduceerbaarheid vanproefresultaten.
Dr.R.K.Horst:Chrysanthemumchloroticmottleziekteiseenprobleemin
chrysanten,waarvandeoorzaaknognietomschrevenis.Dia'smetsymptomenvandeziektewerdengetoond.Dr.Horstgafuitlegoverdeeerstepo-
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gingenomeenkweekvanprotoplastenvanchrysantenoptezetten.Hetonderzoek isnogineenbeginstadium.
Dr.W.P.Rochow:HetwerkoverhetBarleyyellowdwarfvirusiselders
uitvoerigbeschreven,zodathieroveropdezeplaatsgeenmededelingennodigzijn.
Dr.A.F.Ross:Voordeinteractievanvirussenineenwaardplantbestaat
reedsvelejarengrotebelangstelling.Hetwasprettigvannabijdevasthoudendheid teervaren,waarmeedeproblematiek steedsopnieuwenookop
nieuwewijzedoorpost-graduate studentenwordtaangepakt.Deinvloedvan
ethyleenopdelesie-vormingdoorhettabaksmozaïekviruswerdbesproken.
Hetzoekennaareenmethodeomvaneen,opeenbepaaldvirussystemisch
reagerendewaardplant een'locallesionplant'temaken,heeft eengoed
perspectief.UitdewijzevanbesprekenvandeproblemenbleekdecritischebenaderingvanDr.Rossenzijnstudenten.
Dr,S.H.Smith:InhetkadervaneengezamenlijkeaanpakvanenkeleproblemenenonderlingeuitwisselingvangegevenstussendeCornellUniversityendePennsylvaniaStateUniversityverzorgdeDr.Smitheenvoordracht
overmeristeemkweekvanaardbeien.Eenmarkantdiscussiethemadatookbij
voordrachtenengesprekkenovermeristeemkweekeldersnaarvorenkwam,is
devolgendeconstatering: 'hetmateriaal isvrijvandevirussengemaakt
waarvoor toetsmethodenbekend zijn;nuwordthetinproduktiegebracht,
maarwiemoetmetautoriteitcontrolerenofdegezondheidstoestand vanhet
aldusverkregenmateriaalophetgewenstepeilblijft?'
Particuliereorganisatiesbiedengeengarantiedatdetoetsingentijdigen
betrouwbaarwordenuitgevoerd.Hetrisicoistegrootdatmenheteconomischnietverantwoord achtomzichopeenbepaaldogenblikbeschikbaar
temoetenstellenomdoortoetsingen 'ziektezoeken',enditmetbehulp
vanLaboratorium-methoden.Hetfeitdatarbeidduuris,speelthierbijeen
zeerbelangrijkerol.Deorganisatievandemeristeemkweekvanleliesin
Nederland enhetbestaanvaneenkeuringsorganisatiediedegezondheidstoestand blijvend controleert,werdendoorAmerikaanseonderzoekersbij
nadereuitlegalseenbenijdenswaardige situatiebeoordeeld.
Dr.M.Israël:MetDr.IsraëlwerdvangedachtengewisseldoverhetgebruikvaneenPhilipselectronenmicroscoop EM200enoverdegunstigeervaringen,dieeldersopdeuniversiteitscampusmethetnieuwetype
EM201 Swarenopgedaan.
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UNIVERSITYOFWISCONSINTEMADISON
DepartmentofPlantPathology (gesprokenmetDr.A.Kelman,Dr.G.L.Worf,
Dr.J.L.Helgeson,Dr.A.C.Hildebrandt,Dr.P.J.Mitchell,Dr.H.M.Darling,Mr.R.Sushak,Mr.J.Schaffer,Mr.D.German,Mr.M.D.Porto,
sisterMaryFrancis,Dr.J.G.BerbeeenDr.J.F.Shepard (MontanaState
University).
DepartmentofHorticulture (gesprokenmetDr.B.Esther Struckmeyeren
Dr.G.E.Beck).

DepartmentofPlantPathology
Dr.A.Kelman,zojuistteruggekeerdvaneenjaar 'sabbaticalleave'in
Cambridge,ontvingmijopplezierigewijze.Hijwistduidelijk temaken
dat,ondanksdezeerdrukkewerkzaamheden,ookzijdebezoekerwenstente
spreken.Bijdevelewerkzaamhedendiehijals (gekozen)chairmanvande
DepartmentofPlantPathologymet26medewerkers teverrichtenhad,geeft
Dr.Kelmanookonderwijsaanstudentenenzetbovendienheteigenonderzoekaanbacteriënvoort.
Dr.G.L.Worf:DevoorlichtingwordtvanuitdeWisconsinUniversityverzorgd.Omdatdeafwijkingenindeterbeoordeling toegezondenmonsters
plantenvanallerleiaardkunnenzijn,ishetvooréénmanmoeilijkvan
allemarktengoed thuistezijn.Beeldenvantulpenmet schimmelaantasting,
diezichtijdenstransportnaarAmerikakanontwikkelen,kondenbeterbeoordeeldwordennadatophetbestaanvandeuitgave 'Ziektenenafwijkingenbijbolgewassen,deelI:Liliaceae'wasgewezen.Ookkonhulpgeboden
wordenbijhetdiagnostiserenvanziektebeelden ingladiolen.Eenmaligevergelijkingen tussengladiolenvanpartijen,geteeld inenkeledelenvande
V.S.engladiolenvanNederlandsepartijenleerde,datdekwaliteitvan
degladiolenvanNederlandseoorsprongteverkiezenvaltbovendieuitde
VerenigdeStaten.Daaromzalwordengetrachtdeuitgangspartijenvande
gladiolen,geteeld inWisconsin,teverbeteren.Opvallendwarendebondigheidenlevendigheidvandevoorlichtingsbulletins (ziebijlage1).
Dr.J.L.Helgeson:RassenvaneenbacteriePseudomonas sp.werdengetest
opweefsels,verkregendoormeristeemkweek.Detoetsingwerduitgevoerd
inklimaatkamers,dieteMadison,openkele inheteigengebouwna,alle
zijnondergebracht inééngebouw,hetzogenaamdeBiotron.Doorgebruikte
makenvanweefsels,diedoormeristeemkweek zijnverkregen,kansneller
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wordengewerktdanwanneergeheleplantenalsproefobi ;~wordengebruikt.
Menkomteerdertewetenofeenbepaaldekloonvanplat;-materiaalzich
sterkerdanandereteweerstelttegendeinfectieenmenkrijgtmeerkennis
overdeomstandighedenwaaronderdekansopinfectievandeplanthet
grootst is.Degegevenskunnenpercomputerwordenverwerkt.
Dr.A.C.Hildebrandt,Mr.R.SushakensisterMaryFrancis:
Demeristeemkweekvangladiolenkrijgt sterkdeaandacht.Deverschillen
tussenvirusziekmateriaalenplanten,dieviameristeemcultuurworden
verkregen,zoudengrootzijn.Hetdoelisineersteinstantieplantmateriaalteverkrijgen,waarmeegeëxperimenteerd kanwordenomdesymptomente
lerenkennen,diedeverschillendevirusseninhetgewasveroorzaken.
Dateropditgebiedverwarringbestaat,werddoorhenbenadrukt.Desymptoombeschrijving,diehierendaarindeliteratuurwordtgegeven,wordt
intwijfelgetrokken.Dehoeveelheidwerkdienogverrichtmoetwordenom
duidelijkheid tekrijgenalshetvirusvrijemateriaaleenmaalterbeschikkinggekomenis,isechterzeeraanzienlijk.Eengrootaantalcultivars
(+25)isreedsbeproefd,waarbijverschilleninreactiesopdegebruikte
mediawerdenwaargenomen.Somsvindtgeencallusvormingplaats,diezou
moetenbijdragentoteengroterevermeerderingvaneenenkelemeristeemtop.Mentoonde~ichoptimistischoverdevariabiliteitvandetypen
planten,dieviacalluskweekverkregenworden.Menverondersteltdat
slechtsweinigafwijkendeplantenzullenontstaan.Overdewijzevanmeristeemkweekvangladiolenisgepubliceerd inhet 'CanadianJournalof
Botany'49(1971)enindeProceedingsvande2ndConferenceonPlant
TissueCulture,gehoudenteStraatsburg inFrankrijk in1970.
Dr.P.J.Mitchell:Demanierwaaroponderzochtwerd inhoeverredeomstandighedenwaaronderdeinfectiedoorPythiumsp.indewortelsvanbonen
plaatsheeft,wordenbeïnvloeddoorCL,C0„enILdwongrespektafvoor
watbetreftdetechnischevoorzieningen.Hetleidenvandegassenlangsde
wortelsvandeplanten,dieineenklimaatkamergroeiden,werdmetrecordersgeregistreerd endoetvermoeden,datmenduidelijkzoukunnenbepalenonderwelkeomstandighedendeschimmelinfectiesoptreden.
Dr.H.M.Darling:OpeenboerderijvandeWisconsinUniversitywordtvermeerderingsmateriaal instandgehoudentenbehoevevandepootaardappelteeltinWisconsin.Detoetsingopaanwezigheidvanvirussenwordtmetbehulpvanagglutinatietesten gedaan.Uitplantingvanmateriaal tertesting
vóórhetgroeiseizoeninWisconsin,wordtgedaaninZuid-Florida.
Erbestaateencertificaten-systeemvoordepraktischeteelt,watinhoudt
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datnaverloopvaneenaantaljarenweerophetoorspronkelijkeuitgangsmateriaalmoetwordenteruggekomen.Menblijftzichechterbewustvanhet
feit,datindepraktijkdefoutievestelregelwordtgehanteerd:Iseen
partijeenmaalgoedvankwaliteit,danblijftdezealtijddebeste,ookal
blijfikdezejarentelen!Terdodingvanluizen,diepersistentevirusverspreidingbewerkstelligen,wordenbijdeteeltgrondbehandelingenmet
thimetuitgevoerd.Dewerkingsduurhiervanwerdopongeveerdriemaanden
gesteld.Verspreidingvanpotatopurpletop (Stolbur-eenastersyellowsziekte)vindt somsinenkelejarenplaats.Vandeinsekten,diedeziekte
kunnenverspreiden,wordtdepopulatieteveldebepaalddoorwekelijkse
tellingenvanhetaantalmetzweepnetgevangenbeesten.Inhetjaarvan
be.smettingdaaltdeopbrengstdoordeStolbur-ziekte;indenakomelingschapwordtdeziekteechternietmeerwaargenomen.
Dr.J.G.Berbee:Ookvoorhetonderzoekbijboomgewassen ismeristeemkweek
eennuttighulpmiddelbijdestudievandeinvloedvanziekte-organismen
opkleinereplanteenheden.Debereikteresultatenwerdengedemonstreerd.
Mr.J.Schaffer:Defysiologischeveranderingenindewaardplant tabak
onder invloedvaneeninfektiemettabaksratelvirus iseenonderwerp,dat
ophetogenblikvooreenPh-thesiswordtbewerkt.
Mr.D.German:DeproblemenvanreplicatievanhetPeaenationmosaicvirusvormtonderwerpvanonderzoek,datonderleidingvanDr.G.A.deZoetenwordtuitgevoerd.
Mr.M.M.D.Porto:Erbestaateensamenwerking tussendeUniversityofWisconsineneenuniversiteit inSaoPauloinBrazilië.Inhetkadervandeze
samenwerkingkunnenonderzoekersuitBraziliëonderzoekverrichten teMadisonwaarzijde 'thuisproblemen'meteenbeter instrumentariumkunnen
aanvatten.Het 'soybeanmosaic'insojabonenblijkt tewordenveroorzaakt
dooreentweetalvirussen.Hetonderzoek isnugerichtopdeepidemiologie
endebestrijdingvandeziekte.
Dr.J.F. Shepard (MontanaStateUniversity):Eenserologischemethode,
waarbijdraadvormigevirusdeeltjesmetbehulpvanbepaaldechemischestoffenwordenopgebrokeninafzonderlijkeeiwiteenheden,diedaarnameteen
gel-diffusie-techniekkunnenwordenaangetoond,wordtinMontanatoegepastvoordepraktischetoetsingopaanwezigheidvanaardappelvirussen.
Eenverbeteringvandegezondheidstoestand vandeaardappelteeltblijkt
opdezewijzebereikbaar tezijn.Devraagnaargroterehoeveelheden.antiserumdanvoormicroprecipitatietoetsengebruikelijk is,lijktgeenbezwaaropteleveren.
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PepartmentofHorticulture
Dr.B.EstherStruckmeyer enDr.G.E.Beck:
Kortwerdvangedachtengewisseld overdeanatomischeeffectenvande
'asteryellows'-ziekteinDaucuscarota.De 'asteryellows'-ziekteiseconomischbelangrijkinWisconsin;aanhetlerenkennenvandezeziekteis
veelzorgbesteed.
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OREGONSTATEUNIVERSITYTECORVALLIS
DepartmentofBotany,PlantPathology enDepartmentofHorticulture
(gesprokenmetDr.A.N.Roberts,Dr.R.Cameron,Dr.P.A.Koepsell,Dr.
H.J.Jensen,Dr.K.G.Swenson,Dr.R.O.Hampton,Dr.L.Moore,Dr.L.H.
Fuchigami,Mr.E.R.FloranceenDr.T.C.Allen)

Dr.A.N.Roberts:Bijdevermeerderingvanleliesdoormiddelvande
"schubbenmethode"wordtnaderonderzochtofdoorhetaanbrengenvankrassenophetbasis-,midden-oftopgedeeltevandeschubhetaantalbolletjesperschubtoeneemt.Delevenskrachtvandebolletjeswordtbeoordeeldnaardegroeionderlaboratorium-omstandighedenbijverschillende
lichtsterktenentemperaturen.
Bijhetchemischkoppenvanleliesiseenkritischeaanpakvereistomhet
juistetijdstiptebepalenendeconcentratievasttestellenwaarinhet
middelmoetwordentoegepast.Alsdeknoppen3-4mmzijn,moethetgewas
wordenbespotenombloeitevoorkomen.Deplantenblijventweemaalzolaag
alsnormaal,terwijleengroterebolopbrengstverkregenwordt.Debroeieigenschappenwordenopgeenenkelewijzebeïnvloed.Hetenigenadeelwas
dathierendaarvlekvormingennecroseopdebladerenonderdebloemknoppenoptraden.DezeplekkenzoudeneeninvalspoortvoorBotrytis-besmettingenkunnenvormen;omdezeredenwerdendebespuitingenvoorcommerciëletoepassingennietvoldoendeveiliggeacht.
Hetonderzoeknaarmiddelenomdebloemvorming tebeïnvloedenwordtechter
welvoortgezet.Eentweetalmiddelen,gebruikt inproeveninJapan,werdenhierbijgebruikt.ResultatenvandetoepassingvanAtlox3404Fen
Tween20vandeAtloxChemicalCompanywerdenreedsgepubliceerd inhet
'OregonOrnamental&NurseryDigest' (vol.16,mrt 1972),eenuitgave
vandeOregonStateUniversity.Hetartikeleindigtmetdeopmerking,dat
eenuitgebreideronderzoekzalplaatshebbennaarde spuitconcentraties
enhetjuistetoepassingstijdstipwatdeontwikkelingvandeknoppenén
deweersomstandighedenbetreft.

'

Dr.R.Cameron:Hetonderzoekvanvirusziekten inboomgewassenblijkt
ookhiermoeizaamteverlopen.Tomatoringspotviruskanlatentinbomen
voorkomen.Prunusnecroticringspotviruskaninbepaaldegevalleneen
derdeaanopbrengstverlies geven.Verspreidingmetstuifmeel ismogelijk,
toetsingvanuitgangsmateriaalmoetvroegtijdig gebeurenenvoortdurend
wordenherhaald.

- 34-

Dr.P.A.Koepsell:Devoorlichtingsambtenarenhebbeneenkantoorophet
DepartmentofPlantPathologyvandeUniversiteit enkunnenopdiewijze
eennauwcontactonderhoudenmetdeonderzoekers,diebepaaldeproblematiekentoteenoplossingmoetenbrengen.
Grondontsmettingenvoorde.teeltvanaardappelenwordenvrijfrequentuitgevoerd (meestalmetTeloneenDD;methylbromidewordtweinigtoegepast
vanwegedekostentevelde:$400-500/acrevergelekenmet $70-80voorDD;
bijkasteeltvindtmethylbromidewel toepassing).InCaliforniawordt
Carbondisulfitegebruikt terbestrijdingvanschimmelinfecties (o.a.Armellaria)indegrondenvanvruchtboomgaarden.
Stolbur-ziekte inaardappelenkomtinOregonsporadischvoor.Disyston
(omkoloniserende luizentedoden)heefteenlangereffectdanSystox;
metdezemiddelenwordenookleafhoppersbestreden.Asteryellowszouook
voorkomenopsla,peen,uienentomaten.Asterswordenophetveldgebrachtenlaterteruggezet indekasomdematevanverspreidingvande
asteryellows-ziekte inverschillendeperiodenvanhetjaartekunnen
vaststellen.
DeervaringvanDr.Koepsellbijhetvoorlichtenvankwekersoverde
teeltvanverschillende gewassenis 'Allgrowerssacrificequalityfor
quantity'.
Dr.H.J.Jensen:Nematologischeproblemenbijdeverschillendebolgewassenblijvensteedsveelaandachtvragen.BijlelieskunnenPratylenchus
penetrans-infectiesdebesmettingmetdeschimmelCylindrocarponradicicolabevorderen.Hetgrotenadeelvandenematoden-aantasting is,datde
aaltjesovergaanmetdebol.Eenmechanischemethodeomdewortelsvande
leliesbijdeoogstteverwijderenbleekniethetgewenstesuccestehebben.GrondontsmettingmetThimet (10-12lbsactualcompound peracre)is
noodzakelijkomdepopulatieopeenlaagpeiltehouden.Thimetistevens
eengoed insecticide:hethelptookdeluizentedoden.Hetmiddelwordt
als 'soil-drench'aangebracht.Eennadeelvandezebestrijdingsmethodeis,
datdeplantentijdelijkgeelworden (Thimet-yellows),wathinderlijkis
bijdebeoordelingvandegezondheidstoestand vanhetgewas.Debolopbrengstneemtindeloopderjarengeleidelijkaf.Ditwordtnietdirekt
alseennadeelervaren,daargeblekenisdatbijhetforcerenperplant
eenhalvebloemmeerwordtgeoogst.Dezeervaring isreedsgedurendeeen
tientaljarenopgedaan.Deverzendingvankleinerebollenisookminder
kostbaar.
Temikwordtniettoegepast,omdathetongeveerviermaal zoduurisals
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Thimet.DegranulairevormvanVydate('1410;eenDupontprodukt)lijkt
goedtegebruiken.MethetproduktNemacur (Chemecro-product)ismenniet
zogelukkig.Methetprodukt '1410'kanmentoteendichtheidvan 1nematodepergramwortelweefselkomen,terwijlnormaalpergram300aaltjes
gevondenworden.Alsspuitmiddeltoegepastheefthetweinig effecttengevolgevanregenbuienindewinter.
IngranulairevormishetgebruikvanVydatewaarschijnlijkveiligerdan
datvanThimetofTemik.Nietiederekweker isgelukkigmetdetoepassing
vanThimetI
Tegendeaantastingvanbladaaltjeswordteenwarmwaterbehandelinggegeven
gedurende 1uurbij43,5Condertoevoegingvaneenformaldehyde-oplossing (38-40% formaline;11op2001water).Hetplantgoed kandebehandelingbeterverdragendandegroterebollen.
Ditylenchusdestructorvanirissenzouookopdahliaenaardappelovergaan.
Hetaantastingspercentage,datinirissenindestaatWashingtonnogzou
zijntoegestaan,bedraagt 1%.IngladioleninWashingtonkomenaantastingendoorwortelknobbelaaltjesvoor.
Dr.K.G.Swenson:Hettegengaanvandeverspreidingvanvirusziektenin
leliesmetbehulpvanbespuitingenvanemulsiesvanmineraleoliënwordt
welgeadviseerd,maarvindtnoggeenalgemenetoepassing.Besmettingmet
Botrytis-ziektenkanhevigzijn;danwordtBordeaux'sepapgespoten,
waardoordeplantenerblauwachtig gaanuitzien.Alsvoordezebespuitingenoliebespuitingenzijntoegepast,hechtende schimmelbestrijdingsmiddelenmindergoed.Indeproevenmetmineraleoliënbleekhetresultaat
vandediversemiddelenaanzienlijk teverschillen.Detoepassingvan
Volck'ssupremeoilgeeftweinigopbrengstderving.Eenwekelijksetoepassingvanhetmiddelwordtaangeraden;tentijdevandegrootsteluizenvluchteninmeienjuniisbespuitingvanhetgewasomdedriedagenraadzaam.Ookbijeensterkegroeivanhetgewasiseendergelijkefrequentie
gewenst.Degebruikteconcentratiesliggentussen2en4%.
Dr.R.O.Hampton:OokteOregonheefthetonderzoekvanziektendiedoor
mycoplasma-likebodieswordenveroorzaakt,aanzienlijkeaandacht.Een
ziekteinerwtenismedevoorwerpvanonderzoek.DevisievanDr.Hamton
isgrotendeelsvastgelegd indepublikatie 'Mycoplasmasasplantpathogens:perspectivesandprinciples'inde"AnnualReviewofPlantPhysiology"1972,23:389-418.
Dr.L.Moore:Hetbereikenvandepensioengerechtigde leeftijdvanDr.
F.P.McWhorterheeftertoegeleid,dathetonderzoekvanschimmel-enbac-
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terieziektenenigszinsbuitendedirekteaandachtiskomenteliggen.Het
onderzoekvanbacterieziektenvultslechtseengedeeltevandewerktijd
VanDr.L.Moore.
Inirissenkomteen 'bacterialsoftrot'voor,veroorzaaktdooreen
Pseudomonas sp.,dieafwijktvaneenNederlandseisolatie.Deverspreiding
zouplaatshebbenmetgereedschap,doorwind endoortransportvanbesmette
grond.Bestrijdingvandeziekteismogelijkdoorstreptomycine-bespuitingentevelde (1poundper 100gallonswaterperacre)uittevoerenvanaf
1decembertot 1april.Decultivar 'Wedgwood'ishetvatbaarst en'White
Perfection'ishetminstvatbaar.
BacterieziektenvanlelieswordenonderzochtaandeUniversityofCaliforniateRiverside (Dr.Ball).Eencomplexvanpathogenenwordtverantwoordelijkgeachtvoorhetveroorzakenvan 'basalrot'en 'basalstemrot'.
Schubmethodenwordentoegepastomkiemvrijeplantenteverkrijgen.
Lelie-'twist',waarbijeenpaarkransensikkelvormigebladerenmiddenaan
destengelkunnenverschijnen,zouwordenveroorzaaktdooreenPseudomonas-soort.Ditisechternognietmetzekerheidvastgesteld.Debloemknoppenkunneneen 'waterdoordrenkte'kleur latenzien.Teveldezoudennieuwe
besmettingenplaatsvinden.Debuitenstebolschubbenkunneneenafwijkende
kleurvertonennabewaringbij85-90F.Bijbewaring inzakkenvanpoly^
ethyleengaatdeontwikkelingvandeziektenietverder.Bijbewaringin
'peatmoss'ineennietbijzondervochtigeenwarmeomgevingkanzicheen
catastrofaleuitbreidingvandeziektevoordoen;waarbijnietvaststaat
ofzichteveldezelfsmaareenvergelijkbareaantastingkanvoordoen.
Deinvloedvandemechanisatievandeteeltdraagtertoebij,datbepaalde
ziektensterkernaarvorenkomen.Viabeschadigingendietijdenshet
rooienontstaan,kunnenschimmel-enbacterieziektengemakkelijkernstige
aantastingenveroorzaken.Eengedegenvoorlichting isnoodzakelijkomde
schadelijkeinvloedenvanmechanisatietekeren:nogaltijd geldtdat
voorkomenbeterengemakkelijker isdangenezen!
Penicillium-bewaarrotzoukunnenwordenvoorkomendoorhetverwijderen
vandestengelofhetopjuistewijzeverwijderenvanachtergebleven
stengeldelen,diebovendeboluitsteken.Nahetafsnijdenvandestengels
moetonmiddellijkwordengerooid.Hogetemperaturenvoorhetrooienbevorderentevenshetoptredenvanbewaarrot.Deverpakkingvandebollen
speelteenbelangrijkerolbijdeaantasting.
Dr.L.H.Fuchigami:Debroeiproevenmetgekleurdelelieswordengedaan
doorDr.Fuchigami,terwijlDr.A.N.Robertszichmetdievandewitte
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leliesbezighoudt.Hetonderzoekomdwerggroeivangekleurdelelieste
yerkrijgenheeftveelaandacht.DemiddelenQuelenEthrelzijnhiervoor
uitermategeschikt.Bezwaarlijk isechter,dathetonderstedeelvande
stengel,waaraannormaalgeenbladerenverschijnen,telangblijft.Het
onderstebovenplantenvandebollenindepottenheefthetnadeel,datde
spruitzeldeninhetmiddenvanhetgrondoppervlak tevoorschijnkomt.
Menhooptdatlopendeproevenzodanigzijnopgezet,datnaverwerkingvan
deproefgegevensmetdecomputermeer tezeggenzalzijnovereeneventuelemogelijkheid dekalestengelgroeitevoorkomen.Hetgeelwordenvande
onderstebladerenwordtals.eenvoedingsprobleembeschouwd.
Debroeivandeplantenwordtgestimuleerd doorbijbelichting gedurende
eengedeeltevandenachtmetgloeilampenwaarbijeenlagelichtintensiteit,zelfsaanzienlijklagerdandedaglichtintensiteit,wordttoegepast.
Hettelenvanpotplantenomdeafzetvangekleurdeleliestevergroten,
heeftookdeaandachtvanhetonderzoek.
Mr.E.R.Florance:Hopelijkwordthijindegelegenheid gesteld inNederlandmetbehulpvanmethodiekenvoorelektronen-microscopische beoordeling
onderzoektedoennaardewijze,waaropeeninfectiemet 'asteryellows'
zichontwikkelt.
Dr.T.C.AllenJr.:Dr.Allen,viroloog indeDepartmentofBotanyand
PlantPathology,zorgdeervoor,dathetbezoekineenprettigesfeerverliepenbrachtmijincontactmetallemensen,dieaspectenvanhetonderzoekaanleliesbehandelen.
Eénprojektvanonderzoek» namelijkhetkwekenvanleliesuitmeristemen,
ismetsuccesbekroond,enwelindiezin,datcultivarsvandeMidcentury-hybridenkondenwordenvrijgemaaktvanhetsymptoomlooslelievirus
(syn.:lelielatentvirus).Devindingenvanzijnonderzoekwerkentevens
doorinhetprojekt 'meristeemkweekvanlelies',zoalsdatookinde
praktischeleliecultuurinNederlanddeaandachtkrijgt.Benadruktwerd,
datbijdeuitvoeringvaneendergelijkprojekthetvanbelang isenkele
bollentekrijgen,dievrijvanvirussenzijnwaarvoor toetsmethodenbekendzijn.Wordendenodigevoorzorgsmaatregelen inachtgenomenomde
gezondheidstoestand opeenbehoorlijkpeiltehouden,danvormtdevermeerderingvanvirusvrijmateriaalbijleliesgeenprobleem.Opmerkelijk
indemethodiek,dieDr.Allentoepast,ishetfeit,datnadeplaatsing
vanhetstukjeschubopdevoedingsbodemdescheutjes,dieverschijnen,
nietnaareenvolgendevoedingsbodemwordenovergebrachtbijeengrootte
van0,5-2mm.Dezeblijvenopdebolschubgroeien,hoeweldezedoor-
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trokkenisvanhetsymptoomlooslelievirustotdatdeplanteenhoogtevan
enkeleinchesheeftbereikt.Desondanks blijktdehoeveelheidvirusvrij
materiaalvergelijkbaar,ofmisschienzelfsgroterdandemethodewaarbij
dekleinescheutjesopeenandervoedingsmediumwordenovergezet.
Hetproces,waardoordescheutjesvirusvrijworden,isnakennisnamevan
dezemethodiekraadselachtiger geworden.Hetprojekt,zoalsDr.Allendit
inonderzoekheeft,wordtbeëindigd.
BijhetonderzoeknaardevirusziektenvanleliesinOregonzijndrievirussengevondendielelieskunneninfecteren,nl.hetTulipbreakingvirus,LilysymptomlessvirusandCucumbermosaicvirus.HetArabis-mosaic
virus,zoalsditinNederlandbekend isvoorhetgewaslelies,kentmen
niet,hoewelbepaaldesymptomenersterkaandedendenken.
HetArabis-mosaicvirusisechter indeU.S.A.nognietgevonden,zodat
vooralsnog getwijfeldmoetwordenaanderelatietussenhetgenoemdevirus
endegetoondeziektebeelden.
Hetonderzoekvanvirus-enookvanandereziekteninlelieszousterker
deaandachtmoetenkrijgen.Indetoekomstkanaandezewenswordentegemoetgekomendooruitbreidingvandeonderzoekcapaciteitvoorsiergewassen.Hetisdebedoelingomvoorzieningentetreffen,waardoorhetmogelijkwordttweefytopathologenentweeteeltkundigeonderzoekersaante
trekken.
Doormijwerdeenvoordrachtverzorgdvoorhet 'DepartmentofBotanyand
PlantPathology'over 'Miscellaneousvirusproblemsofbulbouscropsin
TheNetherlands'opdetweededagvanhetbezoek.Dederdedagwerdgebruiktvoorhetbezoekenvande 'OregonBulbFarms'.
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OREGONBULBFARMSTEGRESHAM

Hetleliebedrijf,datmededoortoedoenvandeheerJandeGraaffzoveel
nieuwecultivarsaanhetleliesortimentheefttoegevoegd,zodathetbedrijfbijliefhebbersvandezesoortbloementerechteenwereldfaamheeft
verworven,doetbijaankomstaanalséénvandekleinerelandbouwbedrijvenmetslechtsweiniglanderijenrondhetbedrijf.
Bijhetzienvandeverwerkingvandeleliebollen-hetwasrooitijd tijdensmijnbezoek-komtmenweltotanderegedachten.
Hetbleek,datdeleliesopeentwaalftalverschillendeplaatsen,meteen
totaleoppervlaktevan30-40ha,werdengeteeld.Deverwerkingophetbedrijfgebeurtgrootscheepsenmachinaal.Dekwaliteitvangerooidebollen
vano.a.decultivar 'Enchantment'waszeergoedendemededelingbleek
geloofwaardig,datdeziekte,waarvanindeNederlandseteeltzeerveel
schadewordtondervonden,namelijk 'bruinkringerigheid',daarnietbekend
ofalthans indelaatstevijfjarenzelfsincidenteelnietiswaargenomen.
Dezemededeling isopzichzelfraadselachtig,omdatmagwordenveronderstelddathet 'tulipbreakingvirus'welinOregonaanwezig isenookis
vastgesteld.Menkanzichafvragenofdaarmisschieneenstamvanhetvirusaanwezigis,dienietinstaatisominsamenspelmethetsymptoomlooslelievirusbijdecultivar 'Enchantment'deziekte 'bruinkringerigheid'teweegtebrengen.Onderzoekdaartoelijktnoodzakelijk!
DeOregonBulbFarmsblijkentezijnverkocht.Deleidingberustnubij
éénvandemensen,diemede-eigenaarvanhetbedrijf isgeworden.De
teeltvanleliesisvoordedirekteureennieuwgebied,waaropzijndeskundigheid zichechtersnelontwikkelt.Mededaardoor isechterdeterughoudendheid nietteverklaren,waarmeevragenvanbezoekerswerdenbeantwoord.Desterkerecommerciëleinstellingvandenieuweleidinggevende
mensenisnamelijkookaanleidingomterughoudend tezijntegenoverpersonen,waarvanwordtverondersteld datdeontvangengegevenszodanigvertaaldworden,natsterkereconcurrentieoplangere'termijnisteverwachten.
Deproblemen,diebijdeteeltnaarvorenkomen,wordendooreengroep
vanwetenschappelijk geschooldemensenbeoordeeldenonderzocht:
eenfytopatholoog,eenveredelaar,eencytoloog,eenteeltkundige,enz.
MenzouopdeonderzoekcapaciteitvandeOregonStateUniversitykunnen
terugvallen,alsdaarvoorapartehoeveelhedengeldbeschikbaarworden
gesteld.Zijzijnzichechterbewustvanhetfeit,datdeverkregenge-
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gevensdantezijnertijdopenbaargemaaktzullenworden.Ditisbijvoorbeeldhetgevalgeweesttenaanzienvanhetprojektbetreffendedemeristeemkweekvanlelies.DeresultatenvanditonderzoekaandeOregonState
Universitywerkendoorinhetonderzoek,datinNederlandopditgebied
wordtgedaan.

41-

PLANTRESEARCHINSTITUTETEOTTAWAINCANADA
(gesprokenmetDr.J.T.Slijkhuis,Dr.A.Chan,Dr.Y.C.Paliwal,Dr.R.C.
SinhaenDr.L.N.Chiykowski).

Dr.J.T.Slijkhuis:Inalgemenezinwerdkennisgenomenvanhetwerkvan
Dr.Slijkhuis,datbetrekkingheeftopdeoverdrachtvanvirussenmetmijteningraangewassen.Hetonderzoekoverdeoverdrachtvanvirussenmet
mijtenisafgesloten.Nuwordtdeaandachtgerichtopeenvirus (3000nm)
ingranen,waarvanwordtverondersteld datdeoverdrachtdoorschimmels
plaatsheeftendatsomsteveldein100%vandeplantenaantastingsbeeldenveroorzaakt.
Dr.A.Chan:Daarweinig tijdbeschikbaarwas,hadhetgesprekslechts
eenalgemeenoriënterendkarakter.
Dr.Y.C.Paliwal:ProevenbetreffendedeoverdrachtvanTomatospotted
wiltvirusdoorthripssoorten,o.a.Frankliniellafusca,haddenenigsucces.HetwerkenmetThripstabacileverdeniethetgewensteresultaatop.
Erwordtelectronenmicroscopischwerkverrichtomeventuelevermeerdering
vanhetvirusindevectortekunnenvaststellen.Hetzoumogelijkzijn
hetvirusinhetinsektenweefseltelocaliseren.Debesmettingeninfectie
vandahlia'smetTomato spottedwiltvirus,dievoorsierwordengeteeld,
zouaanzienlijkzijn.
Dr.R.C.Sinha:Veelwerkisverrichtomelectronenmicroscopisch deinfectiesvan 'yellowsdiseases'inplantenenvectorentelocaliseren.
Toepassingvanchemischemiddelenomdeinfectieterugtedringenenpogingenomantiseratebereidenvoorgebruikbijhetfluorescerendzichtbaarmakenvandetransportwegvandeziekteveroorzakerbinnendevector,
komeninhetwerkvanDr.Sinhanaarvoren.Degegevenszijninvelepublicatiesweergegeven.
Dr.L.N.Chiykowski:Veelwerkisverrichtoverdeverspreiding endeinfectieinverschillendegewassenvanziekteveroorzakers,dieaanleiding
geventot 'yellowsdiseases':asteryellows,cloverphyllody,greenpetal,
ofstrawberry,enz..Erblijkenzichkenmerkendeverschillenvoortedoen
alsdeverschillendeziekteveroorzakers astersinfecteren.Bijdezeproevenwordteensoortastergebruikt,dieookreedsinhetwerkvanDr.
0.Kunkelistoegepast,nl.CallistephuschinensisNeesAmericanbranching
var. 'ShellPink'.Deplantenwordenbesmetalszij5-10cmhoogzijn;
hetisafhankelijkvandeziekteveroorzakerwanneerdeeerste symptomen
van 'veinclearing'zichtbaarworden.Bijverdereontwikkelingvande
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symptomenkomenkarakteristiekeverschillennaarvoren.
Deverspreidingvandeziektenvindtplaatsdoormigratievandevectoren
vanuitCentralStatesofAmericaofdoordatdevectoren (afhankelijkvan
desoort)kunnenoverwintereninheteistadium.Veelgegevensoverdemigratie-bewegingenvandevectorenliggenvastineenpublikatievande
UniversityofWisconsin (ResearchBulletinnr.261,1965).Vooreenefficiëntebestrijdingvandeziekteniskennisvandeepidemiologieonontbeerlijk.GegevensdieinWisconsinbekend zijn,zoudentothetoprichten
vaneenwaarschuwingsdienstvoortelersvankwetsbaregewassenhebbengeleid.Denadelen,dietelersondervinden,wanneeropnaburigeterreinen
vector-attractieve gewassenwordengeteeld,wordenookinCanadaervaren.
Bezwaarlijkwashet,datdoordekorteduurvanhetbezoekslechtsweinig
metDr.L.N.Chiykowskivangedachtenkonwordengewisseld.HopelijkbestaatergelegenheidbijeenvolgendbezoekaanCanadaendeVerenigde
Statenomdenietaltijdevenduidelijkaangereiktegegevensnadertepreciseren.
Uitdegesprekkenmetdeveleonderzoekers isenigszinsgeblekenuitwelke
gezichtshoekenhetonderzoekwordtbenaderd enopwelkewijzehetonderzoekinhetalgemeenwordtaangepakt.Voordegelegenheidhiermeeopvelerleiwijzenkennistehebbenkunnenmaken,benikerkentelijk endankbaar.Hetdoetmijtensterkstehopenindetoekomstopnieuwdegelegenheidtekrijgenoudeindrukkentebevestigenennieuweinzichtenteverwerven.
Een 'dienstreis'isonontbeerlijkomteonderkennendatdeeigenwijzevan
onderzoekdoenonherhaalbaar is,maartochnietdeenigmogelijkebehoeft
tezijn'.

Bijlage 1:Fotocopie (verkl.2x)vanéénvandevoorlichtingsbulletins,die
doorhetDepartmentofPlantPathologyvandeUniversityofWisconsinte
Madisonwordenuitgegeven.
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