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INLEIDING

Op 15Juni 1954 werd de Vereniging „Zeelands Proeftuin" omgezet in de
„Stichting tot Exploitatie van het Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle
Grond in Nederland". Hiermede is een einde gekomen aan het bestaan van
de oude Zeeuwse vereniging, die meer dan 50jaren de bekende proeftuin te
Wilhelminadorp exploiteerde.
De resultaten van „Zeelands Proeftuin" zijn van grote waarde geweest,
niet alleen voor de Zeeuwse, maar voor de gehele Nederlandse fruitteelt. Zo
heeft bijvoorbeeld het proefveld met Cox's Orange Pippin en Schone van
Boskoop opMalling-onderstammen de stoot gegeven tot een snelle en succesvolle invoering van deze onderstammen in Nederland. Door bekwame onderzoekers werd voor Nederland de oplossing gevonden voor de bestrijding van
een aantal belangrijke plagen, o.m. appel-, pere- en pruimezaagwesp, appelbloesemkever, pereknopkever en spint.
Deze sprekende resultaten en het baanbrekende werk, dat op het gebied
van het fruitteeltkundig onderzoek werd verricht, zijn zeker mede aanleiding
geweest, dat „Zeelands Proeftuin" haar werk als „Landelijk Proefstation
voor de Fruitteelt in de Volle Grond" kan voortzetten.
Het Bestuur heeft gemeend debelangrijkste feiten uit de historie van „Zeelands Proeftuin" te doen vastleggen. De heer J. KAKEBEEKE,secretaris van het
Bestuur, was zo bereidwillig een overzicht hiervan samen te stellen, dat in
dit jaarverslag is opgenomen.
De plaats, die onze instelling inneemt in het tuinbouwkundig onderzoek,
is geheel anders geworden. Het isniet meer een specifiek Zeeuwse, maar een
landelijke instelling, zodat de taak vooral gericht dient te zijn op landelijke
problemen in de fruitteelt. Deze landelijke taak komt tot uiting in de samenstelling van het Bestuur van denieuwe stichting, waarin naast vijf vertegenwoordigers van Zeeuwse organisaties, zes vertegenwoordigers van landelijke
organisaties zitting hebben.
Het onderzoek op het Proefstation, dat uiteraard geheel gericht is op problemen in devollegronds fruitteelt, zalopeen verantwoord wetenschappelijk
peil dienen te staan, hoewel meer toegepast wetenschappelijk dan bij de
Wageningse Instituten.
Dooreen intensief contact met deze instanties en vooral ook door detachering van onderzoekers bij het Proefstation, zal het wetenschappelijk peil van
het onderzoek gehandhaafd kunnen worden. Deze wijze van samenwerken

blijkt in het eerste verslagjaar uitstekend te hebben voldaan en voor de toekomst een belofte in te houden. Ook de samenwerking met andere diensten
eninstellingen, vooral de consulentschappen, zal niet kunnen worden gemist.
Van de noodzakelijkheid van wetenschappelijk onderzoek voor de verdere
ontwikkeling van de fruitteelt is tegenwoordig een ieder overtuigd.
De betekenis van het onderzoek neemt nog steeds toe, vooral bij een zo
intensieve en in bepaalde centra op zo hoog peil staande productietak als de
fruitteelt. Het Proefstation voor de Fruitteelt zal hierbij een bijdrage hebben
te leveren alnaar de eisen, die op een bepaald moment door de practijk worden gesteld. Het werkterrein kan liggen op het gebied van bodem en bemesting, onderstammen- en rassenkeuze, bestrijding van ziekten of andere
belangrijke facetten van de teelttechniek.
Zal het Proefstation haartaak naar behoren kunnen vervullen, dan is hiervoor niet alleen inzicht entoewijding van deonderzoekers noodzakelijk, maar
vooral ook voldoende outillage en financiële middelen. De voorbereidingen
voor een betere outillage worden getroffen. Er zal binnenkort een nieuw
laboratorium tot stand komen, waardoor het thans zo nijpende tekort aan
ruimte en inrichting zal kunnen worden opgeheven en het bovendien mogelijk zal zijn, het zo noodzakelijke, meer physiologisch georiënteerde fruitteeltkundige onderzoek te verrichten.
Moge het Proefstation ook in de toekomst in belangrijke mate bijdragen
tot de verdere ontwikkeling van de fruitteelt, en dat het haar daarbij niet zal
ontbreken aan belangstelling en daadwerkelijke steun van overheid en bedrijfsleven.

De directeur,
Ir J. J. VAN HENNIK

Afb. 1. H. A. Hanken, directeur van de Maatschap „de Wilhelminapolder"
en medeoprichter van de Vereniging „Zeelands Proeftuin"

UIT DE GESCHIEDENIS VAN „ZEELANDS PROEFTUIN"
J. KAKEBEEKE

Rond de eeuwwisseling legden enkele vooraanstaande personen op landentuinbouwgebied degrondslag voordestichtingvan eenproeftuin die,naar
zij meenden, een stimulans kon betekenen voor de zich ontwikkelende tuinbouw in Zeeland.
Degene, die het initiatief tot deze stichting heeft genomen, was een landbouwer, de heer H. A. HANKEN, de toenmalige directeur van de Maatschap
„de Wilhelminapolder". Dank zij de medewerking van het Bestuur van
bovengenoemde Maatschap kon er grond worden gepacht in de Wilhelminapolder, zodat in 1902werd begonnen met het opzetten van proeven.
In eerste instantie gingen de gedachten in de richting van de groenteteelt,
doch reeds spoedig veranderde men van inzicht en werd overgegaan tot het
planten van vruchtbomen. De oorspronkelijke oppervlakte van de tuin was
85are; de huidige is plus minus 12ha.
In de eerste plaats wilde men de fruitteler leren, hoe in 't klein op rendabele wijze fruit kon worden geteeld. Daarnaast wilde men ervaring opdoen
met develerassen diedoor deboomkwekers in omloop werden gebracht, ten
einde tot een verantwoord sortiment te komen. Bovendien zou de tuin ook
gebruikt kunnen worden voor het nemen van proeven, het geven van demonstraties en practisch onderwijs. Daartoe was de beschikbare oppervlakte in
vier gelijke delen verdeeld.
Vak I werd aangelegd als „fijne fruittuin", met verscheidene soorten en
rassen, gekweekt in allerlei vormen.
Vak II werd beplant met een sortiment appelen en peren, gerangschikt
naar hun tijd van rijpheid.
Vak III deed dienst als type boomgaard met alleen struikbeplanting.
Vak IV werd hoogstamboomgaard, met onderbeplanting van bessen.
De gehele tuin werd omgeven door een windscherm van populieren. Uit
de uitgebreidheid van het sortiment en de verschillende typen van aanplant
blijkt wel, dat men 53iaren geleden nog niet precies wist, in welke richting
defruitteelt zich zouontwikkelen. In de afgelopen periode iseen uitgebreide
ervaring opgedaan. Veel is komen te vervallen en de nieuwe gedeelten van
de tuin vertonen een geheel ander beeld dan de oudere.
Oppractisch elk gebied werden proeven genomen, waarnemingen gedaan,
enz.De resultaten hiervan werden regelmatig gepubliceerd. Het gevolg was,
dat de Proeftuin algemeen bekend werd in vakkringen, en in de loop der
jaren door tal van excursies endoor individuele bezoekers, zowel uit buitenals binnenland, werd bezocht.
Langejaren heeft detuinhet karakter van een demonstratietuin gedragen,
ondanks de vele proeven die er werden genomen. Dit karakter, benevens het
zeer goed gevoerde beleid, had tot resultaat, dat de exploitatie niet alleen
lonend was, maar dat er zelfs overschotten ontstonden. Aanvanklijk werd
de Proeftuin door het Rijk gesubsidieerd, doch in 1912 kon het Bestuur berichten, dat verdere subsidie voorlopig niet nodig was. De Proeftuin maakte
zelfs zulke gunstigejaren mee,dat zijin 1924Prof. SPRENGERƒ 4000,—kon ter

hand stellen als tegenprestatie voor het waardevolle onderstammenmateriaal
dat hij aan de tuin ter beproeving had gegeven.
In 1927 werd besloten met kascultures te beginnen. Regelmatig werd de
tuin uitgebreid, maar bleef toch haar karakter van demonstratiebedrijf behouden. Wel werd natuurlijk steeds rekening gehouden met de veranderende
inzichten op fruitteeltgebied. Dit was ook noodzakelijk, niet alleen omdat
een proeftuin toonaangevend behoort te zijn, maar vooral ook met het oog
op de Fruitteeltschool, die in 1936 in de Proeftuin werd gevestigd en waar de
jonge fruittelers de nieuwste inzichten op fruitteeltgebied bijgebracht
moesten worden. Ook op het terrein van het onderwijs heeft de tuin steeds
een zeer belangrijke rol gespeeld.
Vanaf de oprichting tot omstreeks 1940 waren de demonstraties en de
opleiding vooral gericht op de practijk van de fruitteelt, maar hoe langer hoe
meer brak het inzicht baan, hoe belangrijk het wetenschappelijk onderzoek
is. In 1940 werd dan ook besloten tot stichting van een laboratorium en hiermede brak een nieuwe phase aan in de ontwikkeling van de fruitteelt en de
Proeftuin.
Na een korte huisvesting in de Rijkslandbouwwinterschool werd het
eerste laboratorium gevestigd in de veeartsenijkundige stal van „de Wilhelminapolder". De huisvesting van de wetenschappelijke onderzoekers
was dan ook wel primitief. Het uitbreken van de oorlog in 1940 verhinderde
de bouw van een behoorlijk laboratorium. Toch verrichtten de onderzoekers,
ondanks de primitieve omstandigheden, zeer goed werk. Spoedig bleek, dat
dit gebouwtje volstrekt onvoldoende was. Aan het einde van de oorlog werd
het zwaar beschadigd door granaatvuur. Gelukkig kon kort na de oorlog
overgegaan worden tot de bouw van een laboratorium dat veel groter mogelijkheden bood dan bovengenoemde stal. Door de ontwikkeling van het
wetenschappelijk werk en de uitbreiding die er aan gegeven werd, bleek al
na verloop van enige jaren, dat ook dit gebouw te klein was. Op grond van
de belangrijke rol, die de Proeftuin en het laboratorium hadden gespeeld bij
de ontwikkeling van de fruitteelt, kreeg in 1954 de Proeftuin de status van
Landelijk Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle Grond.
Thans nog een enkel woord over de financiering van de Proeftuin. Al
dadelijk bij de stichting werd Rijkssubsidie aangevraagd en toegezegd, nl.
ƒ750,—per jaar. Na enige jaren werd deze verhoogd tot ƒ1000,—.Zoals reeds
in het voorgaande is meegedeeld, maakte de tuin zulke gunstige jaren mee,
dat zij een aantal jaren niet gesubsidieerd behoefde te worden.
Maar naarmate het onderzoek grotere kosten meebracht, moest opnieuw
een verzoek om subsidie aan het Rijk worden gericht. In deze subsidies zat
een sterk stijgende lijn, vooral na de oorlog, toen wetenschappelijk werk ter
hand werd genomen, dat niet alleen van provinciale betekenis, maar ook
landelijk v a n groot belang is. Dit rechtvaardigde een subsidie van de fruittelers buiten Zeeland, wat wordt gedemonstreerd door de bijdrage die verleend werd door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland. Ook de Zeeuwse fruittelers dragen daarnaast nog bij in de vorm van
een subsidie, verleend door de Provinciale Commissie der Veilingen in
Zeeland.
Tot slot nog een overzicht over de samenstelling van het Bestuur en het
beheer van de Proeftuin.
De initiatiefnemer was een landbouwer, de heer H. A. HANKEN; zijn mede10

bestuursleden waren tuinbouwers en een bankier. De latere bestuursleden
waren bijna altijd fruittelers. De opvolger van de heer HANKEN is de heer
A. MINDERHOUD, de huidige directeur van de Maatschap „de Wilhelminapolder" en thans voorzitter van het Proefstation.
Voor een niet gering deel is het succes van de Proeftuin toe te schrijven
aan de krachtige steun die zij steeds mocht ontvangen van de zijde van de
Maatschap „de Wilhelminapolder" en de voortreffelijke leiding die steeds is
uitgegaan van haar beide voorzitters die, ofschoon beide landbouwers en
qualitate qua voorzitter, dit steeds op de meest loyale en prettige wijze gedaan hebben. Een woord van grote erkentelijkheid voor wat „de Wilhelminapolder" en haar beide directeuren reeds hebben gedaan en thans nog doen, is
hier zeker op zijn plaats. Daarnaast hebben de verschillende tuinbouwconsulenten, die elkaar opvolgden als directeur van de Proeftuin, steeds een open
oog voor de mogelijkheden gehad en mede aan hun ambitie en inzicht is het
succes van de Proeftuin te danken. Dit geldt ook zeker voor de verschillende
tuinchefs, die de leiding van de practische werkzaamheden in de tuin hadden.
Wij hebben het geluk gehad, dat wij voor de tuin steeds over een prima chef
konden en nog kunnen beschikken; ook hen willen wij graag danken voor
hetgeen zij presteerden in het belang van de fruitteelt.
In de afgelopen 53jaren won de Proeftuin zich de reputatie van een prima
Proeftuin en als erkenning voor deze prestaties werd zij Proefstation. Dat
zij in deze nieuwe positie van evenveel belang mag blijken te zijn als in het
verleden de Proeftuin, wens ik haar van harte toe.
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DE WERKZAAMHEDEN VAN HET PROEFSTATION
VOOR DE FRUITTEELT IN DE VOLLE GROND IN 1954

I ALGEMEEN OVERZICHT
Ir J. J. VAN HENNIK

Oprichting. Bestuur
Op 15J u n i werd de „Stichting tot Exploitatie van het Proefstation voor de
Fruitteelt in de Volle Grond in Nederland" opgericht.
Voor het bestuur werden aangewezen één vertegenwoordiger van de Maatschap „de Wilhelminapolder" te Wilhelminadorp, en twee vertegenwoordigers van elk der volgende organisaties: Hoofdbestuur van de Nederlandse
Fruittelers Organisatie, Provinciale Commissie der Tuinbouwveilingen in
Zeeland, Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland, de Stichting voor de Landbouw en de Kring Zeeland van de Nederlandse Fruittelers
Organisatie.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar viermaal.
Personeel
Bij de aanvang van 1954 waren op het Proefstation werkzaam zes onderzoekers, waarvan drie gedetacheerd door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen, één door de Landbouworganisatie T.N.O.
te Den Haag en één door het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek
in de Natuur te Oosterbeek. Verder waren werkzaam een administratieve
kracht, vijf assistenten, een analist, een analiste en twee leerling analisten.
In de tuin werkte zes man personeel.
In de loop van het verslagjaar werd Ir G. S. ROOSJE aangesteld als eerst
aanwezig onderzoeker.
In verband met de vele problemen in de fruitteelt, die meer verband houden met de physiologie van het gewas, o.m.de relatie vegetatieve-generatieve
groei en de invloed van bestrijdingsmiddelen op het gewas, werd per 1 Maart
1954 mej. Dr W. TERPSTRA aangesteld als physiologe.
P e r 15J u n i vertrok de bodemkundige assistent A. JONKHEER naar Marokko
en werd in zijn plaats aangesteld M. OUDEMAN.
De leerling-analiste mej. H. FABERBY DE JONGE en de analiste mej. W. F. VAN
VERRE vertrokken per 1 September resp. 31 December. Op 15Augustus werd
als leerling-analiste aangesteld Mej. N. DE KONING. Gedurende enige tijd
waren enkele studenten van de Landbouwhogeschool, de heren VAN KOUWENHOVENen JONKER, werkzaam bij het entomologisch en bodemkundig onderzoek.
Bij het tuinpersoneel kwamen geen mutaties voor.
In het verslagjaar werd gestreefd naar een verdere aanpassing van de
arbeidsvoorwaarden van het personeel aan de Rijksarbeidsvoorwaarden.
Onder meer is een pensioenregeling in voorbereiding, voor zover hiervoor
nog geen overeenkomst was getroffen.
12

PLATTEGROND PROEFTUIN

Peren-onderstammen
3 rassen op5 kwee-typen
en tussenstam B Hardy
XI
Appelonderstammen
5 rassen op
M-I.IUV
en XVI

_rXII b

XII £
Bestemd voor

Bestemd voor uitbreiding

boomkwekerij en laboratorium

IX
Appel-onderstammen
6 rassen op Ml, II.IV.IX.
XIII en XVI

Peren-onderstammen
Diverse rassen op kwee A, B
en Cen tussenstam B. Hardy

VIII

VII
Pruitnenrassen
13rassen op 4 onderstammen

Pruimen-onderstammen

4 rassen op 12 onderstammen

XV

VI b

Cultuurzorgenproefveld
(Kuenen's Hof)

Grondbewerkingsproef met
spillen

VI £

Peren-onderstammen
Diverse rassen op 21 kwee-typen

Appel-onderstammen
Cox's Orange Pippin en Seh.
van Boskoop op 16 M-typen

XIV
Appelrassen

nieuwe rassen op 4 M-typen

IV

III
Perenrassen
Bestemd voor

6 rassen op zaailing

laboratorium

XI11
Bestemd voor laboratorium

1)
Diverse appel- en Perenrassen
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Afb. 2. Het laboratoriumgebouw in 1954

Gebouwen. Inrichting
Door deuitbreiding vanhet onderzoek in de afgelopen jaren isde ruimte
inhetbestaande laboratoriumgebouw veelteklein geworden. Een voorlopige
oplossing werd gevonden door hetplaatsen vaneenbarak, waar twee onderzoekers konden worden ondergebracht.
Voorbereidingen werden getroffen voor de inrichting van het te bouwen
laboratorium. Enige nieuwe laboratoria werden bezocht omkennis te nemen
van bouwwijze en inrichting. Aan het einde van het verslagjaar werd aan
het architectenbureau HOOYKAAS, VANVEENen DEJONGteRotterdam opdracht
gegeven, eenontwerp te maken voor het nieuwe gebouw.
Verder ligt het in het voornemen een nieuwe bedrijfsschuur te bouwen,
terwijl debestaande bedrijfsschuur enhet oude laboratoriumgebouw zullen
worden verbouwd tot respectievelijk fruitbewaarplaats en ontvangst-lesruimte.
Proefterreinen
Een aanvang werd gemaakt meteenreorganisatie van de Proeftuin, aangezien meerdere percelen verouderd zijn en van weinig betekenis meer als
proef- of demonstratieobject. Gerooid werden de percelen I, III en XIIgedeeltelijk.
Perceel III werd bestemd voor het laboratorium als terrein voor potproeven, insectenkooien, enz.De hiervoor benodigde materialen, afdakken
en dergelijke, werden naar dit terrein verplaatst.
Aangelegd werden een proefveld met peren op diverse onderstammen
(perceel Xllb) eneenproefveld metnieuwe appelrassen (perceelXII).
14

In de loop van het verslagjaar werd een begin gemaakt met het aanleggen
van een proefterrein van 1ha te Kapelle, bestemd voor kleinfruitonderzoek.
Verder werd tijdelijk een bestaande oude verwaarloosde boomgaard ter
grootte van 1 ha gepacht, ten behoeve van het biologisch onderzoek van
mej. Dra A. POST.

Buitenlandse reizen
Ir G. S. ROOSJE maakte van 15t / m 20 Maart een reis naar West-Duitsland.
Er werd contact opgenomen met onderzoekers van „Der Obstbauversuchsanstalt der Landwirtschaftskammer Hannover" te Jork, gelegen in Das Alte
Land. Bovendien werd een bezoek gebracht aan de wetenschappelijke afdeling van de Farbwerke Hoechst te Frankfurt/M.-Höchst.
Mej. Dra A. POST verbleef in April gedurende enkele dagen in Zuid-Engeland, teneinde enige onderzoekers van het East Mailing Research Station te
kunnen ontmoeten. Ook het veldlaboratorium te Writtle (Essex) werd op
deze reis bezocht.
Van 3 t / m 15 September nam de bioloog van het I.T.B.O.N., Dr R. J. VAN
DER LINDE, deel aan een studiereis naar West-Duitsland en Denemarken ter
bestudering van beschuttingsproblemen in het algemeen. Deze reis werd
gemaakt in gezelschap van de heren OVERDIJKINK en BENTHEIM van het Staatsbosbeheer, Ir WESTERHOF van de Cultuurtechnische Dienst, Dr WOUDENBERG
van het K.N.M.I. en de heer ZEGUERS van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
Op 26November maakte hetzelfde gezelschap een dagexcursie naar Gronau
en Ahaus, zulks ter completering van de reis in September.
Voordrachten
Ir J. BUTIJN

„Bodembehandeling" — 19 Februari 1954 te Roermond, Fruitteeltdag
L.F.O.
„Bodemkundig Onderzoek" — 27, 28 Mei 1954 te Goes, Stichting voor
Bodemkartering.
„Bewortelingsproblemen in de fruitteelt" — 16 September 1954 te
Wageningen. B.cursus Ned. Genootschap voor Landbouwwetenschap.
Drs D. J. DEJONG

„Bestrijding van dierlijke parasieten, speciaal Carpocapsa en bladrollers" — 19 Februari 1954 te Roermond, Fruitteeltdag L.F.O.
Ir G. S. ROOSJE

„De bestrijding van schurft en meeldauw" —•8 Januari 1954 te Goes,
Fruitteeltdag N.F.O.-Kring Zeeland.
M. VAN DE VRIE

„Fruitspintbestrijding" — 8Januari 1954te Goes, Fruitteeltdag N.F.O.Kring Zeeland.
„Spintbestrijding" — 3 Februari 1954 te Venlo. Ontwikkelingsdag
L.F.O.
„Spintbestrijding" — 23 December 1954 te Ovezande. Afd. N.F.O.
«
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Bezoekers
In het verslagjaar werden buitenlandse bezoekers ontvangen uit België,
Duitsland, Egypte, Engeland, Frankrijk, N.Ierland, Noorwegen, Schotland,
U.S.A.en Zwitserland.
Het Proefstation werd onder meer bezocht door een Franse missie, die het
Tuinbouwkundig Onderzoek in Nederland kwam bestuderen.
Ook uit eigen land werden vele bezoekers in proeftuin en laboratorium
ontvangen.
Samenwerking met andere instellingen, diensten en onderzoekers
De contacten, gelegd door de onderzoekers van de vroegere „Zeelands
Proeftuin" met andere instellingen, diensten en onderzoekers in binnen- en
buitenland, werden in het verslagjaar verstevigd en uitgebreid.
Uiteraard was er een intensieve samenwerking met de diverse instituten,
waarvan onderzoekers op het proefstation zijn gedetacheerd, met name het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en het Instituut voor ToegepastBiologisch Onderzoek indeNatuur. Ookmet andere instituten werden
regelmatig contacten onderhouden, o.a. met het Instituut voor Tuinbouwtechniek, het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten en het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen.
Vrij intensief was ook het contact tussen onderzoekers en universiteiten
en Landbouwhogeschool, waardoor nuttige en gewaardeerde hulp en medewerking werd ondervonden. Met verscheidene Rijkstuinbouwconsulentschappen werden gegevens uitgewisseld en proefvelden aangelegd. Met de
Plantenziektenkundige Dienst was de samenwerking eveneens intensief en
aangenaam. Verschillende onderzoekers maken deeluit of werken onder auspiciënvan een werkgroep of commissie, o.a.de Commissie Schürftonderzoek,
de Tuinbouwbemestingsgroep, de CommissieWaterbeheersing en Ontzilting
in Zeeland.
Deze commissies en werkgroepen zijn dikwijls een grote steun voor het
desbetreffende onderzoek.
Tenslotte moet hier met dankbaarheid de samenwerking met en de medewerking van verscheidene fruittelers, in het bijzonder die, welke het nemen
van proeven in hun bedrijven toestonden, worden gereleveerd.
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II RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
DE PROEFTUIN

Inleiding
Het onderzoek in de Proeftuin is een afspiegeling van de ontwikkeling,
die de fruitteelt in de laatste 30 jaren heeft doorgemaakt.
Omstreeks 1925 opende de selectie van onderstammen grote perspectieven
en uit die tijd dateren twee proefvelden, één met de Malling-appelonderstammen en het andere opgezet met 21kwee-typen. Men streefde er toen naar op
deze proefvelden alle onderstammen vertegenwoordigd te hebben. Later zijn
uit dit materiaal volgens ervaringen op de proefvelden en in de practijk de
beste voor verdere proefnemingen gekozen. Van beide fruitsoorten zijn thans
in totaal drie onderstammenproefvelden aanwezig (perceel Vla, X en XI
resp. perceel V, I X en X l l b ) .
Ongeveer 20 jaar geleden zijn ook twee pruimeproefvelden aangelegd.
Op het ene wordt het gedrag van enkele rassen op het onderstammensortiment nagegaan, terwijl het andere dient voor vergelijking van vele rassen
op enkele onderstammen (perceel VII en VIII).
Na bijna 30 jaar onderzoek is het onderstammenprobleem nog lang niet
uitgeput. Immers van de onderstam hangt de boomvorm af, de vruchtbaarheid, vatbaarheid voor ziekten, bewaarkwaliteit van het fruit, het optreden
van gebreksverschijnselen, enz. Dit jaar zijn enkele MM-appelonderstammen
ontvangen, welke echter wegens plaatsgebrek elders zullen worden ondergebracht. Ook het aanbrengen van een tussenstam biedt nog vele mogelijkheden.
Na de tweede wereldoorlog begon de fruitteelt in het teken van de kleine
boomvorm te staan. Mede door de hogere eisen, gesteld aan de productie van
de vruchtbomen, k w a m de verhouding tussen groei en vruchtbaarheid meer
in het middelpunt van de belangstelling. Behalve snoeimethoden speelt hierbij bemesting en bodembehandeling een belangrijke rol. Een gedeelte is daartoe ingericht voor een bodembedekkings- en behandelingsproef, welke onder
leiding van Ir J. BUTIJN staat (perceel XIII).
De kleine boomvorm, waarvan de vrije spil de voornaamste is, gaf aanleiding tot het opzetten van enkele veldjes. Op één daarvan is vóór de aanplant de grond gedeeltelijk omgewerkt, om de reactie van de bomen hierop
na te gaan (perceel VIb).
De teelt van kleine boomvormen en verschillende onvolkomenheden in het
sortiment gaf na de oorlog veel belangstelling voor nieuwe rassen, vooral
van appels. De voornaamste zijn op aparte gedeelten samengebracht (perceel
XHa en XIV).
De nevelspuit werd een gewaardeerd hulpmiddel om de ziektebestrijding
te vergemakkelijken. Evenals het prototype in 1950 is dit jaar de rugnevelspuit het eerst in Zeeland geprobeerd, ditmaal in de Proeftuin. De rugnevelspuit en daarvan afgeleide vormen bieden vooral de kleinere fruitkwekers
grote perspectieven.
De grote opgang van chemische ziektebestrijdingsmiddelen, waarvan
17

Afb.3.

Chemisch laboratorium (afd. grondonderzoek)

SkJ Zt vI- Z e e r g l f t l g , Z 1 l j n ' d e e d d e b e h o e f t e n a a r beïnvloeding van
ziekte-enbeschadigingverwekkende organismen door anderedan chemische
middelen toenemen. In een perceel zal mej. Dra A. POST de invloed IZ c u ï
tuurhandelingen op insectenpopulaties nagaan (perceel XV)
Perceel III dat in 1953werd gerooid, wordt ingericht als proefterrein voor
de onderzoekers van het Proefstation. Het isvoornamenjk bestemd voor

oSrmen en g 6 d e e l t e ^ " ^ ^ ^
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In het volgende zal een beknopt overzicht worden gegeven van de resultaten, diedit jaar op de proefvelden zijn verkregen.
Onderstammenproeven
Appel.
. U N A T KJkSG ° P b r e n g s t e n v a n het Cox's-Goudreinetteproefveld (perceel Vla) brengen geen nieuwe gezichtspunten meer over de waardering
van de onderstammen op het betreffende^bodemprofiel. Bij C o ï s O r a n S
Pippm hebben de M-typen I, II,IV,V,VI,VII, VIII,IX en XI de beste resultaten per eenheid van oppervlakte boomspiegél gegeven. Dit was bii Schone
van Boskoophet geval met M-I, II, IV,V,VII, V I I I J X en XI;Taarvan spant
ld
he
™dîlndZ^trfr
?\ï°ge e n belang"Jke historischewïrde
mede omdat dit het oudste proefveld van appelonderstammen in ons land is!
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Van het in 1935 geplante onderstammenproefveld op perceel X zijn de
geaccumuleerde gemiddelde opbrengsten per boom en per m2 boomspiegel
t/m 1954van enkele rassen per onderstam de volgende:
Gem. opbrengst/boom
Ras
I
II
IV
IX XIII XVI
Jonathan
397
620
546
168
715 797
Glorie van Holland . . 771 882
802
284 1304 975
Winston
594
622
545
180
694
535
2
Gem. opbrengst/m boomspiegel
Ras
I
II
IV
IX XIII XVI
Jonathan
33
44
39
42
31
27
Glorie van Holland . . 59
55
57
—
50
39
Winston
25
26
36
22
25
23
De matig sterke onderstammen hebben per m2 oppervlakte een hogere opbrengst gegeven dan de sterke. Jonathan op M II en Glorie van Holland op
M I zijn devruchtbaarsten. Winston, diein 1945opPater van den Elzen werd
geënt, gaf op M IV de beste resultaten.
Het in 1946 geplante proefveld (perceel XI) met 5rassen op M-I, II, IV en
XVI geeft, hoewel nog jong, reeds enigeresultaten te zien:
Ras
G. Delicious
J. Grieve . .
Laxton's Superb
Lombartscalville
Winston . . .

Gem. opbrengst/boom
I
II
170
168
101
98
113
121
141
169
121
137

IV
241
126
118
152
113

XVI
195
151
75
89
125

tot.

XVI
16
13
6
8
14

tot.

774
476
427
551
496

igst/'m 2boomspiegel

Ras
G. Delicious
J. Grieve . .
Laxton's Superb
Lombartscalville
Winston . . .

I
19
11
13
14
12

II
17
11
11
13
14

IV
27
16
11
17
13

79
51
41
52
53

M IV geeft in de meeste gevallen de beste resultaten, hetgeen overeenkomt met zijn naam vroeg vruchtbaar te zijn. Laxton's Superb blijkt hier de
voorkeur aan M I te geven en Winston gaf op de M II enXVI de hoogste
opbrengsten per m 2 boomspiegel. Uit de totale opbrengsten per m2 boomspiegel blijkt de grote vroege vruchtbaarheid van Golden Delicious. De andere rassen ontlopen wat dat betreft elkaar niet veel. Laxton's Superb is tot
nu toehet minst vruchtbaar, wat voor een belangrijk deel tewijten isaan het
optreden van beurtjaren bij dit ras.
Het onderzoek naar het optreden van gebreksverschijnselen in 1954leverde
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op, dat Mg-gebrek meer op M I dan opMII voorkwam. Met Mn-gebrek was
dit over het algemeen andersom. M IV had in alle gevallen de ernstigste
verschijnselen. Bij de sterke onderstammen kwamen de gebreksziekten zeer
weinig voor.
Peer.
Het oudste onderstammenproefveld (perceel V), waar in 1928zeven rassen
op 21kwee-typen zijn geplant, wordt niet meer als zodanig gebruikt, omdat
van verscheidene rassen exemplaren eigen wortels hebben gevormd. Het
perceel wordt sedert enkele jaren gebruikt als proefterrein voor de onderzoekers van het Proefstation en het Rijkstuinbouwconsulentschap.
In 1935 is een tweede proefveld aangelegd met verschillende rassen op
kwee A, B en C met of zonder tussenstam Beurré Hardy. Sommige combinaties voldeden niet en zijn in de loop der jaren omgeënt of gerooid. Vergelijken we de geaccumuleerde opbrengsten van de overgebleven objecten
tot en met dit jaar (in kg):
Gem. opbrengst/boom t/m 1954
A
B
C
A+tst B+tst C+tst
Ras
Tr. de Vienne . .
. 311
228
93
225
240
174
Conference . . .
. 313
223
204
340
289
140
B.Alex.Lucas . .
. 232
227
133
—
—
—
Comt. de Paris
. 232
125
99
—
—
—
B.Lebrun . . .
. 565
510
246
—
—
—
Forellenpeer . .
. 232
—
90
—
—
—
Juttepeer . . .
. 300
—
199
—
—
—
2
Gem. opbrengst/m boomspiegel t/m 1954
A
B
C A+tst B+tst C+t£
Ras
50
52
Tr. de Vienne . .
. 56
58
46
70
Conference . . .
. 80
77
102
74
70
70
B.Alex.Lucas . .
. 56
58
39
—
—
—
Comt. de Paris
. 44
42
55
—
—
—
B.Lebrun . . .
. 50
47
50
—
—
—
Forellenpeer . .
. 57
—
45
—
—
—
Juttepeer . . .
. 32
—
34
—
—
—
De tussenstam Beurré Hardy voldeed bij Triomphe de Vienne over het algemeen beter, bij Conference minder goed dan direct op kwee veredeld. De
hoge gem. opbrengsten per m 2 boomspiegel, die kwee C bij sommige rassen
opleverde, wordt veroorzaakt door de kleinere omvang der bomen. Van een
vroegere vruchtbaarheid van kwee C t.o.v. de andere kan niet worden gesproken, behalvemisschien bij Conference. Vooralsnog blijkt duskweeAnog
één der beste pere-onderstammen. De invloed van de tussenstam, Beurré
Hardy,moetperrasworden bestudeerd.Degrotevruchtbaarheid van Beurré
Lebrun per boom valt direct in het oog, maar per m 2 boomspiegel moet hij
het toch afleggen tegen Conference, Triomphe de Vienne en Beurré AlexandreLucas;Conference blijkt devruchtbaarste te zijn.
Intussen is het in Nederland aanwezige materiaal van kwee A verre van
eenvormig. Door het I.V.T. te Wageningen en het district Zeeland van de
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N.A.K.-B. zijn enige stammen geselecteerd, nl. C 51,C 52, C 53 en C 54 van
het I.V.T. en C 12, C 13, Groenewegen Nr 2 en 5, Woets Nr 1, 2 en 3 van
de N.A.K.-B.Deze worden vergeleken met kwee A en kwee A -\- tussenstam
Beurré Hardy. Van dit materiaal, veredeld met Conference, Beurré Alexandre Lucas en Bonne Louise d'Avranches, zal in 1955 een proefveld op perceel
XII worden aangelegd.
Pruim.
De beide proefvelden voor pruime-onderstammen op perceel VII en VIII
zijn in 1934t / m 1937 aangelegd. Ze zijn dus momenteel ongeveer 20jaar oud.
In de loop der j a r e n zijn van sommige combinaties van ras en onderstam verscheidene bomen gerooid wegens loodglansziekte, vooral bij Victoria. Hieronder volgen de gemiddelde opbrengsten t / m 1954per boom en per m 2 boomspiegel van de bij de aanleg geplante exemplaren.
Perceel VII.
Gem. opbrengst/boom
Ras
1 2
3
4
Czar
393 736 956 297
D. Boerenwitte . .
586 838 924 652
P. Pershore
458 435 679 695
Doyenné
488 683 764 619
R. Cl. d'Althann . 440 601 636 597
R. Cl. sel. Hoefer . 443 568 661 305
G e l e H e r e n p r u i m . 478 486 595 402
Ontario
338 394
— 420
Monarch
269 395 456 203
Kirkes
229 307 293 174
R. Cl. d'Oullins ..
(perceel VIII)
Victoria
(perceel VIII)
Jefferson
(perceel VIII)
Early Laxton . . . .
(perceel VIII)
1 = Varkenspruim (bij Czar Tonneboer)
3 = Myrobalan B

Gem. opbrengst/m 2 boomsp.
1 2
3
4 totaal
56 41 45 30 172
27 40 32 31 130
23 33 34 35 125
19 19 22 19
79
27 25 30 35 117
18 26 19 15
78
25 24 26 19
94
21 26 — 26
—
19 19 20 15
73
15 16 13 13
57
30 38 33 33 134
— 36 31 37
—
— 21 33 39 125
22 29 29 23 103
2 = Common Mussel
4 = Kroosjespruim

Perceel VIII.
Ras
R. Cl. d'Oullins
Victoria
Jefferson
Early Laxton
Ras
R. Cl. d'Oullins
Victoria
Jefferson
Early Laxton

Gemiddelde opbrengst/boom t / m 1954
1 2
3
4
5
6
813
662 1063
574
791 1390
—
439
—
451
—
678
600
—
515
474
431 1206
745
413
516
413
664
868
Gemiddelde opbrengst/boom t / m 1954
7
8
9
10
11
12
1137 1306 1192 1255 1206 1087
619
810
649
842
627
659
385
723
814
624
722
634
273
658
637
667
671
519
21
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omdat dekleur van een goed gekweekte vrucht daarvan reeds goed is.Overigens hebben zewaarschijnlijk minder last van magnesiumgebrek.
Rode mutaties van Jonathan zijn geen aanwinst. Jonared heeft meer last
van spot en Jonathanbederf en de mutatie uit Zwitserland heeft een lelijke
kleur.
Lord Lambourne. Rijpt gelijk met Glorie van Holland. Vrucht is mooier en
beter van smaak. Nadelen: zeer gevoelig voor stip en rubbery wood.
Ingrid Marie. Vruchtbaarder dan Cox's O.P. Nadelen: de smaak is matig,
houdbaarheid minder dan Cox's O.P., veel scheurtjes rond de neus.
Inmiddels zijn een aantal nieuwe rassen in de boomkwekerij van de Proeftuin veredeld met het doel deze te zijner tijd uit te planten. Het zijn:
Bowden's Seedling
Gulborg
Laxton's Early Crimson
Herring Pippin
Lodi
Laxton's Fortune
Merton Beauty
Ruby
Jan Steen
Merton Charm
Topaas
Kameleon
Merton Prolific
Winter Perzikappel
Patricia
Merton Worcester
8typen v. Gravensteiner Vada Orange
Kidd's Orange Red
McIntosh Dubble Red Winston, Rode
Citrine
Peasgood Nonsuch
Rode Astrakan
Ejby
Stark June Wealthy
Peer.
Het aantal beproevenswaardige pererassen is veel geringer dan bij
de appel.In het voorjaar van 1953werden de volgende rassen geplant:
1. Clapp's Favourite met grote vruchten, afkomstig van de heer Mange te
Schore.
2. Nordhauser Forellenpeer heeft grotere vruchten dan de Forellenpeer,
die heel lang houdbaar is,maar te klein van stuk.
3. Président Drouard van de Proeftuin te Geldermalsen.
Dit jaar werden opdereeds geplante Beurré Hardy opkwee Ade volgende
rassen geënt: Winterrietpeer, Rode Bartlett, Bristol Cross en Précoce de
Trévoux met grote vruchten, een mutatie van het Proefstation.
Grondbewerkingsproefveld
Op perceel VI b,waar het bodemprofiel op 55cm diepte in grof grijs zand
overgaat, zijn enkele gedeelten zodanig 1m diep omgewerkt, dat de zware
zavel onder inhet profiel isgebracht en het zand boven. Opdeze wijze is het
doorwortelbare profiel verdiept. De reactie van de daarna in 1951 geplante
bomen (vrije spillen) isdit jaar overeenkomstig de verwachting geweest. De
opbrengsten van de objecten waren als volgt:
niet
aantal
omgewerkt
omgewerkt bomen/object
Crimson Cox
238kg
168kg
42
Golden Delicious .
178kg
129kg
42
Behalve in de opbrengsten waren er ook reeds verschillen in de boomgrootte en de stamomtrek:
Crimson Cox
147
138
96
84
28
24
Golden Delicious ...
124
107
100
94
20
16
24
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Afb. 5. Afdak in pereperceel, voor insectenkweken en depótkisten van het
fruitmotje (Enarmonia pomonella L.)

De eerste kolom geeft de gem. kroonhoogte, omgewerkt en niet omgewerkt, de tweede kolom de gem. kroondoorsnede en de derde kolom de gem.
stamomtrek, alle maten in cm.
Devoorlopige conclusie is, dat door de verdieping van het doorwortelbare
profiel de waterhuishouding van de bodem isverbeterd. Deinvloed van deze
betere vochthuishouding komt duidelijk uit in groei en opbrengst.
Ziektebestrijding
Derugnevelspuit isaan de hand van het model van deFa. Kiekens-Dekker
op zijn kwaliteiten als werktuig voor de ziektebestrijding in de fruitteelt getoetst. Het bleek mogelijk te zijn het gehele jaar een goede ziektebestrijding
uit te voeren bij bomen van ongeveer 3.50 m hoogte. Wel bestaat het gevaar
van overdosering, vooral met een middel als organisch kwik. Het is daarom
aan te bevelen middelen te kiezen met een zo klein mogelijke beschadigingskans. Inmiddels zijn vele modellen aan de markt gekomen, die ieder hun
voor- en nadelen bezitten, waarop niet nader zal worden ingegaan.
Derugnevelspuit iste gebruiken in:
1. Jonge aanplantingen met onderteelt.
2. Kleine intensieve fruitteeltbedrijven met kleine boomvormen.
3. Groenteteelt-, kleinfruitbedrijven en boomkwekerijen.
4. Het landbouwbedrijf voor bepaalde werkzaamheden.
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Wegens de kleine omvang en de verschillende beplantingen van de percelen op de Proeftuin is het moeilijk een goede vergelijking van het effect
van de middelen te krijgen. Enige verschijnselen vielen echter op:
Schürftbestrijding. Appels werden eind Mei curatief gespoten en geneveld
resp. met 0.1 en 1% organisch kwik. Schade trad op bij Cox's O.P., één van
de rassen die met de rugnevelspuit waren behandeld. De oorzaak is waarschijnlijk overdosering.
Peren werden ook curatief met 0.1% kwik gespoten. Op alle rassen kwam
tengevolge daarvan bladbeschadiging voor, zij het meestal van geringe betekenis. Alleen Doyenné du Comice kreeg zwarte bladranden en -vlekken,
gevolgd door een ernstige vruchtval.
Cox'sOrangePippin en Schone van Boskoop werden met ziram enferbam
gespoten. Ferbam gaf bij dezerassen meer ruwe vruchten dan ziram.
Spintbestrijding. Een bespuiting van appels met Systox had een zeer fraai
effect. Zoweldebladeren alsdevruchten hadden de helezomer en herfst een
mooie,frisse kleur. Een gecombineerde bespuiting van chloorparacide (Chlorocide) + parathion op peren in begin Juli voldeed ook zeer goed. Pruimen
werden met chloorparacide + parathion, V 18, PCPCBS + parathion en
chloorbenzilaat behandeld.Allemiddelen voldeden goed,behalve het laatste.
Chloorbenzilaat gaf een onvoldoende doding en een zeer grote bladval, vooral bij Reine Claude selectie Hoefer en Dubbele Boerenwitte.
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HET BODEMKUNDIG ONDERZOEK
Ir J. BUTIJN

Waterhuishouding
Het onderzoek naar de waterhuishouding in de bodem is opgezet om een
indruk tekrijgen van de beste vochttoestand van de grond voor de fruitproductie. Vooral door de droge zomers van 1947 en 1949 is dit onderzoek gestimuleerd. Daar bij de aanvang van het onderzoek op het gebied van de
waterhuishouding weinig bekend was voor Nederlandse toestanden, is begonnen met behulp van de ervaring uit de Verenigde Staten, om een beeld
te ontwerpen van de waterhuishouding in boomgaarden in het Z.W. zeekleigebied. Hiertoe is de vochthuishouding van de bodem op een aantal proefplekken uitvoerig onderzocht. Tegelijkertijd is gelet op de groei, stand en
productie van de vruchtbomen op deze proefplekken. Potproeven zijn opgezet om verschillende factoren, die in het terrein de vruchtopbrengst beïnvloeden, nog eens apart te kunnen beoordelen. De invloed van een ondiepe
beworteling en van een droge grond b.v.,diein deproefplekken vaak samenwerken, kan alleen in een potproef afzonderlijk worden nagegaan.
De vochttoestand van de bodem blijkt een grote invloed uit te oefenen op
de scheutgroei van vruchtbomen, echter veel minder op de vruchtgroei. Het
laatste bleek weer eens te meer in de natte zomer van 1954.
De diepte, waarop de beworteling ophoudt, blijkt van grote invloed te
kunnen zijn opdegroeivanvruchtbomen. Zowelinhetveld alsin potproeven
blijken vruchtbomen zowel als tarwe slechter te groeien, indien de doorwortelbare dieptevan degrond teklein is.Eenbewortelbare laag van slechts
40cmdiepblijkt onvoldoende tezijn, onafhankelijk van devochttoestand van
degrond.Dez.g.plaatgronden dieeen dergelijke ondiepe beworteling te zien
geven, tonen meestal ook een gedrukte plantengroei. Het ondiep voorkomende zand beperkt in deze profielen een dieper doordringen van de wortels.
Door diepploegen e.d. kan hierin verbetering worden gebracht. Zie afb. 6,7.
Tegelijk met een diepere beworteling wordt de droogteschade, die veelal
met een ondiepe beworteling gepaard gaat, bestreden.
diepte
cm

JONATHAN

diepte
cm

vergraven

il*1 20

i-Zi*
fcnp •v-r
80

Afb. 6 Beworteling in „plaatgrond" met een dieper verwerkt gedeelte van het profiel
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Afb. 7 Wintertarwe.
De diepte van de potten was
v. 1. n. r. 60, 40 en 20 cm diep.
De grond is steeds vochtig gehouden.

Fouten in debeworteling zijn vaak oorzaak van een slechtere groei en het
optreden van droogteschade aan vruchtbomen. De invloed van de grondwaterstand op de beworteling is daarom speciaal nagegaan met het oog op
debeworteling.Het blijkt datdegrondwaterstand inhetvoorjaar inde eerste
plaats dediepte van dewortelzône (ditis delaag van het profiel, waarin 90%
van defijne wortels voorkomt) bepaalt.Beneden degemiddelde grondwaterstand van Mei komt maar 10% van de dunne wortels voor. Indien profielstoringen de boom verhinderen tot deze diepte door te dringen, of wanneer
degemiddelde grondwaterstand in het voorjaar aanmerkelijk beneden 1 meter ligt, blijft de wortelzône ook wel ondieper dan de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. Zie afb. 8.
Hoge grondwaterstanden in de winter zijn niet zo gevaarlijk als hoge
grondwaterstanden in de zomer, maar een grondwaterstand van ca. Y2 m
onder de oppervlakte, die niet langer op dit peil blijft dan van November tot
Maart, blijkt toch wel het maximum te zijn wat een vruchtboom kan verdragen. Dit bleek uit een potproef, die gedurende twee jaar heeft gelopen
Zie afb. 9.
Voor de waardering van de vochttoestand van de grond en de bewegingssnelheid vanhetbodemvochtwerden dez.g.vochtkarakteristieken opgesteld.
Dezegeven de betrekking tussen de hoeveelheid vocht en de vochtspanning
m de grond (pF).Dehoeveelheid vocht is gemakkelijk te bepalen, maar vertoont geen algemeen geldende samenhang met de plantengroei. De vochtspanning is moeilijker te bepalen, maar heeft een meer algemeen geldige
samenhang met de plantengroei. Bij het opstellen van de vochtkarakteristieken bleek een fout in de gangbare werkwijze. De monsters mogen nl. niet
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Afb. 9. Verdrinkingsproef. De bomen in de 4 potten rechts, hadden gedurende 2 winters
een grondwaterstand van - 5 0 cm.De overige potten hadden een hogere grondwaterstand.

van te voren bij onderdruk verzadigd worden. Door de genoemde fout in de
voorbehandeling van de grondmonsters is de betrekking van de vochtbewegin met de pF in de grond nog niet geheel juist op te geven. De voorlopige
indruk over debetrekking tussen devochtbeweging in degrond ende vochtspanning duidt er op, dat deze mogelijkheden biedt voor practische toepassing. Wanneer deze betrekking goed bekend is, zal het ook mogelijk zijn
de beste stand van het grondwater in de zomer te berekenen. Deze berekeningen kunnen debehoefte aan kostbare proefvelden over de invloed van de
grondwaterstand voor een deel overbodig maken.
Een onopgelost vraagstuk blijft de betekenis van de vochttoestand in verschillendelagen van de grond.Allebeschikbare gegevens wijzen opeen overheersende betekenis van de vochttoestand in de bovengrond. Dit vraagstuk
zal in potproeven en opproefvelden nader bestudeerd moeten worden.
Minerale voeding
Debemesting met kunstmeststoffen, met name de stikstofbemesting, heeft
nog verschillende onopgeloste problemen. Ook het optreden van voedingsziekten is nog niet volledig verklaard. Hierdoor is het onderzoek naar de
minerale voeding in delaatste jaren eerder naar voren gekomen dan naar de
achtergrond geraakt. Over de invloed van verschillende bodemfactoren bij
het optreden van de voornaamste voedingsziekten bij vruchtbomen is in de
laatste jaren een en ander bekend geworden.
Denadruk in 1954is dan ook gelegd op het bladonderzoek van de bomen.
Het stikstofgehalte van het blad gaf opsommigebemestingsproefvelden van
het Rijkstuinbouwconsulentschap in Zeeland o.m. duidelijke verschillen al
naar de stikstofgift.
Kali- en magnesium-gehalten in het blad zijn vergeleken met de symptomen van magnesiumgebrek en hieruit is een norm opgesteld voor een normale bladsamenstelling van enkelerassen. Het weer blijkt eengrote invloed
te hebben op deze norm.
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Door het aanschaffen van een vlamfotometer is de snelheid, zowel als de
nauwkeurigheid, van de bladanalyse aanmerkelijk verbeterd.
In eenpotproef bleek duidelijk, dat bij kalkrijke- enkalkarme zeekleigronden het optreden van magnesiumgebrek wel door een zware kalibemesting,
doch niet op korte termijn door een zware bekalking in de hand gewerkt
wordt.
Daar de stikstofvoeding van de plant nog veel onbegrepen aspecten heeft,
zal, mede in landelijk verband, de stikstofhuishouding van gronden en de
reactie van het gewas daarop in veld- en potproeven nader bestudeerd worden.
Desamenhangvanijzerchlorose bijvruchtbomen met bodemfactoren bleek
van ingewikkelde aard te zijn. Een wiskundige verwerking van de beschikbare gegevens gaf een groot aantal factoren aan, die alle invloed kunnen uitoefenen ophet optreden van ijzergebrek. Helaas zijn geen van deze factoren
op korte termijn te veranderen, zodat voorlopig nog gezocht moet worden
naar geneesmiddelen op korte termijn. Als geneesmiddelen zijn o.m. aangeprezen Sequestrene-Na-Fe en ijzerfrit. Beide preparaten gaven echter geen
genezing indien zein degrond bij dewortels werden gebracht. Evenmin was
dit het geval indien Sequestrene op het kale hout van de boom werd gespoten.
Groenbemesting en gras
De algemene belangstelling voor een grasbegroeiing wordt zowel bij practicialsbij wetenschappelijke werkers groter. Deresultaten met kort gemaaid
gras, die in Engeland zijn verkregen, schijnen hier niet vreemd aan te zijn.
Nu de technische hulpmiddelen, zowel voor het veelvuldig maaien van het
gras, als ook voor het gemakkelijk toedienen van water, meer geperfectionneerd raken, zijn nieuwe proeven over een grasbegroeiing in boomgaarden
noodzakelijk. De stikstofhuishouding van het fruitgewas, de vochttoestand
van debodem endejuistebehandeling van degrasmat zullenindeze proeven
grondig nagegaan moeten worden.
Een grasmat in een boomgaard verdient als bodembehandeling alle aanbeveling, maar de kennis, hoe deze grasmat zo te behandelen, dat èn grond
èn vruchtbomen er beidevan profiteren, moet nog worden geleerd.
Demaaifrequentie van gras blijkt ook hier te lande van invloed op de beworteling van de grasmat onder de bomen. De diepere beworteling, in de
laag van 20—40cm, bleek bij 2x per maand maaien 30% minder te zijn dan
bij 1x per maand maaien. Deze proef loopt nog slechts over 3jaar. Een ondiepere beworteling wordt graag gezien in verband met het concurrerend
vermogen van gras t.o.v.de vruchtbomen.
In potproeven bleek de invloed van een ondergroei van gras bij de groei
van appelonderstammen opgeheven te kunnen worden door een zeer hoge
stikstofbemesting opdegrond.Eendikwijls herhaalde bespuiting met ureum
ophet blad gaf onvoldoende resultaat vergeleken met een stikstofbemesting
opde grond naar dezelfde hoeveelheid N.
In een kleine potproef is de invloed van gras op onderstammen nader bestudeerd.Afscheiding door de graswortels van remstoffen voor vruchtboomwortels was hierbij aannemelijk.
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HETPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK
Mej. Dr W. TERPSTRA

Het physiologisch onderzoek gedurende 1954 had nog slechts een oriënterend karakter. Er werd getracht, omaandehand van gegevens uit de practijk
vast te stellen, welkeproblemen zichop physiologisch terrein in de fruitteelt
voordoen, om daarna te kunnen beoordelen welke van die problemen geschikt zijn om,bij de huidige stand van de plantenphysiologie, met een redelijke kans op resultaten in nadere studie te worden genomen.
Devoorlopige conclusiewas, dat het van belang scheen omenkele aspecten
van het groei- en vruchtbaarheidsprobleem aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hierbij werd in de eerste plaats gedacht aan de invloed van
enkele cultuurmaatregelen, b.v. bespuitingen, op de groei enerzijds en de
„vruchtbaarheid" anderzijds, waarbij, wat het laatste betreft, hoofdzakelijk
aandacht zalworden geschonken aan de vruchtval.
In verband met het bovenstaande werd een beperkt aantal oriënterende
proeven uitgevoerd.
Er werd een begin gemaakt met het kweken van vruchten op kunstmatige
voedingsbodem, dit om de factoren te kunnen nagaan, die de vruchtgroei
beïnvloeden, terwijl deze techniek misschien ook zal kunnen worden toegepast omdevruchtval te bestuderen.
Van een enkel fungicide werd de invloed op groei en bladval (dit als voorlopige remplacent van vruchtval) bij verschillende toetsplanten onderzocht.
Er werden aanwijzingen verkregen, dat het fungicide de groei van de toetsplanten kan beïnvloeden, terwijl het fungicile ookbladval scheen te kunnen
veroorzaken.
Daar deoutillagevan het Proefstation voor physiologisch werk onvoldoende bleek te zijn, zal het onderzoek voorlopig elders worden voortgezet.
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HET MYCOLOGISCH ONDERZOEK
Ir G. S. ROOSJE

1. SCHURFT BIJ APPEL EN PEER
(Venturia inaequalis
Algemeen

(CKE) WINT.

en V. pirina

ADERH.)

Het onderzoek betreffende schurft is aangepast aan de inzichten en het
oordeel van de in 1952 opgerichte „Werkcommissie Schurftonderzoek" In
deze commissie zijn het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek de
Plantenziektenkundige Dienst, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut en enige Rijkstuinbouwconsulentschappen vertegenwoordigd
Ten behoeve van de schürftwaarschuwingsdienst en het eigen onderzoek
werd vanaf 1April tot in September aantekening gehouden van regenval en
perioden van bevochtiging van de bladeren van appel- en perebomen (z g
bladnatpenoden). Ook de temperatuur werd nauwkeurig geregistreerd De
vaststelling van de bladnatperioden werd vergemakkelijkt door gebruik te
maken van een apparaat, dat de perioden waarin regen valt, aangeeft (zie
foto 10).Door het verzamelen van bovengenoemde gegevens werd ook mede-
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gewerkt aan een door het K.N.M.I. te De Bilt ingesteld onderzoek naar de
bruikbaarheid vandegegevens vandesynoptische stations vanhet K.N.M.I.
voor het vaststellen van infectieperioden in fruitcentra opbepaalde afstand
vandezestations.Aldusworden o.a.deK.N.M.I.-waarnemingen teVlissingen
vergeleken metdie,welketeWilhelminadorp worden verricht. Nadere mededelingen over dit onderzoek worden gepubliceerd door Dr Ir J. J. POST
(K.N.M.I.) in de Mededelingen van de Directeur van de Tuinbouw 18(3),
Maart1955.
Evenals in voorgaande jaren werden tevens waarnemingen over de uitstoting vanascosporen vandeschurftzwammen verricht.
Kunstmatige infecties
Nadat de schurftvoorspellingschijf van de Amerikaan MILLS in 1951in
Nederland bekend werd, ontstond dewens teweten of degegevens vandeze
schijf over deinvloed vandeluchttemperatuur en debevochtigingsduur van
de bomen op het optreden van infectie ook onder Nederlandse omstandigheden zouden gelden.
De wens omdejuistheid vandegegevens te toetsen is gegrond ophet feit
dat mendeze gegevens nodig heeft om te kunnen bepalen of door bepaalde
regenperioden infectie door sporen vandeschürftzwam is opgetreden.
Deinvloed vanbepaalde schimmelbestrijdingsmiddelen opde veroorzaker
van appelschurft, Venturia inaequalis (Cke) Wint., is in Nederland tientallen jaren opglaasjes inhetlaboratorium ennogmeer in veldproeven bestudeerd. Detoetsing opglaasjes geeft geen volledige uitslag over de mogelijkheden van die bestrijdingsmiddelen in de practijk. Daarentegen ismen
bij het nemen van veldproeven zeer afhankelijk van omstandigheden, die
men niet inde hand heeft. Na 1947zijn vele nieuwe typen schimmelbestrijdingsmiddelen voor de bestrijding van appelschurft op de markt gebracht.

Afb. 11. Infectiekamer
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Hoewel uit laboratoriumtoetsingen en veldproeven en later ook in de practijk
bleek, dat de nieuwe schurftbestrijdingsmiddelen over het algemeen goede
resultaten konden geven, bleven toch, vooral met betrekking tot het z.g.
curatieve effect van een aantal middelen, vragen op een duidelijk antwoord
wachten.
De behoefte aan controle van de gegevens van de schijf van MILLS voor
Nederlandse omstandigheden en aan meer inzicht in de mogelijkheden van
schurftbestrijdingsmiddelen
gaven in hoofdzaak aanleiding tot de opzet van
het hier besproken onderzoek.
Voor beide doeleinden werd het wenselijk geacht onder zoveel mogelijk
beheerste en toch zo min mogelijk van de n a t u u r afwijkende omstandigheden
te werken. Hiertoe werden op kunstmatige wijze schurftinfecties tot stand
gebracht op 1-,2-of 3-jarige opgepotte appelboompjes (James Grieve, Golden
Delicious en Goudreinette op M IX) of op scheuten van een moerbed M II.
De kunstmatige infecties op opgepotte appelboompjes werden teweeggebracht in een speciale infectiekamer (zie foto 11) d.i. een ruimte met regelbare temperatuur en zeer hoge relatieve luchtvochtigheid. De kunstmatige
infecties werden zowel met ascosporen als met conidiën uitgevoerd.
Tijdens de incubatieperiode (d.i. de periode tussen de infectie door de sporen en het zichtbaar worden van de schürftvlek) werden de proefboompjes
in een kas, onder een glazen afdak of zonder afscherming in de open lucht
geplaatst.
C O N T R Ô L E

V A N D E

G E G E V E N S

V A N D E

S C H U R F T V O O R S P E L L I N G S S C H I J F V A N

M I L L S

Uit de infectieproeven is gebleken, dat de bomen voor infectie door ascosporen bij een gemiddelde temperatuur van 17tot 20° C minimaal 8tot 9 u u r
nat moeten zijn. Volgens MILLS zouden de bomen bij deze temperaturen
minimaal 9uur nat moeten zijn. Beide opgaven komen dus vrij goed overeen.
De controle van de gegevens van M I L L S heeft in 1954 nog niet kunnen
plaats vinden bij temperaturen lager dan 17° C, doordat in de zomer in de
infectiekamer geen lage temperaturen konden worden bereikt. Het is juist
wel van belang de gegevens van MILLS bij lagere temperaturen te toetsen,
omdat in de practijk infecties door ascosporen van de schürftzwam vooral bij
betrekkelijk lage temperaturen voorkomen. Dat infecties door ascosporen
meestal bij betrekkelijk lage temperaturen optreden, moge blijken uit de
waarneming, dat in April—Mei 1954 in Zeeland infectie door ascosporen
voorkwam op:
2 en/of 5 April bij een gemiddelde temperatuur van resp. 8.9 en 6.9° C
4 Mei „ „
„
„
„ 7.8° C
22 Mei „ „
„
„
„ 7.8° C
28 Mei „ „
„
„
„ 14.3° C
De infecties op 2 en/of 5 April en 4 Mei hebben, gezien de geconstateerde
bevochtigingsduur, de indruk versterkt, dat de gegevens van MILLS betreffende infectie door ascosporen voor de practijk in Nederland voldoen.
Volgens MILLS zouden de bomen voor infectie door conidiën van de schürftzwam bij een bepaalde temperatuur 2/3 zo kort nat behoeven te zijn als voor
infectie door ascosporen bij diezelfde temperatuur. B.v.: terwijl de bomen
volgens MILLS voor infectie door ascosporen bij 8.9° C minstens 15 uur nat
zouden moeten zijn, zouden de bomen voor infectie door conidiën slechts
2/3 x 15 = 10u u r nat behoeven te zijn.
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Dit kon door de proeven, die in 1954in Wilhelminadorp werden uitgevoerd,
echter niet worden bevestigd. Volgens deze proeven zouden de bomen voor
infectie door conidiën ongeveer even lang nat moeten zijn als voor infectie
door ascosporen het geval is.
In de gevallen waarbij normale schurftvlekken werden gevormd, kwam de
duur van de incubatieperiode redelijk goed overeen met de opgave van MILLS
hieromtrent.
ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN SCHURFTBESTRIJDINGSMIDDELEN

Het onderzoek naar de werking van schurftbestrijdingsmiddelen betrof in
1954 voornamelijk de werking van deze middelen na een infectie in de eerste
dagen van de incubatieperiode, dus de werking van een middel wanneer dit
wordt verspoten na regenval, welke een infectie door schurft heeft veroorzaakt. In het vervolg zal bedoelde werking curatieve werking worden genoemd. Ook werden oriënterend enige proeven over de voorbehoedende werking van een aantal schurftbestrijdingsmiddelen verricht, waarop in dit verslag niet nader wordt teruggekomen. Bovendien werd nog een enkel proefje
over de werking van enige schurftbestrijdingsmiddelen op reeds zichtbare
schurft uitgevoerd.
Curatieve

werking

De proeven werden gedeeltelijk op geënte boompjes in potten en gedeeltelijk op scheuten van een moerbed M I I uitgevoerd. Volgens de toetsingen op
geënte boompjes in potten schijnt een afdoende curatieve bestrijding mogelijk
met 0.07% van het organische kwikpreparaat AAventa 40 tot 48 uur na het
begin van de bevochtiging (dat is in de practijk 40 tot 48u u r na het begin van
regenval, die tot infectie aanleiding geeft),
met 0.2% dinitrorhodaanbenzeen (Nirit 45) tussen 21 en 27 u u r na het begin
van de bevochtiging,
met 0.3% captan minder dan 26j^ uur na het begin van de bevochtiging,
met 0.2% ziram minder dan 21J/J u u r na het begin van de bevochtiging,
met 0.2% TMTD minder dan 21J/£ uur na het begin van de bevochtiging.
In de proeven bleek een curatieve bespuiting met 0.1%AAventa meer doeltreffend dan met 0.07% AAventa, terwijl 0.07% AAventa meer werkzaam
bleek dan 0.125% van het organische kwikpreparaat Alvesco. Vervolgens
kwam tot uiting, dat 0.2% dinitrorhodaanbenzeen (Nirit 45), curatief toegepast, meer werkzaam was dan 0.3% captan, 0.2% ziram of 0.2% TMTD.
Volgens de toetsingen op scheuten van een moerbed M II schijnt met 0.1%
van het organische kwikpreparaat AAventa tot ongeveer 72uur na het begin
van de bevochtiging een afdoende curatieve bestrijding mogelijk. Met 0.125%
TMTD bleek minstens 17 u u r na het begin van de bevochtiging nog een afdoende resultaat te kunnen worden verkregen. Het bleek ook nog, dat 0.07%
van het org. kwikpreparaat AAventa curatief meer werkzaam was dan
0.125% van het org. kwikpreparaat Alvesco en 0.15% van het org. kwikpreparaat Venturicide. Voorts bleek 0.1%AAventa curatief meer doeltreffend dan
0.2% Alvesco.
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Afb. 12. Appelbladeren, geïnoculeerd met Venturia inaequalis.
links: „lesion"-reactie; rechts: „fleck'-reactie
naar Keitt, Langford en Shay (1943).

Werking op reeds zichtbare schurft
Slechts in twee proeven werden enige bestrijdingsmiddelen op deze wijze
getoetst. De bespuitingen werden in één proef 14dagen, in de tweede proef
16dagen na het zichtbaar worden van de schurftvlekken op het blad uitgevoerd. Schurftvlekken bleven na een bespuiting met 0.2% ziram of met0.3%
captan zoals zij voor de bespuiting waren. Een verschil met schurftvlekken
op onbehandeld gebleven boompjes viel niet waar te nemen. Na een bespuitingmet 0.2% dinitrorhodaanbenzeen (Nirit 45) werd eendeelvan de schurftvlekken zichtbaar geschaad, maar er bleven toch nog vrij veel onaangetaste
schurftvlekken over. Door een bespuiting met een organisch kwikpreparaat
(0.1% AAventa) gingen de meeste schurftvlekken dood. Als gevolg van de
bespuiting met ziram of captan trad geen bladval op;door de bespuiting met
dinitrorhodaanbenzeen vielen enkele bladeren af, terwijl door de bespuiting
met het organische kwikpreparaat vrij veel bladval optrad.
Bij de infectieproeven werden ervaringen over het voorkomen van z.g.
physiologische rassen van de schurftzwam opgedaan. Deze ervaringen, die
geheel aansluiten bij wat reeds eerder in Duitsland, Zwitserland, Engeland
en Amerika werd gevonden, bestaan hieruit, dat infectie van bladeren van
een bepaald appelras met schurftconidiën die van een ander appelras afkomstig zijn, een normale aantasting kàn opleveren, maar dat dikwijls
slechts chlorotische vlekjes ontstaan (zie foto 12) of dat in het geheel geen
aantasting optreedt.
Met dit verschijnsel kan worden verklaard dat men soms de schurft van
eenboomGoldenDeliciousnietzietovergaan opbijvoorbeeld eenboom Cox's
Orange Pippin, hoewel deze bomen min of meer in elkaar gegroeid zijn.
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Veldproeven
KWIKCONCENTRATIES-PROEF

Op een perceel Cox's Orange Pippin (op M IV en IX) van het Proefstation voor de Fruitteelt werd een proef uitgevoerd met het doel na te gaan
of een lagere concentratie van een organisch kwikpreparaat dan de aanbevolen concentratie, bij curatieve toepassing gedurende de periode van ascosporenuitstotingen in en na de bloei geen beschadiging van het blad zou veroorzaken. Uiteraard behoorde tot de proefopzet erop te letten of de lagere
concentratie van het org. kwikpreparaat, dat curatief werd toegepast, afdoende in staat was schurft te bestrijden. De proefbespuitingen werden uitgevoerd op 7Mei,25Mei,3J u n i en 15Juni met het oog op de infectieperioden
van 3/4 Mei, 21/23 Mei, 2 Juni en 11/12 Juni.
Het bleek, dat bespuitingen met 0.05% van het org. kwikpreparaat AAventa zowel op Cox's Orange Pippin op M I V als op M IX nog belangrijke beschaging van het blad veroorzaakte, hoewel minder dan bespuitingen met 0.07%
AAventa op vrijwel dezelfde tijdstippen. De beschadiging van het blad uitte
zich in gelige, min of meer doorschijnende vlekken in het bladmoes. Door de
bespuitingen met 0.05% AAventa trad vrijwel geen bladval op, wel door het
gebruik van 0.07% AAventa. Wegens het ontbreken van beduidende schürftaantasting op onbehandeld gebleven bomen, kan aan het ontbreken van
schurft op de bespoten bomen geen waarde worden gehecht.
CURATIEVE WERKING VAN ENIGE FUNGICIDEN

Op een perceel peren (Bonne Louisse d'Avranches) van het Proefstation
voor de Fruitteelt werden de volgende proefobjecten gelegd:
1. onbehandeld
2. preventieve bespuitingen met captan (Orthocide 50)
3. curatieve bespuitingen met ziram (Triscabol)
4. curatieve bespuitingen met dinitrorhodaanbenzeen (Nirit 45)
5. curatieve bespuitingen met captan (Orthocide 50).
Het lag in de bedoeling de curatieve bespuitingen binnen 24 u u r na het
begin van de infectieperiode uit te voeren en wanneer dit niet uitvoerbaar
zou blijken, dan zo snel mogelijk nadien. Curatieve bespuitingen werden uitgevoerd op 4 Mei, 23Mei (24Mei), 29Mei en 9 J u n i . Dat was resp. 2 5 ^ , 4134
(63), 18 en 25J^ uur na het begin van een infectieperiode. Op 23 Mei, toen d e
bespuiting op object 3 reeds was uitgevoerd en terwijl men bezig was op de
bomen van object 4 te spuiten, begon een nieuwe infectieperiode, waardoor
de bespuiting op object 5 tot 24 Mei moest worden uitgesteld. Deze proef
geeft een beeld van de zinloosheid te rekenen op curatieve toepassing van een
bestrijdingsmiddel, dat niet langer dan 24 u u r tot 36 uur afdoende curatief
werkzaam is. Wegens het uitblijven van schurftaantasting van betekenis op
de onbehandelde bomen in de periode, dat proefbespuitingen werden uitgevoerd, kan geen oordeel over de werking van de proefbespuitingen worden
gevormd.
Als neveneffect bleek overtuigend, dat de vruchten van Bonne Louise
d'Avranches geen dinitrorhodaanbenzeen verdragen, ook niet, wanneer h e t
middel niet met insecticide-emulsies vermengd wordt toegepast.
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Op een perceel peren (Précoce de Trévoux), waarop op 4 Juni ongeveer
16% van de bladeren door schurft waren aangetast, terwijl nog weinig
vruchtschurft zichtbaar was, werd dewerking van captan (Orthocide 50) en
ziram (AAzira) vergeleken. Op 4Juni werd met 0.3%captan en 0.15% ziram
gespoten; op 17Juni, 8Juli en 20Juli met 0.25% captan en 0.125% ziram. De
controle van de aantasting vond plaats op 10 en 11Augustus. Daarbij bleek
het percentage aangetast blad bij de met captan bespoten bomen te zijn toegenomen tot 29.5;bij de met ziram bespoten bomen tot 40.5en bij onbehandelde bomen tot 58.De telling van het aantal door schurft aangetaste vruchten had als resultaat:
onbehandeld:
409 vruchten, waarvan 93.6% door schurft aangetast
captan:
1371 vruchten, waarvan 32.1% door schurft aangetast
ziram:
2092 vruchten, waarvan 20.3% door schurft aangetast.
Conclusies
De belangrijkste conclusies, die het schurftonderzoek van 1954 toelaten
zijn:
a. De schürftvoorspellingsschijf van MILLS is tenminste voor het temperatuurtraject van 17—20°C en voor wat betreft infectie door ascosporen en
<le incubatieperiode voor Nederlandse omstandigheden bruikbaar. Bij
17—20° C kan infectie optreden, wanneer de bomen langer dan 8 tot 9 uur
nat zijn.
b. In tegenstelling tot ervaringen van MILLS schijnen de bomen voor infectie door conidiën ongeveer even lang nat te moeten zijn als voor infectie
door ascosporen.
c. Organische kwikpreparaten zijn tot ongeveer 3dagen na het begin van
een infectieperiode (periode van regenval, die tot infectie aanleiding geeft)
afdoende curatief werkzaam.
d. Captan endinitrorhodaanbenzeen zijn tot ongeveer 24uur na het begin
van een infectieperiode afdoende werkzaam, een periode, die voor practijkomstandigheden meestal te kort zal zijn, zoals ook uit een veldproef bleek.
e. Ziram en TMTD zijn bij curatieve toepassing nog minder goed werkzaam dan captan en dinitrorhodaanbenzeen.
f. Op reeds ongeveer 2 weken lang zichtbare schurftvlekken toegepast
werkte organisch kwik het beste, gevolgd door dinitrorhodaanbenzeen. Ziram en captan bleken in de proeven geen „dodende" werking op zichtbare
schurft uit te oefenen.

2. APPELMEELDAUW
(Podosphaera leucotricha (ELL. ET EVERH.) SALM.)
Het onderzoek betreffende appelmeeldauw heeft zich in 1954 beperkt tot
de voortzetting van eenreeds in 1953 begonnen veldproef, dieten doelhad: de
vergelijking van de werking van enige schimmelbestrijdingsmiddelen tegen
appelmeeldauw en het nagaan van de gevolgen van het uitknippen van door
appelmeeldauw aangetaste scheuten.
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Afb. 13. Appelmeeldauw op scheut van Jonathan

Devolgendeobjecten werden uitgevoerd.
uitknippen van aangetaste scheuten en bespuitingen met colloïdale zwavel (Ialine)
2. alleen bespuitingen met colloïdale zwavel (Ialine)
3. uitknippen van aangetaste scheuten en bespuitingen met spuitzwavel
(Thiovit)
4. alleen bespuitingen met spuitzwavel (Thiovit)
5. uitknippen van aangetaste scheuten en bespuitingen met middelen, die
geen anorganische zwavel bevatten (kwik, carbamaten, dinitrorhodaanbenzeen)
6. alleen bespuitingen met middelen, die geen anorganische zwavel bevatten.
De middelen, die geen anorganische zwavel bevatten, werden geacht geen
invloed op appelmeeldauw uit te oefenen, zodat object 6als nagenoeg „onbehandeld" kon gelden. De proef werd op het bedrijf van wijlen de heer J. C.
Vermue te Borssele opgezet op 12-jarige Jonathanbomen op MII.
In 1953werd tussen 2April en 4September 9maal volgens proefopzet gespoten.
In 1954werd het proefperceel aanvankelijk uniform behandeld, voor het
laatst op13April met org.kwik.Deproefbespuitingen werden uitgevoerd op
11 Mei,26Mei,4Juni, 16Juni en 1 Juli; colloïdale zwavel in resp.0.3%;0.4%
en 3maal 0.5%;spuitzwavel in resp.0.5%;0.4% en 3maal 0.5%. Op 22 Juli
werd het proefperceel uniform behandeld met 0.125% TMTD.
Het uitknippen van aangetaste scheuten bij de objecten 1,3en 5werd ver40

scheidenemalen tijdens hetseizoen uitgevoerd.Elkescheut,waarop of ophet
blad óf op de twijg zelf meeldauw werd gevonden, werd uitgeknipt. Van de
objecten2,4en6werden aan het eind van het seizoen de aangetaste scheuten
geteld. In 1954werd de opbrengst van deproefbomen bij depluk bepaald. De
ten tijde van de pluk reeds afgevallen vruchten werden meegewogen.
De eindresultaten van de tellingen en de weging zijn in tabel 1 weergegeven:
Tabel 1:Resultaten van veldproef over de bestrijding van appelmeeldauw.

Object
1
2
3
4
5
6

Gem.aantal aangetas- Gemiddelde vruchtAantal bomen te scheuten per boom opbrengst per boom
vanhet object in 1953
in 1954
in kg in 1954
9
61.3
145.8
74.9
9
81.4
115.0
66.8
9
33.8
95.2
69.9
9
25.9
70.4
72.7
6
115.3
260.8
49.9
6
146.3
200.3
68.9

De waarnemingsuitkomsten zijn evenals in 1953wiskundig verwerkt door
de afdeling Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Daaruit kwam het volgende naar voren:
1. Bespuitingen met spuitzwavel hebben in 1953 en 1954 een duidelijk
beter resultaat tegen appelmeeldauw gegeven dan bespuitingen met colloïdale zwavel of het schema van bespuitingen met middelen die geen anorganische zwavel bevatten.
2. Bespuitingen met colloïdale zwavel hebben in 1953 en 1954 wel duidelijk beter effect gehad dan bespuitingen met middelen, die geen anorganische zwavel bevatten.
3. In 1954bleek een nog juist betrouwbaar verband tussen de aantasting
doorappelmeeldauw ende vruchtopbrengst tehebben bestaan. Ernstige aantasting door appelmeeldauw verlaagt dus de vruchtopbrengst.
Van het uitknippen van aangetaste scheuten tijdens het seizoen bleek in
deze proef geen duidelijk verbeterende invloed uit te gaan. Het verwijderen
van aangetaste scheuten vroeg in het seizoen moet wel worden aangeraden,
omdat men daarmee de infectiehaarden wegneemt, voordat de omstandigheden voor nieuwe infectie gunstig zijn geweest.
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HET ENTOMOLOGISCH EN ACAROLOGISCH ONDERZOEK
In de voorgaande j a r e n is in ons land vrij veel onderzoek gedaan n a a r de
levenswijze en bestrijdingsmogelijkheden van vele dierlijke parasieten op
fruitgewassen. De lijst van publicaties die achteraan het verslag is opgenomen, geeft de onderwerpen aan welke in het Laboratorium van Zeelands
Proeftuin zijn bewerkt.
Zowel door de noodzaak van een steeds intensievere cultuur, als door de
snelle ontwikeling op het gebied van de bestrijdingsmiddelen, blijven of
worden bepaalde aspecten die de bestrijding van schadelijke insecten en
mijten betreffen, in hoge mate actueel. Dit geldt b.v. voor het spintprobleem,
waar de gebruiksmogelijkheden van de vele nieuwe typen bestrijdingsmiddelen voortdurend de aandacht vragen.
Daar gebleken is dat de insecticiden en acariciden zeer sterk variëren in
direct dodende werking en werkingsduur en bovendien op verschillende tijdstippen toegepast moeten worden, blijft het voorshands noodzakelijk om
diverse parasieten als onderwerp van studie te houden. Vooral het phaenologisch-ecologisch onderzoek blijkt uiterst belangrijk te zijn om een juist en
economisch zo verantwoord mogelijk bestrijdingsadvies te kunnen geven.
Vele insecten, bv. de rupsen van het fruitmotje (Enarmonia pomonella L.) en
de bladrollers (Tortricidae), worden immers eerst bestreden wanneer ze op
het punt staan om schade aan te richten, terwijl de perioden waarin gevaar
voor aantasting bestaat, zeer lang zijn. Voor de wantsen (Heteroptera) wordt
thans n a a r een dergelijke bestrijdingsmethode gezocht omdat er middelen
zijn die zich hiertoe lenen.
Bij de appelbloedluis (Eriosoma lanigerum HAUSM.) en de groene appeltakluis (Aphis pomi DEG.) wordt een andere tactiek gevolgd omdat hun levenswijze zo volkomen anders is; hetzelfde geldt voor het fruitspint.
Het optreden van sommige plagen kan behalve langs chemische weg ook
door cultuurmaatregelen geheel of gedeeltelijk worden voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn b.v. afmaaien van de onkruidvegetatie tegen zuringbladwespaantasting en vermijden van bepaalde gewassen als ondercultuur
ter voorkoming van wantsenaantasting.
De genoemde insecten en mijten vormen in ons land wel de belangrijkste
dierlijke plagen voor de fruitteelt, hoewel er nog andere kunnen voorkomen.
Kennis van de bestrijdingsmogelijkheden der afzonderlijke parasieten
biedt bovendien de mogelijkheid om b.v. de bestrijding van verscheidene
plagen te combineren.
Door de vele plagen zal het detailonderzoek, waartoe ook de hieronder
volgende objecten behoren, er tenslotte op gericht moeten zijn om te komen
tot zogoed en efficient mogelijke bestrijdingsprogramma's voor de fruitteeltpractijk.
1. FRUITSPINT
(Metatetranychus ulmi

KOCH)

door M. VAN DE VRIE

Algemeen
In vrijwel alle landen, waar fruitteelt van betekenis is, wordt onderzoek
naar de biologie en bestrijdingsmogelijkheden van het fruitspint gedaan.
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Dit typeert wel het belang dat aan deze plaag toegekend wordt, anderzijds
is hieruit de hardnekkigheid van deze plaag af te leiden. De aandacht,
die ook in andere landen aan het spintprobleem besteed wordt, heeft als
gevolg dat een stroom van publicaties over de biologie en bestrijdingsmogelijkheden verschenen is.Het overnemen vaninhet buitenland opgedane
ervaringen is in het algemeen niet mogelijk zonder deze te toetsen aan de
Nederlandse omstandigheden, zowel wat klimaat en bodem, rassen en cultuurverschillen betreft. KUENEN ving in 1941het onderzoek naar de biologie
en bestrijding van het fruitspint aan. De voor de practijk belangrijkste gegevens werden gepubliceerd in: Mededeelingen van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst 1946,no.44:Het fruitspint en zijn bestrijding.
Na het vertrek van KUENEN naar de Rijksuniversiteit te Leiden werd het
spintonderzoek door de samensteller van dit verslag voortgezet. Door het
grote aantal nieuwemiddelen dat na dejaren 1946—1947aangeboden werd, is
de aandacht in hoofdzaak gericht op de bestrijdingsmogelijkneden, welke
deze middelen bieden. Verder werd aandacht besteed aan de invloed van
spintaantasting opde groei en opbrengst van vruchtbomen.
Methodiek
Laboratoriumproeven
Voor laboratoriumproeven ter bestudering van directe werking en werkingsduur van bestrijdingsmiddelen wordt gebruik gemaakt van onderstammen,diein bloempotten opgekweekt worden.Alle proeven hiermede worden
in het laboratorium of in een kleine trekkas uitgevoerd. Het voordeel van
deze methode is, dat de planten gemakkelijk te behandelen zijn, terwijl
tevens gewerkt kan worden met een bekend aantal mijten per proefobject,
waardoor een groot bezwaar van veldproeven vermeden kan worden. Verder
wordt in laboratoriumproeven veelvuldig gebruik gemaakt van de zg. ponsmethode. Deze bestaat hieruit dat uit bladeren kleine schijven geponst worden. Deze schijven worden op nat zand gelegd en met een bekend aantal
mijten geïnfecteerd.
De bladstukjes kunnen, afhankelijk van het doel van de proef, vóór of na
de infectie met een bestrijdingsmiddel behandeld worden. Op deze manier
kan een vrij betrouwbare indruk verkregen worden van de werkingsduur
dochookvan dewerking dieeen middelheeft opdenakomelingschap (eieren
en larven) van proefdieren.
Veldproeven
Een grote moeilijkheid bij veldproeven ter bestrijding van het fruitspint is
steeds,dat het onmogelijk isna te gaan met welk aantal individuen de proef
begonnen wordt. Daarom wordt van elk object steeds de gemiddelde populatie bepaald. Om een indruk te krijgen van de invloed van een bepaalde
behandeling moet het populatieverloop gedurende vele weken nauwkeurig
gevolgd worden. De beste methode voor dit doel is, aan de hand van wekelijkse bladmonsters van 100bladeren, de populatiedichtheid te bepalen. Door
de gevonden waarden in een grafiek uit te zetten, kan een betrouwbaar inzicht in het populatieverloop verkregen worden. Vanzelfsprekend is dit een
zeer tijdrovende methode en worden vele uren met het tellen van mijten en
eieren gevuld.
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Afb. 14. Fruitspint
(Metatetraychus ulmi Koch)
wintereieren

Resultaten vanhet bestrijdingsonderzoek
Werking van eidodende middelen
a. Devroegere methode, toepassing van minerale olie ter bestrijding van
de wmtereieren, werd om verschillende redenen door de practijk goeddeels
verlaten. De belangrijkste redenen waren: te veel kans op beschadiging
weinig geschikte dagen om met dit type van middel te spuiten en ondanks
een aanvankelijk goede bestrijding, toch nog een vrij grote kans op spintaantasting in de loop van de zomer.
Door Shell-Nederland werd in 1953 een nieuw type olie-emulsie op de
markt gebracht onder denaam Shell-antispintolie. Deeerste proeven in 1953
gaven eenbehoorlijk resultaat. In 1954vielendeproefresultaten echter tegen,
terwijl ook in vele practijkbespuitingen de resultaten minder fraai waren.
Een verklaring voor dit verschijnsel kan voorshands nog niet gegeven
worden.
b. Eengeheel nieuw aspect indebestrijdingsmogelijkheden van het fruitspint bood het gebruik van middelen ter bestrijding van de zomereieren De
eerste vertegenwoordiger van dit type is EPN 300, spoedig gevolgd door
PCPBS (parachloorphenylbenzeensulfonaat). In proeven bleek het eerst44

genoemde middel zowel een mijt- alseidodende werking te bezitten. De werkingsduur was onder gunstige omstandigheden 10tot 14dagen.
c. PCPBS gaf vanaf de eerste oriënterende proeven in de zomer van 1952
zeer fraaie resultaten. Helaas verdraagt een aantal rassen dit middel niet.
Doordat kortna invoering van PCPBS andere oviciden beschikbaar kwamen,
werd van dit middel weinig gebruik gemaakt.
d. Chloorparacide (Chlorocide) bleek ook zeer goede eigenschappen te
bezitten; een zeer hoge directe doding, gecombineerd met een lange werkingsduur.
e. PCPCBS,in deinternationale literatuur vaak „Ovotran" genoemd, gaf
eveneens goederesultaten, hoewel de directedodingen dewerkingsduur iets
minder zijn dan die van chloorparacide en PCPBS. PCPCBS heeft tot op
heden, evenals chloorparacide, nog geen plantbeschadigingen veroorzaakt.
f. De zeer goede resultaten tegen de zomereieren, gaven aanleiding deze
middelen ook te beproeven tegen de unntereieren. De uitkomsten zijn echter
nog niet van dien aard, dat een algemeen geldend advies gegeven kan worden.Het onderzoek naar de dodingvan wintereieren wordt voortgezet.
Werking van mijtdodende middelen
a. De middelen op basis van parathion worden al enkele jaren gebruikt
ter bestrijding van hetfruitspint. Enerzijds hebben zehet voordeel dat zeook
werking bezitten tegen andere plagen, anderzijds hebben ze als bezwaar dat
de werkingsduur kort is.
Uit het onderzoek is gebleken, dat met deze middelen een goed resultaat
bereikt kan worden door tweemaal te spuiten met een tussenruimte van
10à 14dagen.De achtergrond van deze methode is dat met de eerste bespuiting de aanwezige mijten gedood worden; na 10—14dagen zijn de larven uit
de niet gedodeeieren gekomen en worden dan door detweede bespuiting gedood,voordat zeeieren gelegd hebben.Doordemijtbestrijding te combineren
met een andere bespuiting, bv. tegen het fruitmotje, was slechts één extra
bespuiting noodzakelijk. Door verschillende oorzaken, in hoofdzaak herinfectie en het niet voldoende raken van alle mijten, leverde deze methode
nogal eens teleurstellingen op.
b. Malathion werkt in principe als parathion. De werkingsduur is echter
iets langer, doch niet voldoende om een gehele generatie te overbruggen.
c. Diazinon is, evenals parathion, slechts enkele dagen werkzaam en is
ook uitsluitend mijtdodend.
d. Een geheel nieuw type middel werd in 1951 aangeboden in de vorm
van de zg. emphytische middelen, ni. schradan en demeton (Systox). Uit
proevenbleekin 1951 reeds,dat vooral Systoxbuitengewoon goede resultaten
opleverde. In 1952 werden met dit middel uitvoerige veldproeven opgezet.
Het doelvan dit onderzoek was in deeerste plaats demeest gunstige periode
van toepassing optezoekeneninde tweede plaats,in samenwerking met het
Rijks Instituut voor de Volksgezondheid te Utrecht, de aanwezigheid van
voor de consument ontoelaatbare residu's in de plant vast te stellen. Uit dit
onderzoek bleek dat voor de bestrijding van het fruitspint de bespuiting gedurende de gehelemaand Mei, dat isdus tot kort na de bloei,uitgevoerd kan
worden.
Tevens bleek dat deze spuitperiode zeer gunstige uitkomsten opleverde
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met het oog opnog aanwezig gif in het geoogste product. Mede opgrond van
deze proeven kon dan ook als uiterste toepassingsdatum 1 Juni genoemd
worden.
e. Pyrazoxon-isolan bleek in proeven in 1954ook zeer goede eigenschappen te bezitten. Proeven met een aantal andere emphytische middelen zijn
nog lopende; aangezien deze middelen nog niet voor de handel vrij gegeven
zijn, stellen we de publicatie van proefresultaten tot later uit.
Economische betekenis van spintaantasting
Het onderzoek naar de economische betekenis van het fruitspint werd
enkele jaren geleden begonnen. In het algemeen is hierover zeer weinig bekend; vaak wordt aangenomen dat de bruinverkleuring der bladeren tot gevolgzal hebben dat het assimilerend oppervlak verkleind wordt en dat dientengevolge de algemene toestand van de boom achteruit zal gaan. Waarnemingen betreffende deze invloed zijn moeilijk te verrichten, temeer daar
het van belang iste weten welkemate van aantasting tot oogstreductie aanleiding kan geven.
In een spintbestrijdingsproef te Kattendijke (bedrijf S. WARTENA) kon hierover een aantal waarnemingen worden gedaan.
Op dit proefveld werd op verschillende tijdstippen in de zomer met de
spintbestrijding een aanvang gemaakt en daarna werd ervoor gezorgd dat
geen nieuwe aantasting kon optreden. De volgende waarnemingen werden
verricht: gemiddelde opbrengst en vruchtgewicht per boom, bladkleur en
het aantal bloemtrossen per meter tak in het volgende voorjaar. De resultaten worden in devolgende tabel samengevat:
Eerste
Bladkleur in Gem. vruchtge- Aantal Gem. opbrengst
spuitdatum
September wicht per boombloemtrossen per boom in kg
17.0
13 Mei
zeer goed
163.1
00
10 Juni
iets bruinverkl.
10.7
154.2
79
8 Juli
matige
„
86
7.6
128.1
12 Augustus ernstige „
80
3.6
112.1
Devruchtgewichten zijnhier eenvoudig alsverhouding weergegeven. Daar
het vanaf 13Meibespoten perceel geen bruinverkleuring vertoonde, werd de
opbrengst hiervan op 100 gesteld, de opbrengsten van de andere percelen
werden hiernaar omgerekend. Opvallend is dat de invloed op de oogstreductie reeds op 10Juni ernstig is, terwijl de reductie van de aantallen bloemknoppen, die het volgend voorjaar aanwezig zijn, gedurende de zomer doorgaat.
2. BRYOBIA SPP.door M. VAN DEVRIE
Algemeen
In een aantal boomgaarden, als regel in de minder goed verzorgde, komen
naast het fruitspint (Metatetranychus ulmi KOCH) zeer vaak andere mijten
voor. Hiervan is Bryobia wel het belangrijkste geslacht. Nu blijkt het geslacht Bryobia systematisch een moeilijk en nog weinig bewerkte groep te
zijn. In de literatuur vindt men dan ook vaak een zeer groot aantal waard46

planten opgesomd; kruisbes, klimop, gras, boterbloem, viool, paardebloem,
appel, peer, pruim, aardappel en klaver zijn wel de meest genoemde. In samenwerking met de acaroloog G. L. VANEYNDHOVEN te Amsterdam wordt getracht hierin klaarheid te brengen. Reeds is gebleken dat de Bryobiasoort
die op de klimop leeft, een andere is dan die van vruchtbomen; de soort van
klimop kreeg de naam Bryobia kissophïla v. E. We zullen ons in dit verslag
beperken tot de resultaten die bereikt zijn bij het onderzoek van Bryobia op
vruchtbomen en kruisbes.
Biologie
De meeste aandacht is besteed aan de soorten die voorkomen op appel en
peer en op kruisbes. De overwintering vindt in beide gevallen plaats door
middel van wintereieren. Op kruisbes komen deze begin tot half April uit;
op appel in de tweede helft van April tot begin Mei. Op kruisbes wordt
slechtsééngeneratie perjaar gevormd; in deloopvan Juni worden daar weer
de wintereieren gelegd. Op appel werden drie generaties per jaar waargenomen. Opvallend is daarbij dat het aantal mijten per generatie in de loop
van de zomer steeds verder afneemt. Met andere woorden detweede generatie is minder belangrijk dan de eerste en de derde weer minder belangrijk
dan de tweede. Vaak ziet men dat de ontwikkeling van het fruitspint juist
het tegengestelde verloop heeft.
Opvallend isookhet geheel andere gedrag van Bryobia. Demijten begeven
zich naar de bladeren, nemen daar voedsel op en keren terug naar de takken, waar ze lange tijd stil zitten. Ook vinden daar (voor een deel) de vervellingen plaats en worden er veel zomereieren gelegd. In 1954 is waargenomen, dat reeds door deeerste generatie wintereieren gelegd werden.
Bestrijding
Gebleken is dat Bryobia op appel en peer zeer gevoelig is voor een groot
aantal bestrijdingsmiddelen. Dewintereieren kunnen bestreden worden met
vbc. De mijten zijn gevoelig voor zwavel- en parathion-bevattende middelen. Waarschijnlijk is dit mede de reden waarom Bryobia zich in de goed
verzorgde bedrijven niet tot een plaag kan ontwikkelen.
3. RONDKNOPMIJT(Eriophyes ribis NAL.) door M. VAN DEVRIE
De aantasting door rondknopmijt in zwarte bessen is een zeer belangrijke
plaag van deze teelt. In de eerste plaats ontstaat oogstreductie door vernieling der knoppen, in de tweede plaats zijn de mijten, volgens onderzoek van
MASSÉE in Engeland, de overbrengers van het brandnetelbladvirus. Hoewel
er enig verschil isin gevoeligheid voor aantasting door deze galmijt, kunnen
toch alle rassen aangetast worden.
Deoudebestrijdingsmethode, dooreenhogeconcentratie Californische pap
te verspuiten zodra de eerste bladeren de grootte hadden van een stuiver,
voldeed in het algemeen niet goed; veel bladbeschadiging en een onvoldoende bestrijding waren hiervan wel de belangrijkste redenen.
Biologie
Demigratie begint in deeerste helft van April en kan voortduren tot midden Mei. De mijten verlaten dan de oude aangetaste knoppen en gaan naar
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Afb 15. Rondknopmijt (Eriophyes ribis Nal.) in zwarte bes:
links geronde, rechts aangetaste knoppen

de jonge, in dit stadium nog zeer kleine knoppen. Hier vindt dan de vermeerdering, maar nog geen galvorming, plaats. De galvorming wordt pas op
het eind van dezomer en in het najaar duidelijk zichtbaar. Aangetoond kon
worden, dat de mijten door de wind over zeer grote afstanden verplaatst
kunnen worden. Verder zijn er aanwijzingen dat ook insecten een rol in de
verplaatsing der mijten kunnen spelen.
Bestrijding
Voor een bestrijdingsmethode der galmijten zijn twee factoren van groot
belang. In de eerste plaats zijn de mijten gedurende hun tocht van de oude
naar de nieuwe knoppen slechts een korte tijd met een bestrijdingsmiddel te
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bereiken, en in de tweede plaats duurt de periode waarin de migratie plaats
vindt, vrij lang. Er moet dus gezocht worden naar een middel met lange
werkingsduur. Het bleek dat middelen op basis van parathion, diazinon, enz.
slechtseenzeerkorte werkingsduur tegen dezemijten bezitten. Voor emphytische middelen zoals demeton (Systox) en schradan, bleken deze mijten
ongevoelig te zijn. Spuitzwavel bleek verreweg de beste eigenschappen te
bezitten. In verband met de lange migrâtieperiode dienen de bespuitingen
meerdere malen herhaald te worden. In veldproeven was reeds aangetoond,
dat spuitzwavel beter isdan Californische pap; daarom werden proeven met
het laatstgenoemde middel niet voortgezet. Helaas bleek ook spuitzwavel op
sommige rassen, o.a. Goliath en Roodknop, een minder goede bladstand te
veroorzaken. Dit is dan ook de reden dat momenteel nog naar andere middelen, eventueel in combinatie met een speciale hechter, gezocht wordt. Gebleken is reeds dat chloorbenzilaat, diazinon en E.P.N. 300 ongeschikt zijn.
4. WANTSEN(Heteroptera) door M. VAN DE VRIE
Naar aanleiding van in 1951en 1952opgetreden vruchtschade door wantsen, vooral in Noord-Holland en Zeeland, verzocht de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst een onderzoek hiernaar in te stellen. In 1953 werd door
R. A. BAMS, biol. cand. te Leiden, een aanvang gemaakt met het onderzoek
naar de levenswijze en bestrijdingsmogelijkheden van voor de fruitteelt
schadelijke wantsen.Dit onderzoek isvoortgezet doordesamensteller van dit
verslag. Aan het onderzoek ging vooraf een inventarisatie van boomgaarden
en hun naaste omgeving, om een indruk te krijgen van de aanwezige schadelijke en nuttige wantsen en de betekenis die aan de verschillende soorten
toegekend moet worden.
Inventarisatie
Met sleep- en slagnetten werd de ondergroei en met klopnetten werden de
bomen bemonsterd. Deze wijze van inventariseren vond het gehele jaar
plaats.Bij dit deel van het onderzoek is gelet op de voedselplanten, de eventueel aanwezige prooidieren voor roofwantsen (bladluizen en mijten) en de
aantallen waarin de verschillende soorten voorkwamen.
Reeds spoedig bleek dat de meest schadelijke wants Lygus pabulinus L.
was; deze soort werd aangetroffen op appel, peer, pruim, rode, witte en
zwarte bes, aardappel, aardbei en vele planten die deel uitmaken van de
onkruidvegetatie.
Biologie vanLyguspabulinusL.
Lygus pabulinus overwintert in het eistadium. Deze eieren worden gelegd
in een groot aantal houtige gewassen, zoals appel, peer, pruim, kers, rode,
witte en zwarte bes, populier, wilg, es en diverse sierheesters. Het uitkomen der wintereieren vindt omstreeks eind April begin Mei plaats; zeer
opvallend is dat de periode waarin deze eieren uitkomen zeer kort is, nl.
slechts enkele dagen. Dat dit voor debestrijding zeer belangrijke consequenties heeft, is zonder meer duidelijk. Direct na het uitkomen beginnen de
larven te steken en te zuigen. Ze zoeken daarvoor de jongste delen van de
planten op, vooral groeitoppen. Ze maken er een groot aantal prikken in,
waardoor de bladeren later een „kroezig" aanzien krijgen. Groeiremmingen
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en misvormingen der scheuten treden hierbij vaak op. Op dezelfde manier
wordenookdevruchtjesin dezeperiode aangestoken enmisvormd. De eerste
tijd na het aanprikken tijdens en na de bloei, is daarvan niet veel te zien;
later bij het uitgroeien der vruchten treedt de beschadiging pas duidelijk op.
De larven maken vijf vervellingen door voordat ze volwassen zijn.
Vanaf het vierdelarvestadium begint het migreren. De migrerende larven
gaan dan naar deonkruidvegetatie, waar vooral brandnetel, winde, distel en
melde goede waardplanten blijken te zijn. Aardbei en boon, maar vooral ook
aardappel worden als migratieplanten opgezocht. Uit proeven is gebleken
dat ook op de oorspronkelijke waardplanten de volledige ontwikkeling zeer
goed kan plaats vinden; de betekenis van de migratie in het larvestadium is
dan ooknog niet geheel duidelijk.
Op de planten die gezocht worden voor de migratie, vindt ontwikkeling
tot imagines plaats. Hier wordt ook de tweede generatie gevormd. De imagines kunnen goed vliegen en dus voor de verspreiding zorgen. De tweede
generatie,diedusdegeheleontwikkeling opkruidachtige planten doormaakt
is voor het veroorzaken van vruchtbeschadigingen van generlei betekenis
meer. Zodra de imagines van de tweede generatie aanwezig zijn, als regel
eind Augustus—begin September, worden dewintereieren gelegd inde reeds
eerder genoemde planten. Hiermede is dan de ontwikkelingscyclus gesloten.
Bestrijding
De korte periode waarin de larven uit de wintereieren komen en de grote
activiteit direct na het verschijnen, maken het noodzakelijk dat een bestrijdingsmethode, gericht op het doden van de larven, aan twee voorwaarden
moet voldoen: Ie het tijdstip der bestrijding moet nauwkeurig bepaald worden, 2e het gebruikte middel moet een goede directe doding geven. De oude
methode, bestrijding der wintereieren met minerale olie, vindt om verschillende redenen weinig of geen toepassing meer. Uit laboratoriumproeven
bleek dat middelen opbasisvan parathion en diazinon eenzeer goede directe
werking bezitten en een onverwacht lange werkingsduur hebben. In veldproeven bleek het dan ookzeer goed mogelijk met een op het juiste moment
uitgevoerde bespuiting alle schade te voorkomen. Als illustratie diene de
volgende proef op zwarte bessen:
Proef op zwarte bes, Kloetinge.
Spuitdatum: 30April 1954.
Middel
Aantal larven per struik
op6Mei
Parathion
1
Diazinon
2
Onbehandeld
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Schade op 24Mei
geen
geen
zeer ernstig

5. APPELBLOEDLUIS (Eriosoma lanigerum HAUSM.) door DrsD.J. DE JONG
Een van de hardnekkige plagen waarmede de fruittelers ieder jaar weer
geconfronteerd worden, is de bloedluis. De oorzaken van de moeilijkheden
zijn velerlei, bv. de vermeerderingssnelheid, de waspluisproductie die de
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bestrijding bemoeilijkt, de migratie van jonge luizen vanaf een bepaalde tijd
en de bestrijdingstechniek en middelenkeuze. Aan een aantal van deze factoren werd bij het onderzoek speciaal aandacht besteed.
Biologie-phaenologie
Over de levenswijze van de appelbloedluis zijn gedurende het gehele seizoen waarnemingen gedaan. Nadat midden April de eerste activiteit werd
waargenomen en in deloop van April de waspluisproductie toenam, ontwikkeldezichnadeeerste decade in Meieen nieuwe generatie, diespoedig plaatselijk aanleiding gaf tot uitzwermen van jonge luizen langs takken en stammen. Nadien trad dit laatste verschijnsel geregeld op. Gevleugelde luizen
werden in Juni—Juli niet aangetroffen, doch in September ontwikkelden
zich de voor uitbreiding onbelangrijke gevleugelde sexuparae, soms in grote
aantallen.
Hoewel in enkele gevallen bloedluiskolonies in het wortelstelsel werden
aangetroffen, bleek uit onderzoek met lijmringen, dat verplaatsing van luizen vanuit het wortelstelsel naar boven, zelden voorkwam. Ondergronds
overwinterende bloedluizen waren in ieder geval in de onderzochte boomgaarden van weinig betekenis voor infecties in de boomkruin; dit in tegenstelling tot op de takken en stammen overwinterende bloedluizen.
Bestrijding
Ineenveldproef werd op24Mei,duskortna debloei,toenerreeds migratie
van jongeluizen had plaats gevonden, openige appelrassen o.m.Jonathan en
Manks Codlin, gespoten met een aantal insecticiden. In deze proef werden
per object 100 kolonies gemerkt en regelmatig gecontroleerd. Een goede
direct dodende werking bleken zowel emphytische middelen als een aantal
contact-insecticiden te bezitten.
0.2% malathion vloeibaar 50% en 0.1% diazinon emulgeerbare oplossing
20% gaven evenals 0.05% Systox en 0.1%Metasystox een volledige doding
van 96tot 99%der kolonies.
Hoewel doorgebruik van Systox nadebloei,eind Mei,aanvankelijk weinig
kolonies meer over waren, ontwikkelde zich in vele gevallen een ernstige
bloedluisplaag in de zomer. Hieruit bleek dat de bestrijding in de zomermaanden voortgezet dient te worden.
Onderzocht is of de zomeraantasting samenhing met een verminderde parasitering, tengevolge van een uitroeiing van debloedluisparasiet Aphelinus
mali HALD., kort na de bloei. Dit schijnt evenwel niet de oorzaak te zijn geweest, want de percentages met een ei of larve geïnfecteerde bloedluizen
lagen inAugustus tussen ca.30en40%,wanneer na Mei geen bespuiting met
contact-insecticiden was uitgevoerd. De parasitering door Aphelinus mali
was in Augustus evenwel veel lager, nl. 0tot 9%,wanneer in Juni—Juli nog
één of meer keer met een insecticide was gespoten.
6. GROENEAPPELTAKLUIS(Aphis pomi DEG.) door Drs D.J. DE JONG
Nadat de moderne bestrijdingsmiddelen, zoals DDT en parathion, aanvankelijk aanvaard werden als zeer veelzijdige preparaten, ook wat de bladluisbestrijding betreft, zijn er de laatste tijd steeds meer klachten gekomen
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over de ervaring, dat de bespuiting met parathion in de zomer practisch niet
meer mogelijk is.Hieromtrent zijn in 1954enige waarnemingen gedaan.
Biologie-phaenologie
Nadat begin April de eerste wintereieren uitkwamen en midden April
vrijwel 100% van de larven was verschenen, werden op 28April jonge luizen
van de eerste nieuwe generatie gevonden. Hieruit ontwikkelden zich na
18 Mei volwassen gevleugelde en ook ongevleugelde exemplaren, waarna
eind Mei een tweede generatie aanwezig was. Nadien waren tot de herfst de
zich parthenogenetisch (ongeslachtelijk) voortplantende gevleugelde en ongevleugelde luizen op de appelbomen aanwezig. In de herfst werden sexuparae gevormd, die de mannetjes en wijfjes ontwikkelden, waarna in October en November de wintereieren werden gelegd.
Bestrijding
Daar de bestrijding met parathionmiddelen in de zomer vaak onvoldoende
uitwerking heeft, werd door middel van veldbestrijdingsproeven in April en
in Juli en Augustus, in totaal 7 keer, getoetst of een toenemende mindere gevoeligheid in de zomer voor genoemde middelen hierbij in het spel is. Uit de
bestrijdingsproeven met verschillende parathionconcentraties k w a m naar
voren, dat een practisch 100% doding, in de zomermaanden eerst bereikt kon
worden met een twee- tot viervoudige dosering t.o.v. die welke in April vereist was. De concentratie moest nl. worden verhoogd van 0.03—0.06% tot ca.
0.12% van een 25%vloeibaar parathionpreparaat. Deze mindere gevoeligheid
bleef in Juli en Augustus evenwel vrij constant.
Vóór de bloei waren de luizen echter gevoelig voor vele insecticiden. Zo
gaven malathion vloeibaar 50% (0.15%), diazinon spuitpoeder 20% (0.1%)
en lindaan mengolie 10% (0.125%), op 13 April gespoten, eenzelfde goed resultaat als 0.06% van een 25% vloeibaar parathionmiddel. DDT pasta 50%
(0.2%) gaf ook nog een goede doding, maar E P N 300-25% spuitpoeder (0.1%)
was onvoldoende. Een duidelijk mindere gevoeligheid voor parathion in de
zomermaanden kon dus worden vastgesteld, maar naar de oorzaak hiervan
tasten we nog in het duister.
Naast een eventueel mindere gevoeligheid voor sommige insecticiden in
de zomer, bleek d e voortdurende herinfectie door gevleugelde luizen een belangrijk probleem. Een radicale doding onder de luizen werd veelal reeds
zeer spoedig teniet gedaan, doordat zich een nieuwe populatie opbouwde,
welke grotendeels afkomstig was van de van elders ingevlogen exemplaren.
7. ZURINGBLADWESP (Ametastegia glabrata

FALL.)

door Drs D. J. DE JONG

Vruchtschade door de zuringbladwesp wordt de laatste jaren regelmatig
aangericht in vrijwel alle fruitcentra. Om deze reden zijn de laatste jaren
waarnemingen over de levenswijze en bestrijdingsmogelijkheden van deze
bladwesp gedaan.
Biologie-phaenologie
De zuringbladwesp is in 1954 weer aansprakelijk geweest voor een soms
belangrijke vruchtschade aan appelen, terwijl ook peren aangetast werden.
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Afb. 16. Zuringbladwesp: overwintering in stengel van ganzenvoet;
de larve heeft de inbooropening afgesloten

Er kunnen twee of drie generaties geweest zijn. De bastaardrupsen van de
eerste nieuwe generatie bleken zich te verpoppen in o.a. stengeldelen en
gaven nimmer aanleiding tot vruchtbeschadigingen. Delarven van de laatste
generatie(s) die vanaf eind Augustus, maar vooral in September en October
winterschuilplaatsen gingen opzoeken, boorden hiertoe gangetjes in stengels,
zacht hout en schors, doch ook in vruchten, wanneer ze op vruchtbomen terechtgekomen waren via de stammen, steunpalen of overhangende takken.
Tot vier meter hoogte werden beschadigde vruchten gevonden, terwijl ook
werd geconstateerd dat de bastaardrupsen zich in die tijd meer dan 10meter
over de grond konden verplaatsen voordat zij zich definitief inboorden. Speciaal die rassen, welke laat geplukt worden en dus langer blootgesteld zijn
aan de zoekende larven, hadden de meeste beschadigde vruchten. Bij hoogstammen werden zelden vruchten aangetast; de larven hadden zich meestal
reeds in de schors ingeboord voordat de vruchten bereikt waren. De teelt
met lagere boomvormen, zoalsspillen,kan dus aantasting indehand werken.
Uit laboratoriumproeven en veldwaarnemingen over de voedselkeuze
bleek, dat speciaal de Polygonaceae geslachten zuring (Rumex) en duizendknoop (Polygonum) in aanmerking komen als voedselgewas, terwijl ook op
boekweit (Fagopyrum) en rhabarber (Rheum) een volledige ontwikkeling
doorgemaakt kon worden. Ook de ei-afzetting vond te velde alleen plaats op
eerstgenoemde Polygonaceae. Op de verwante Chenopodiaceae werd ovipositie noch voedselopname waargenomen.
Bestrijding
Bespuitingen enbenevelingen met parathion en DDTin deeerste helft van
September, kort voordat massaal winterschuilplaatsen werden opgezocht,
gaven een goede bestrijding van de bastaardrupsen en de vruchten bleven
vrij van inboorgaten. Speciaal deonkruidvegetatie en de onderkanten van de
vruchtbomen werden bespoten.
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Ook het regelmatig afmaaien van de onkruidvegetatie in besmette percelen, vanaf de eerste decade van Augustus, had een zeer gunstig effect.
In de Mededelingen Directeur van de Tuinbouw 1955,18(5), verschijnt een
overzicht van de tot dusver opgedane ervaringen met de zuringbladwesp.
8. FRUITMOTJE (Enarmonia pomonella L.) en BLADROLLERS (o.a.
Adoxophyes orana F.R. = Capua reticülana Hb.) door Drs D. J. DE JONG
Phaenologie-ecologie
Naar de levenswijze en methoden om de bestrijdingstijdstippen vast te
stellen wordt reeds enige tijd een onderzoek ingesteld. Dit is in 1954 georganiseerd in een landelijk onderzoek waarbij voor het bestuderen van de
vluchten gebruik gemaakt wordt van vangapparaten met een hogedruk kwiklamp. Dergelijke vanglampen van het type Robinson lighttrap werden
opgesteld en van 1Mei tot 1October door plaatselijke waarnemers gecontroleerd te Grijpskerk, Assen, Ölst, Wageningen, Sevenum en Simpelveld, te
Hoorn, Heemstede, Oud-Beyerland en Goes. In dit onderzoek werken de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdiensten, de Plantenziektenkundige Dienst, het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut samen.
Het doel van dit onderzoek is:
a. Het bepalen van de vlucht van het fruitmotje en andere bladrollersoorten op verschillende plaatsen in het land.
b. Het vaststellen van het verband tussen het verloop van de vluchten en
de weersomstandigheden.
c. Na te gaan op welke wijze de resultaten ten nutte te maken zijn voor
de landelijke en regionale berichtendiensten.
d. Inventarisatie van de bladrollerf auna in verschillende fruitcentra, terwijl ook waarnemingen over andere schadelijke insectensoorten, zoals voorjaarsuilen (Taeniocampa soorten) en spinselmotten (Hyponomeuta) gedaan
k u n n e n worden.
a. en d. Een groot aantal tortricidensoorten komt in boomgaarden voor. De
vruchtbladroller (A. orana F.R.) was vrijwel overal het talrijkst, slechts in
Grijpskerk was het aantal gering. Overal, behalve in Grijpskerk, werden
twee vluchten geregistreerd, waarvan de laatste het grootst was.
Hieronder volgt een chronologische samenvatting van de vluchtwaarnemingen der belangrijkste soorten, zoals dit in het verslag van de vanglampwaarnemingen in 1954 is opgenomen (vgl. A. VAN FRANKENHUYZEN).
eind Mei:

Enarmonia pomonella L. (tot en met de eerste decade
van September)
Cacoecia costana SCHIFF, (tot September)

begin Juni:

Argyroploce variegana Hb. (tot de eerste week van
September)
Cacoecia lecheana L. (tot eind Juli, sporadisch)
Adoxophyes orana F.R. (eerste generatie)
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midden Juni:

Cacoecia rosana L. (tot begin Augustus)
Pandemis ribeana Hb. (tot begin Augustus)
Cnephasia sp. (tot begin September)

eind J u n i :

Cacoecia xylosteana L. (tot midden Augustus)
Cacoecia oporana L. (tot begin September)

begin Juli

Spilonota ocellana F . (tot begin September, sporadisch)
Pandemis heparana SCHIFF, (vooral in Augustus, tot begin September)

begin Augustus:

Pandemis corylana F. (vooral eind Augustus, tot begin
September)
Adoxophyes orana F.R. (tweede generatie, tot eind
September)

midden Augustus:

Genoemde soorten zijn ook gekweekt uit rupsen, afkomstig van vruchtbomen, terwijl de meeste ook op andere gewassen zijn aangetroffen.
De soorten kwamen in wisselende populatieverhoudingen voor, die soms
in verband gebracht konden worden met de verzorging of de omgeving van
het waarnemingsterrein.
b. LANDELIJK SYNCHRONISME. De data van de eerste fruitmotvangsten waren,
landelijk bezien, nogal grillig, waartoe de weersomstandigheden, onder meer
in Mei, hebben medegewerkt. De hoofdvluchten waren, evenals die van de
overige Tortricidae, voor de waarnemingsplaatsen in het algemeen vrij goed
synchroon. Dit geldt ook voor de belangrijkste eiafzettingsperioden van het
fruitmotje. In hoeverre de lange fruitmotvlucht (Mei tot begin September)
één of twee generaties betreft, kon niet met zekerheid worden uitgemaakt;
hieraan zal volgend j a a r nader aandacht worden besteed.
Het volgende verband tussen fruitmotvangsten en avondtemperaturen
werd te Goes gevonden. De aantallen motjes, gevangen gedurende nachten,
waarin bij het begin van de (burger-) avondschemering de volgende temperaturen werden gemeten, waren tijdens de gehele vluchtperiode voor de
vanglampen in een tweetal percelen aldus:
Fruitmotvangsten
temp. begin avondschemering
boven 15° C
tussen 13 en 15° C
beneden 13° C

Perceel V
70 ex. = 79.5%
14 ex. = 15.9%
4 ex. = 4.6%

Perceel P
82 ex. = 76.6%
21 ex. = 19.6%
4 ex. = 3.7%

Hieruit volgt dat de meeste exemplaren gevangen werden in nachten,
w a a r v a n de schemering begon met een temperatuur boven 15° C, terwijl op
avonden met een temperatuur beneden 13° C bij het begin van de avondschemering, zelden een fruitmotje werd gevangen.
„
, ,
, n.
het aantal dagen zonder vangst
, n
Zo wordt ook de verhouding van —=—
i-^-r
z
-^r— gerekend
het aantal dagen met vangst
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Afb. 17. Voorjaarsuilen (Taeniocampa = Orthosia soorten);
door de rupsen beschadigd peertje.

over de gehele vangstperiode, groter, voor avonden met hogere temperaturen
in het begin van de schemering, nl.
aantal avonden met vangst
aantal avonden zonder vangst
temp. begin avondschemering
Perceel V
Perceel P
23
20
boven 15° C
16
21
tussen 13 en 15° C
beneden 13° C

JL3
28

31

_3

3

28

29

Dit duidt er dus ook op dat reeds op avonden met een temperatuur boven
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13° Cbij het begin van de schemering, de vangsten belangrijk werden. Ei-afzetting door het fruitmotje werd speciaal geconstateerd gedurende avonden
waarop de temperatuur bij het invallen van de schemering 15° C of hoger
was.
Hierover kon evenwel slechts een beperkt aantal waarnemingen worden
gedaan.
De vruchtbladroller (A. orana F.R.) vertoonde nog vliegactiviteit die zich
uitte in vangsten, bij lagere avondtemperaturen (12° C), terwijl ei-afzetting
iswaargenomen bij 14° Cen zelfs bij 13° C.
1954had slechts een beperkt aantal perioden van avonden met temperaturen,diebij het begin van de avondschemering boven 15° Clagen.Dezeperioden zouden dan overeenkomen met de belangrijkste ovipositieperioden van
het fruitmotje. Zewaren voor het geheleland vrij goed synchroon. Inzake de
waarde van de verschillende ovipositieperioden bleven nog vele punten onduidelijk.
c. Het onderzoek heeft tot dusver uitgewezen, dat met degebruikte vanglampen een redelijk inzicht in het verloop van de vluchten kan worden verkregen. Daar in 1954tussen 10en 22Mei reeds de eerste fruitmotjes werden
gevangen, terwijl eerst midden Juni voldoende eieren werden afgezet om
bestrijding van de hieruit komende rupsjes te rechtvaardigen, is voortgezet
onderzoek naar de betekenis van die perioden (gunstige avonden), zowel
locaal als landelijk gezien, van veel waarde. Verbetering of vergemakkelijking van het vaststellen van de belangrijkheid van bepaalde avonden of

Afb. 18. „Vroege wormstekigheid"; beschadigde jonge appels omstreeks eind Juni.

57

perioden van een aantal avonden, blijft een voornaam punt van onderzoek.
Hieruit zal blijken of en in hoeverre uiteindelijk de regionale of landelijke
berichtendiensten zullen kunnen afgaan op een organisatie met een beperkt
aantal vanglampen en waarnemers, om de bestrijdingstijdstippen van het
fruitmotje en de bladrollers nauwkeurig te kunnen aangeven.
Bestrijding
De nieuwe bestrijdingsmiddelen malathion en diazinon hebben in enige bestrijdingsproeven een ongeveer gelijkwaardige bestrijding gegeven als parathion.
9. VOORJAARSUILEN (Taeniocampa incerta HUFN., T. gothica L., T. stabilis VIEUX e.a.)
Bij een nader onderzoek van vruchtbeschadigingen, die doorgaans worden
toegeschreven aan de wintervlinder Operophtera brumata L., is gebleken
dat er een grote verwarring heerst. In vele gevallen blijken de rupsen van
voorjaarsuilen hier een belangrijk aandeel in te hebben. De beschadigingen
door de groene rupsen van deze uilen die eind Mei en in Juni ontstaan, zijn
echter moeilijk te onderscheiden van de normale wintervlinder-beschadigingen. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland trad deze aantasting op.
Uit devanglampwaarnemingen isgebleken dat voorjaarsuilen, die behalve
op vruchtbomen ook op andere gewassen, o.a. populieren voorkomen, in 1954
zeer talrijk waren en dat de vluchten reeds zeer vroeg begonnen (reeds in de
loop van Maart). Tot Juni toe werden de uilen gevangen. Daar in sommige
gevallen bestrijding noodzakelijk was,zalhet volgend seizoen meer aandacht
aan dezeuilen besteed worden om tijdig tot ingrijpen in staat te zijn.
10. VROEGE WORMSTEKIGHEID BIJAPPEL
Bij nauwkeurig onderzoek van vruchtbeschadigingen, die men aanduidt
als„wormstekigheid", werd ontdekt dat ookhier nogeen andere beschadiger
in het spel is. De vlucht van dit nog onbekende motje, dat eveneens tot de
tortriciden behoort, moet vroeger aanvangen en minder lang voortduren dan
die van het fruitmotje, want door een bespuiting met parathion omstreeks
13Juni kon vruchtaantasting, die in onbehandelde objecten 10tot 20% van
de „gezette"vruchtjes (Goudreinette) besloeg,practisch voorkomen worden.
De aangetaste vruchtjes vielen met de zgn.Juni-rui grotendeels af. Speciaal
in ongespoten bedrijven werden de rupsjes aangetroffen.
In peren en ook in pruimen en kersen zijn soortgelijke rupsjes gevonden.
Er was maar één vlucht en de overwintering vindt vermoedelijk plaats in
kleine coconsin de boomschors. Identificatie van dit insect zal misschien het
volgend jaar kunnen plaats vinden.
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HET ONDERZOEK INZAKE DE BESCHUTTING IN DE FRUITTEELT
Dr R. J. VANDER LINDE

Inleiding
In 1950 werd samensteller dezes door het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (I.T.B.O.N.) bij het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes gedetacheerd, met de opdracht een onderzoek in te stellen inzake de beschutting in de Zeeuwse fruitteelt. Dit onderzoek zou moeten
leiden tot een verbetering van de reeds bestaande, in de practijk ontwikkelde
beschuttingstoestand, althans wanneer deze verbetering wenselijk zou
blijken.
Op het moment waarop deze detachering plaatsvond, was men zich in
Zeeland zeer wel bewust van het feit, dat met betrekking tot de kennis van
de invloed van beschutting op het fruitgewas van een achterstand kon worden gesproken. De concrete vragen inzake dit probleem waren echter gering
in aantal.
Een verkenning van de practijk heeft geleid, zulks in overleg met de Rijkstuinbouwconsulent, tot het aanvatten van de volgende onderzoekingen:
a. Een direct op de economische waarde van de beschutting gericht onderzoek naar de invloed van de windschermen op de groei en de productie
van het fruitgewas.
b. Een onderzoek naar de beschuttende werking van een tweetal in Zeeland algemeen toegepaste windschermtypen, het eenrijige scherm van Italiaanse populieren en het eenrijige elzenscherm. Dit onderzoek werd opgezet
in overleg met Dr WOUDENBERGvan het K.N.M.I.
Op de onderzoekingen genoemd onder a. en b. zal in het onderstaande
nader worden ingegaan.
c. Een onderzoek naar de invloed van de insectenpopulatie in de houtopstanden op die in het fruitgewas. Dit onderzoek wordt in hoofdzaak uitgevoerd door mej. Dra A. POST. Voor dit onderzoek zie men verder het door
mej. POST samengestelde deel van dit verslag.
d. Een onderzoek inzake het sortiment van de Zeeuwse windschermen.
Laatstgenoemd onderzoek droeg aanvankelijk grotendeels het karakter van
een beoordeling van de bruikbaarheid van de verschillende windschermhoutsoorten in de practijk. Als gevolg van de overstromingen van 1 Februari
1953kwam vervolgens de vraag naar het weerstandsvermogen tegen zout in
de grond aan de orde. Een onderzoek inzake deze materie werd aanstonds
na het droogvallen van de verschillende polders aangevat, o.m. ten einde bij
vroegtijdige herinplant voorlichting te kunnen geven met betrekking tot de
te gebruiken houtsoorten. In de loop van 1953kon dit onderzoek worden uitgebreid doordat een samenwerking tot stand kwam met het Instituut voor
Bosbouwkundig Onderzoek (I.B.O.) te Wageningen. Voor de in 1953 verkregen resultaten moge naar de hierover verschenen publicaties worden verwezen.
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In 1954 werd dit onderzoek voortgezet. Met betrekking tot de resultaten
uit dit tweede jaar zij medegedeeld, dat de in 1953 gevonden rangorde van de
verschillende houtsoorten naar zoutgevoeligheid, op grond van de in 1954
waargenomen verschijnselen in grote trekken kon worden gehandhaafd.
Met ingang van 1 J a n u a r i 1955 wordt dit onderzoek door het I.B.O. alleen
voortgezet.
e. Op initiatief van de heer M. WATTEL, hoofdassistent bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, werden ook enkele groentegewassen in het onderzoek betrokken. Bij dit deel van het onderzoek lag de nadruk op de veronderstelde mogelijkheid de gewassen door het aanbrengen van beschutting te
vervroegen. Op een tweetal oriënterende proefjes met aardbeien en sla, verricht in 1952,wordt in dit verslag niet nader ingegaan. Het onderzoek werd in
1954voortgezet met aardbeien en vroege aardappelen. Hierover wordt in het
onderstaande verslag uitgebracht.
Onderzoek naar de invloed van beschutting op groei en productie van
enige appelrassen
Dit onderzoek wordt in hoofdzaak uitgevoerd in een blok Jonathan en een
blok Golden Delicious, eigendom van de heer TH. VOGELAAR te Krabbendijke,
en wel door middel van bepalingen van de opbrengsten per boom en van metingen van boomhoogte en stamomtrek. De genoemde blokken worden aan de
West- en aan de Oostzijde beschut door vrijwel N.-Z. verlopende elzenschermen van het normale type.
De resultaten van de opbrengstbepalingen liepen van jaar tot jaar (1952
t / m 1954) sterk uiteen.
In 1952 deden de uitkomsten uit het blok Jonathan een sterk positief effect
van de beschutting tegen Westenwind vermoeden. In het gebied van het opbrengstmaximum, tevens het gebied met de sterkste windreductie, werd toen
een opbrengst gevonden van gemiddeld ca. 85 kg per boom, tegen 60 kg in
het opbrengstminimum, d.w.z. het windmaximum. In overeenstemming hiermede werden in de luwte de hoogste bomen gevonden met de dikste stammen. De schattingen van de oogst in het blok Golden Delicious wezen eveneens in de richting van een positief effect van de beschutting.
De oogstcijfers van 1953 vertonen een geheel ander beeld. Bij de Jonathan
werd een opbrengstmaximum gevonden op de plaats van het minimum van
het vorige jaar en omgekeerd. In het maximum van 1953 bedroeg de gemiddelde opbrengst per boom ca 47 kg en in het minimum ca 38 kg. De grootste
bomen gaven in dit jaar dus de kleinste oogst. Oogstwegingen in het blok
Golden Delicious gaven in 1953 evenmin een duidelijk beeld van het effect
van de beschutting.
Het jaar 1954 gaf een soortgelijk beeld te zien als 1952, zowel bij de Jonathan als bij de Golden Delicious; de omvangrijkste bomen gaven weer de
hoogste productie. In het maximum leverde de Jonathan ca 79 kg per boom
en in het minimum ca 51 kg. Voor de Golden Delicious waren deze getallen
respectievelijk ca 60 kg en ca 38 kg.
Een conclusie op grond van de opbrengstcijfers alleen moet in dit stadium
van het onderzoek voorbarig worden geacht. Het feit echter, dat de grootste
bomen worden gevonden in de beschutting tegen de Westenwind, k a n moeilijk anders worden uitgelegd dan als een positief effect van de beschutting
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op de groei van de desbetreffende appelrassen, in boomgaarden waar ook op
de minst beschutte plaatsen de groei van het gewas redelijk is te noemen.
Het onderzoek zal in 1955 worden voortgezet en zo mogelijk worden uitgebreid.
Onderzoek naar de beschuttende werking van eenrijige populieren- en
elzen windschermen
Dit onderzoek werd uitgevoerd in een vrijwel vierkante boomgaard van
de heer LENSHOEK te Kloetinge, gelegen in de onbeschutte Heerenpolder bij
Oostkerke (Wolfaartsdijk). De objecten van het onderzoek waren het Westelijke, vrijwel N.-Z. lopende windscherm van Italiaanse populieren en het
Oostelijke scherm van zwarte elzen.
Tussen deze schermen was op een W.-O. lopende lijn van ca 280 m lengte
een zestal zelfregistrerende windmeters geplaatst. Een zevende meter was
opgesteld in het onbeschutte open veld naast de boomgaard. Bij deze opstelling werd bij Westenwind de beschuttende werking van het populierenscherm vastgelegd en bij Oostenwind die van het elzenscherm.
Van enige series gegevens uit de zomer, dus bij bebladerde windschermen
en gewas, werd een voorlopige uitwerking gemaakt. Hieraan is het volgende
ontleend.
Zowel bij Westenwind als bij Oostenwind werd aan de lijzijde van het aan
de windkant gelegen scherm een duidelijk windminimum gevonden, alsmede
een tweede minimum aan de loefzijde van het tegenoverliggende scherm.
Nergens in de boomgaard bereikte de waarde van de windsnelheid die van
de vrije wind buiten de boomgaard.
Duidelijk is gebleken, dat de invloed van het ca 14 m hoge populierenscherm (bij Westenwind) zich verder uitstrekt dan die van de elzen (bij
Oostenwind).
Uit een verdere beschouwing van de gegevens volgt, dat in de tijd gedurende welke de bomen bebladerd zijn, bij Westenwind de gehele boomgaard
in de beschutting van de windschermen is gelegen, met dien verstande, dat
de mate van beschutting geleidelijk verandert van plaats tot plaats. Het is
voorts waarschijnlijk, dat bij Oostenwind een aanzienlijk deel van de boomgaard buiten de beschutting van de windschermen is gelegen. De in het bedoelde deel van de boomgaard gevonden reductie van de windsnelheid wordt
veroorzaakt door de remmende invloed van het gewas zelf (het gewas vertegenwoordigt voor de wind een r u w oppervlak).
Aan het einde van de zomer van 1954 werd het windonderzoek beëindigd.
De verdere afwikkeling werd overgenomen door het K.N.M.I.
Onderzoek naar de invloed van beschutting op de productie van aardbeien
e n vroege aardappelen
Het aardbeienproefveld (ras Deutsch Evern) is gelegen bij Ritthem (Walcheren) .De beschutting bestaat uit een 1m hoog scherm van verticale latjes.
Omdat zowel de eigenaar van het veld, de heer D E PAGTER, als de heer
WATTEL de Noordwestenwind als de meest schadelijke aanmerkten, werd het
windscherm in de richting ZW.-NO. geplaatst.
Het veldje aardappelen, gelegen op het bedrijf van de heer TON bij Middelburg, werd beschut met een scherm van rietmatten. De richting van de rijen
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van het gewas bracht mee, dat het windscherm in de richting N.-Z. moest
worden opgesteld, zodanig dat het veldje aan de Westzijde was beschut.
Met betrekking tot de resultaten kan worden medegedeeld, dat de aardbeien opeen strook naast het windscherm inderdaad een vervroeging van de
rijping van enige dagen vertoonden. Daarnaast trad in debeschutte rijen een
verhoging van detotale opbrengst op,welke bij benadering op 15%kon worden gesteld.
Bij deaardappelen kwam het effect van debeschutting slechts tot uiting in
de sterkere ontwikkeling van het loof opde rijen naast het scherm.
Beide proeven zullen in 1955worden voortgezet. Die met de aardbeien zal
daarbij zodanig worden ingericht, dat in de uitkomsten bovendien de windrichting tot uitdrukking zal kunnen komen, waartegen de beschutting het
meeste effect heeft gehad.
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HETONDERZOEKINZAKEDEINVLOEDVANDEINSECTENPOPULATIE
IN DE WINDSCHERMEN OP DIE IN HET FRUITGEWAS
Mej.Dra A.POST

Inleiding
In het kader van het beschuttingsonderzoek in Zeeland werd in 1952 begonnen met een onderzoek naar de invloed van de dierlijke levensgemeenschap (biocoenose) inhet windscherm opde mijten- eninsectenpopulatie van
de vruchtbomen.
De waarnemingen werden verricht in een verwaarloosde hoogstamboomgaard te Nisse, welke omgeven is door een meidoornheg.
Uit de gegevens, verkregen uit de geregelde inventarisaties van het windscherm en de boomgaard, kon geen duidelijke relatie worden aangetoond
tussen beide biocoenosen.
Uit waarnemingen in eveneens verwaarloosde boomgaarden was echter
gebleken, dat in Nisse de aantasting van het fruit door het fruitmotje (Enarmonia pomonella L.) geringer was dan in andere verwaarloosde boomgaarden. Dit deed de vraag rijzen of misschien de levensgemeenschap als gehéél
bij Nisse stabieler zou kunnen zijn dan die van de landschappen, waartoe
deze andere boomgaarden behoorden. Dit zou dan veroorzaakt kunnen worden door desterkerevariatie in debegroeiing omNisse,waardoor resten van
een natuurlijke regulatie van de insectenpopulaties in het gevarieerde landschap nog aanwezig zouden kunnen zijn.
In verband hiermee en tevens met het oog oppractische moeilijkheden bij
het bovenstaande onderzoek werd na één seizoen besloten de proefopzet te
veranderen en sindsdien werd de reactie nagegaan van de biocoenosen in
enige uiteenlopende landschapstypen op de aanwezigheid van een aantal
aldaar geplaatste fruitbeschadigers.
Hiervoor werden gekozen enige cultuurlandschappen met verschillende
beschuttingen enarmere of rijkere levensgemeenschappen, te Baarland, Wilhelminadorp en Nisse.
Werkmethode
Op ieder van de genoemde plaatsen werden twee kooien ingericht, zodat
de waarnemingen in duplo konden worden uitgevoerd; één der kooien in
Baarland moest echter na enige tijd vervallen door bewerking van de landbouwgrond.
De kooien hebben een oppervlakte van ongeveer 2 x 1 meter en worden
gevormd door palen van ongeveer 1.50 meter hoogte, waar omheen netten
gespannen zijn teneinde de vogels uit de kooien te kunnen houden.
Doorhet aanbrengenvan eenjute bekleding ofhet plaatsen van rietmatten
ophet ZuidenenWestenvandekooienwerden deboompjes beschermd tegen
een te sterke wind en tevens de (micro-) klimaten in de kooien meer gelijkwaardig gemaakt. Na enige oriënterende proefnemingen met appeltakken en
in vaten geplaatste vruchtboompjes, werden in begin 1954in iedere kooi vijf
vruchtboompjes Cox's Orange Pippin op M XVI in de volle grond geplant.
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Afb. 19. Kooi te Nisse (Zld)

Deze boompjes werden zo vroeg mogelijk in het seizoen met de volgende
fruitbeschadigers geïnfecteerd: fruitspint (Metatetranychus
ulmi KOCH),
groene appeltakluis (Aphis pomi DE G.), bloedluis (Eriosoma
lanigerum
H A U S M . ) , de rupsen van de bladroller Adoxophyes
orana F.R. en van het
spinselmotje (Hyponomeuta malinellus ZELL.).
Van J u n i t / m October werden op regelmatige tijden de geparasiteerde
blad- en bloedluizen geteld en verwijderd, evenals de aanwezige roofvijanden; verder werden bladmonsters genomen teneinde het percentage roofmijten te kunnen bepalen. Om het parasiteringspercentage van de rupsen
van het spinselmotje en de bladroller vast te kunnen stellen, werden de verpopte rupsen verder gekweekt.
Resultaten
De waarnemingen, gedurende dit eerste jaar in deze vaste opstelling verricht, geven nog geen duidelijke aanwijzingen ten aanzien van een verschil
in parasitering en predatie van de fruitbeschadigers in de verschillende landschapstypen. De zeer slechte weersomstandigheden maakten bovendien de
infectie en het opkweken van de fruitbeschadigers zeer moeilijk.
In het komende seizoen zullen de waarnemingen worden voortgezet en indien mogelijk, nog iets uitgebreid.
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HETBIOCOENOTISCH ONDERZOEK VAN BOOMGAARDEN
Mej. Dra A. POST

Inleiding
Gedurende delaatste tientallen jaren ishet aantal chemische bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt ter vernietiging van de schadelijke mijten en insecten sterk toegenomen. Daarnaast trad een grote vooruitgang op in de kennis
van de teelt van de vruchtbomen, de bemesting, snoei en bestrijding van de
gebreksziekten.
Ondanks de hieruit voortvloeiende grote verbeteringen op het gebied van
de cultuurmethoden, zijn enkele fruitbeschadigers zich sterk gaan vermeerderen. Vooral bekend ishet geval van de schade, veroorzaakt door de sterke
ontwikkeling van het fruitspint (Metatetranychus ulmi KOCH).
Men kan zich nu afvragen of in de fruitteelt de cultuurmaatregelen, zoals
grondbewerking, bemesting, snoei en de verschillende bespuitingen, de vermeerdering van een aantal schadelijke mijten en insecten in de hand zullen
werken, aangezien door dezebewerkingen de physiologische toestand van de
vruchtboom wordt verbeterd, waardoor demijten enveleinsecten een betere
voedselbron en een geringere voedselconcurrentie zullen krijgen, wat mogelijk de voortplanting zal bevorderen.
Bovendien zullen tengevolge van de vele bespuitingen, in de verzorgde
bedrijven deparasieten en de roofvijanden van de fruitbeschadigers vrijwel
zijn verdwenen. Afgezien van de nadelige invloed van deze bespuitingen zijn
de bestaansmogelijkheden van parasieten en roofvijanden in de verzorgde
bedrijven toch al zeer gering door het ontbreken van een gevarieerde begroeiing van kruiden en struiken. Om een oplossing te vinden voor dit probleem, zal het van belang zijn te weten, wat precies de gevolgen zijn van de
verschillende cultuurmaatregelen, ni. van de grondbewerking, bemesting,
snoei en debespuitingen zowel met schürftbestrijdingsmiddelen als met mijten- en insectendodende middelen.
Bovendien zal men bij de bestudering van de uitwerkingen van de bespuitingen met mijten- en insectendodende middelen niet alleen de invloed hiervan na moeten gaan op de te bestrijden fruitparasieten zelf, maar tevens op
de gehele levensgemeenschap van de boomgaard.
Het biocoenotisch onderzoek van de boomgaard heeft dus ten doel de invloed van de toegepaste cultuurmaatregelen op de ontwikkeling van de
mijten- en insectenpopulaties te bestuderen.
Proefvelden
Doordat we bij het begin van het biocoenotisch onderzoek in 1952niet de
beschikking hadden over een voor dit onderzoek geschikte boomgaard, bestudeerden we het verloop van de mijten- en insectenpopulaties in verschillende verzorgde en verwaarloosde bedrijven.
De moeilijkheid was echter, dat we zodoende met zeer verschillende bedrijven te maken hadden, waarin vele factoren verschillend zijn, o.a. de
bodemgesteldheid en de cultuurmaatregelen.
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20. De proefboomgaard te Eversdijk (Zld). O p de voorgrond het geheel onbehandelde
perceel, daarachter de percelen II en III met grondbewerking en vervolgens perceel IV

In 1954werden we evenwel in de gelegenheid gesteld een gedeelte van een
boereboomgaard te pachten te Eversdijk (Biezelinge), groot 1ha en 20 are,
waardoor alle waarnemingen verder in één bedrijf kunnen worden uitgevoerd.
In deze boomgaard gaan we dus uit van een bepaalde dichtheid van de
mijten- en insectenpopulaties; door de cultuurmaatregelen zullen de uitwendige omstandigheden van de populaties veranderen, waarbij dan zal
worden nagegaan in welke mate decombinatie van de verschillende cultuurmaatregelen de populatiedichtheden zal beïnvloeden.
Tenbehoeve van dit onderzoek is de boomgaard in vier percelen verdeeld,
die alsvolgt worden behandeld:
I geheel onbehandeld
II grondbewerking, bemesting, snoei
III grondbewerking, bemesting, snoei en bespuitingen
IV bespuitingen.
Per perceel gebruikten we voor dewaarnemingen zesbomen Goudreinette
en zesbomen Bellefleur.
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Naast deze boomgaard hielden we nog het verzorgde bedrijf Ter Lugt
('s-Heer Arendskerke) en een verwaarloosd bedrijf te Goes aan voor onze
waarnemingen.
Bij de uitbreiding van de boomgaard van het Proefstation in 1953 kregen
we een gedeelte van ongeveer 0.5ha ter beschikking voor onze waarnemingen; dit gedeelte werd „Kuenen's Hof" genoemd. De indeling is in principe
gelijk aandievan deboomgaard te Eversdijk; het voordeel isechter,dat deze
percelen in duplo liggen en gescheiden worden door een elzenscherm of een
bufferrij van het appelras Lombartscalville op M I, waartoe ook de proefbomen behoren. Het geheel is omgeven door een populierenwindscherm.
De eerste jaren zullen de boompjes nog vallen onder het normale spuitschema van de rest van de boomgaard van het Proefstation, zodat ze zich
goed zullen kunnen ontwikkelen. Over 2—3jaar hopen we dan ook in deze
boomgaard met onze waarnemingen te kunnen beginnen.
Cultuurmaatregelen te Eversdijk
In de percelen II en III werd het afgelopen jaar een bemesting uitgevoerd
met kalkammonsalpeter en de grond is tot Augustus zwart gehouden; in de
percelen III en IV werd na een winterbespuiting met vbc, in April een bespuiting uitgevoerd met DDT tegen de appelbloesemkever (Anthonomus pomorum L.) enderupsjes van de bladrollers.
In Juli werd 2x gespoten met diazinon tegen de bloedluis (Eriosoma lanigerum HAUSM.),waarna we in Augustus nog een bespuiting uitvoerden met
diazinon tegen het fruitmotje (Enarmonia pomonella L.). Deze bespuitingen
werden al of niet gecombineerd met een bestrijding van de schurft (Venturia
inaequalis (CKE) WINT.),waartegen vóórdebloei2x met koper en nâ de bloei
1x met kwik, 3x met zinkcarbamaat en tenslotte met TMTDwerd gespoten.
Methode van onderzoek
Daar de dichtheid van een mijten- en insectenpopulatie, afgezien van de
invloed van temperatuur, vochtigheid enz.,zeer sterk beïnvloed kan worden
door de voedselpositie en de aanwezige,parasieten en roofvijanden, werden
beidelaatstgenoemde factoren bestudeerd.
Devoedselpositie vanvele voor defruitteelt schadelijke mijten en insecten
zal afhankelijk zijn van dephysiologische toestand van de vruchtbomen; teneinde hiervan een indruk te kunnen krijgen is nagegaan:
a. toename van de stamomtrek van de vruchtbomen per seizoen
b. totale scheutgroei per 10m taklengte
c. aantal gemengde en aantal bladknoppen per 10m taklengte
d. percentage vruchtzetting
e. toename van het gemiddelde bladoppervlak per week of per twee weken
f. gehalte aan stikstof, fosfor, kalium en magnesium per eenheid drooggewicht.
Om de aantalsverhoudingen van de mijten en insecten met hun parasieten
en roofvijanden te kunnen bepalen, werd van eind Mei tot eind September
in alle percelen, om de veertien dagen geïnventariseerd; hierbij is het afgelopen jaar zeer veel hinder ondervonden van de slechte weersomstandigheden.
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Aan de gevallen en geplukte vruchten werd tenslotte nog de schade, veroorzaakt door deverschillende beschadigers, vastgesteld.
Resultaten 1954
Bij de waarnemingen betreffende de physiologische toestand van de
vruchtbomen, kwamen in dit eerste jaar van onderzoek nog geen verschillen
tot uiting tussen de vier percelen, wat betreft het aantal bladknoppen ten
opzichte van het aantal gemengde knoppen.
In de onbespoten percelen I en II ging, vooral van de Bellefleur, een groot
aantal bloemknoppen voor de vruchtzetting verloren, tengevolge van een
beschadiging door de larven van de appelbloesemkever (Anthonomus pomorum L.).De bespuiting tegen deze kever, uitgevoerd in de percelen III en IV
had een gunstig resultaat.
Ook de rupsjes van enkele soorten bladrollers vernietigden nog enige
vruchtjes.
In de toename van het bladoppervlak was tussen de vier percelen slechts
een gering verschil waar te nemen; de analyse van de bladeren naar het
gehalte aanstikstof, fosfor, kalium en magnesium bracht evenmin duidelijke
verschillen naar voren.
Uit de inventarisaties van de mijten is gebleken, dat tot Juli—Augustus
bijna geen mijten en eieren van het fruitspint (Metatetr anychus ulmi KOCH)
voorkwamen; daarna nam dit aantal echter toe,vooral op deBellefleur in de
onbespoten percelen. Een afname van het aantal roofvijanden was niet waar
te nemen. Ook het vorige jaar viel deze toename van het fruitspint in onbespoten boomgaarden tegen het einde van het seizoen op,maar een verklaring voor dit verschijnsel hebben we nog niet kunnen vinden.
In het begin van het seizoen 1954werd de grond in de boomgaard voor de
eerste maal omgewerkt en bemest en werden de bomen gesnoeid. Alhoewel
naeenhalf jaar enigeinvloed hiervan opde ontwikkeling van de mijtenpopulatienauwelijks isteverwachten, ishet tochinteressant te zien,dathet totale
aantal mijten en eieren van het kruisbessenspint (Bryobia praetiosa KOCH.)
in het onbehandelde perceel lager lag dan in perceel II, waar eveneens niet
gespoten, maar wel gesnoeid en gemest was. Zowel bij de Goudreinette als
de Bellefleur werd dit waargenomen. Dit schijnt reeds te wijzen op betere
bestaansmogelijkheden voor de mijten in perceel II. De analyses van de
bladeren gaven echter geen duidelijke verschillen te zien tussen de twee
percelen; ook het aantal roofvijanden was in perceel II niet geringer geworden, integendeel iets gestegen.
Uit vroegere onderzoekingen van KUENEN (1946) is reeds komen vast te
staan dat de spintmijten aan appelrassen met bladeren met een dunne cuticula de voorkeur geven. Het zou nu mogelijk kunnen zijn, dat de spintmijt
de cuticula en epidermis van de bladeren in de verzorgde percelen gemakkelijker met zijn stiletten kan doorboren dan de bladeren in de verwaarloosde bedrijven.
Om te onderzoeken of er een dergelijk anatomisch verschil is tussen de
bladeren uit verwaarloosde en verzorgde bedrijven, zullen deze winter bladeren anatomisch worden onderzocht (cuticula, epidermis, aantal lagen palissadenparenchym). Ook zal in laboratoriumproeven de invloed van de
voedselpositie van de mijten opde voortplanting moeten worden bestudeerd.
68

Om een beter inzicht te krijgen in het mijtenprobleem werden in 1953 door
mejuffrouw H. GROENEWOLD, biol. cand.e te Groningen, met de verschillende
roofvijanden van de beide soorten spintmijten keuzeproeven gedaan. Uit de
oriënterende waarnemingen bleek, dat de roofmijten Typhlodromus spp. en
Phytoseius sp. het fruitspint (M. ulmï) verkozen boven het kruisbessenspint
(B. praetiosa), terwijl de roofwantsen en de larven van enkele soorten gaasen zweefvliegen beide soorten aten. Door omstandigheden konden deze
keuzeproeven dit jaar niet worden herhaald.
Van zeer veel belang is het eveneens, de vermeerderingssnelheid van de
roofvijanden en de vraatcapaciteit ten opzichte van beide spintsoorten te
kennen.
In de onbespoten percelen kwamen verder de mijten: Tenuipalpus oudemansi GEYSKES en Schizotetranychus
sp. in grote aantallen voor.
Wat de insecten betreft, werden in de onbespoten percelen I en II van de
boomgaard te Eversdijk de volgende Lepidoptera waargenomen: Spilonota
ocellana FABR.,Recurvaria leucatella CLERCK., Cacoecia lecheana L., Olethreutes variegana Hb., Pandemis heparana SCHIFF., P. ribeana Hb.
De rupsjes van deze bladrollers beschadigden vele bloemknoppen, die dan
voor de vruchtzetting verloren gingen. Verder kwamen voor Adoxophyes
orana F.v.R., Simaethis pariana CLERCK., Swammerdamia pyrella VILL., Nola
cucullatella L., Larentia bicolorata HUFFN., Operophtera brumata L. en Calymnia trapezina L.; voorts vele mineerders zoals Cemiostoma scitella ZELL.,
Ornix guttea HAW., Lithocolletis- en CoZeophora-soorten.
Van de Hemiptera zijn vooral de wantsen van belang als roofvijanden van
de beide spintsoorten. In de onbespoten percelen kwamen in aantallen v a n
enige betekenis voor: Anthonomus nemorum L.,A. nemoralis F., Orius minutus L., O.majusculus REUT., Nabis apterus F., Phytocoris tiliae F., en P . reuteri SAUND.; verder in kleine aantallen Atractotomus mali M E Y D., Blepharidopterus angulatus FALL., Heterotoma meriopterum SCOP., Malacocoris chlorizans PANZ. en Püophorus perplexus D. en S. De appelbladvlo (Psylla mali
SCHM.) en cicaden van het geslacht Typhlocyba werden in grote aantallen in
de onbespoten percelen gevangen.
De Hemiptera verdwenen reeds in Mei in de bespoten percelen. In de onbespoten percelen waren de appelbloesemkever (Anthonomus pomorum L.)
en Coccinelliden (vooral Exochomus quadripustulatus L.) talrijk.
Tot de Neuroptera, die in de onbespoten percelen voorkomen, behoren de,
in de Engelse literatuur als roofvijanden van M. ulmi vermelde larven van
Chrysopa carnea STEPH., Conwentzia sp. en enkele nog niet gedetermineerde
soorten. Van de Hymenoptera moeten nog genoemd worden de appelzaagwesp (Hoplocampa testudinea KLUG.) en de zuringbladwesp (Ametastegia
glabrata FALL.).

In de percelen III en IV kwamen, ondanks de bespuitingen, nog tamelijk
veel beschadigingen van bladrollers en fruitmotje voor; de bespuitingen
tegen de appelschurft gaven goede resultaten te zien.
De resultaten van de waarnemingen in h e t verzorgde bedrijf te 's-Heer
Arendskerke en in de verwaarloosde boomgaard te Goes kwamen overeen
met respectievelijk die in de bespoten en onbespoten percelen van de boomgaard te Eversdijk.
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SUMMARY
Soil research
Soil moisture. Some supplementary trials on the influence of soil moisture on the
growth of the fruits were carried out. None such influence was observed, which
could be expected, because the permanent wilting point was not reached.
Rooting-depth of fruit trees seems to be restricted by the level of the groundwater
table early in the summer as was shown by comparing rooting-depth and the mean
water level in four consecutive years.
Shallow rooting results in smaller plants irrespective of the soil moisture status.
When a silt topsoil is followed by a sandy subsoil shallow rooting results.
Deeper rooting can be induced by mixing silt in the sandy subsoil.
High groundwater tables in winter are not so dangerous to fruit trees as in summer.
None the less a water level of about 0.5 m below the surface from November until
March is about the maximum height an apple tree can endure.
Mineral nutrition. Liberal dressings of lime did not cause a more severe magnesium
deficiency in apple rootstocks growing in pots filled with a calcareous and a mildly
acid sea silt soil; at least not within a period of 2 years. This was unexpected,
because in calcareous soils magnesium deficiency is more severe (at the same ratio
of Mg/K content in the soil) than in more acid soils.
Much attention has been given to chemical leaf analysis in relation to magnesium
deficiency and nitrogen deficiency.
A mathematical treatment of observations with regard to ironchlorosis revealed
some new and other well known causes of iron deficiency. No results have been
obtained with iron-chelates, sprayed on the fruit trees or dug into the soil, against
iron deficiency.
Grass and cover crops. A sward in orchards is becoming more popular among
fruit growers. Trials are prepared to study the influence of cutting frequency,
nitrogen requirements and irrigation on the production of fruit trees. The influence
of grass, growing under rootstocks in pots, could nearly be compensated by a liberal
dressing of nitrogenous fertilizer. A urea spray on the leaves was insufficient in
this respect.
Mycological research
Apple scab. In 1953 and 1954 artificial inoculations were made with Venturia
inaequalis (Cke) Wint. on apple, in order to test the applicability of Mills' data
under Netherlands conditions. These experiments were carried out in an inoculation
chamber at controlled temperature und high relative humidity. Young appletrees
grown in big flower pots, were exposed to infection by ascospores as well as by
conidia. Inoculations were also made on shoots of M II stocks in the nursery. The
same methods were also used to test the efficacy of; various fungicides, especially
their curative value. The results may be summarized as follows.
At temperatures between 17 and 20° C infections with ascospores succeeded if the
leaves had been wet for more than 8-9 hours at a stretch. This agrees with the data
provided by Mills.
It appears that for successful inoculation with conidia, the leaves have to remain
wet for the same length of time as is necessary for infection by ascospores or even
longer. Hence Mills' statement that the time during which the leaves should be wet
for successful infection with conidia is only two-thirds of the period necessary for
infection with ascospores, could not be confirmed.
In cases where normal scab lesions were produced, the length of the incubation
period was found to agree with Mills' data. In most cases the incubation period
was found to last between 9 and 11 days.
According to the results obtained on grafted trees in pots, curative control of
scab appears to be possible with the following fungicides if applied within the
period stated after the leaves got wet.
a. Organic mecury compound „AAventa" at 0.07 %, between 40 and 48 hours.
b. Dinitrorhodane benzene compound, ,„Nirit 45" at 0.2 %,between 21 and 27 hours.
c. Captan at 0.3 %, less than 26 l/2 hours.
d. Ziram at 0.2 %, less than 2 1 ^ hours.
e. TMTD at 0.2 %, less than 2 1 ^ hours.
The fungicides used in this experiment could be arranged in the following order

70

of decreasing curative efficacy: organic mercury compound „AAventa" 0.1%,
„AAventa" 0.07 %, organic mercury compound „Alvesco" 0.125 %, dinitrorhodanebenzene 0.2 %, captan 0.3 %, ziram 0.2 % and TMTD 0.2 %, the two mentioned last
being about equally effective.
In the nursery, curative control was effected on shoots of M II stocks with:
a. „AAventa" 0.1 % if applied within 72 hrs after the leaves got wet;
b. TMTD 0.125 % if applied within 17 hrs after wetting of the leaves. In the
nursery „AAventa" at 0.07 % and at 0.1 % was curatively more effective than
„Alvesco" at 0.125 % and 0.2 % respectively.
When various fungicides were tried against scab lesions which had already been
visible for 14 days the following order of decreasing efficacy was established:
„AAventa" 0.1 %, „Nirit 45" at 0.2 %, ziram 0.2 % and captan 0.3 %, the latter two
being about equally effective.
Inoculation of a given variety with conidia obtained from a different variety may
result in development of normal scab lesions but often only chlorotic spots are
obtained and sometimes no infection occurs.
From a field test it appeared that a low concentration of 0.05 % of the organic
mercury compound AAventa on Cox's Orange Pippin caused serious leaf damage.
Another field test showed that pears of the Bonne Louise d'Avranches variety could
not stand a treatment with dinitrorhodanebenzene. It moreover appeared that ziram
sprays were quite as successful against scab lesions as were captan sprays.
Apple powdery mildew. In a field test for the control of mildew in apples it
appeared that like in 1953 a better effect could be obtained with wettable sulphur
sprays (Thiovit) than with colloid sulphur (Ialine). A reliable relation between the
affection by apple mildew and the yield of fruits could be established. Any serious
affection by apple mildew reduces the yield.
Physiological research
The physiological research was started in the year under review. On the basis of
practical data it was tried to determine what problems in the physiological field,
fruit growers may find themselves confronted with, in order to find out which of
these problems could be taken into further consideration, with a reasonable chance
of success. The provisional conclusion was that it would seem to be advisable to
make a more detailed study of a few aspects of the growth and fertility problems.
Acarological and entomological research
1. Fruit tree red spider mite, Metatetranychus ulmi Koch. Potted rootstocks, were
used in the first place in laboratory research. Most of the experiments with these
rootstocks were carried out in a glasshouse. The advantage of this practice is that
experiments can be made with a number of mites that is exactly known, and that
detailed observations can be made about the mites and their progeny. In other
cases the so-called leaf-disc method is used. For other experiments with ovicides
there is a method by which leaf fragments are fastened to an object-slide, after
which the treatment of a number of eggs that is exactly known can start.
Nearly all the field tests are carried in commercial orchards. The method of observation is to collect leaf samples of 100 leaves weekly. On these leaves the numbers
of mites and eggs are counted.
The effect of ovicides:
a. „Shell antispintolie" applied a short time before or during the hatching period
of the winter eggs, showed a fairly good effect in 1952 and 1953. In 1954 the results
were disappointing, the causes for this being unknown.
b. EPN 300 caused a high mortality of red spider mites and eggs; its residual
effect is about 14 days.
c. PCPBS caused a high mortality of summer eggs. On a few varieties it caused
damage to the fruits.
d. Chlorocide is effective on summer eggs and larvae. It has a long residual effect,
about 6 weeks.
e. PCPCBS (= Ovotran) also caused a fairly high mortality of summer eggs, its
residual effect is, however, a little shorter. The very good effect on summer eggs
of these chemicals caused them to be tried on winter eggs as well. A report on this
will be submitted later.
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The effect of acaricides:
a. Parathion has a good effect on the active stages; its residual effect is very
short, about 2 or 3 days.
b. Malathion has about the same effect as parathion, its residual effect being
between 6 and 8 days.
c. Dlazinon also acts for 2 or 3 days.
d. Systox (demeton) and Pestox (schradan) have a much longer residual effect;
one single treatment with Systox can give excellent results.
In a few field trials the influence of red spider infestations on the development
and the production of apple trees was investigated. It appears that already early
season damage has influence on the size of the fruits, while a marked influence is
perceptible on the numbers of flower buds which develop in the following spring.
2. Bryobia spp. Bryobia particularly occurs in neglected orchards. Only very
rarely the mites are found in well kept orchards. The reason for this phenomenon
is not known.
Although Bryobia is known from a great number of host plants, attention was
particularly given to the mites found on apple, pear and gooseberry. Only one
generation was found on gooseberry, against three on apple. The behaviour of these
mites greatly differs from that of M. ulmi; the mites often hide on the wood and
only go to the leaves for feeding. The summer eggs are laid both on the wood and
on the leaves, the moulting also taking place there. Preliminary experiments showed
that the mites are very sensitive to insecticides containing sulphur or parathion.
This may be one of the reasons why in wellkept orchards these mites never occur
in large numbers.
3. Black currant gall mite. The infestation of black currant by this gall mite
(Eriophyes ribis Nal.) is of importance for two reasons: in the first place by destruction of the buds, and in the second place because the mite is a vector of reversion
of black currant. Control by means of a high concentration of lime sulphur does not
give satisfactory control. Moreover the leaves are often damaged by these sprays.
Experiments with wettable sulphur showed a better action and a safer application,
although on some varieties leaf discoloration occurred. Because of the long migration
period of the mites the spraying should be repeated several times. Other preparations
on the basis of chlorobenzilate, diazinon and EPN 300 appeared to be little effective
against these gall mites.
4. Bugs on apple, pear and currant. In 1951 and 1952 serious damage was done
by bugs in various parts of the country. In 1953 the investigation of this damage was
taken in hand. In the first place the bug responsible for the damage was traced.
Then the biology and the means of control were considered. It soon appeared that
Lygus pabulinus L. was the most important bug attacking fruit crops. This bug
has two generations per annum. The winter eggs are laid on numerous kinds of
woody crops, the larvae hatching at the end of April, or in the beginning of May.
The hatching period is very short. Immediately after hatching the larvea are very
active and sting frequently. As from the fourth larval stage the migration to herbaceous plants begins. On these plants the second generation will develop. After
the migration no more damage is done to the fruit crops.
Preliminary field trials have shown that parathion or diazinon can successfully be
applied against these bugs, provided they are used at the correct moment, i.e. the
larvea hatch from the winter eggs.
5. Woolly apple aphid. A few problems important for the control have been
studied. It appeared in the orchards inspected that the colonies hibernating in the
root system were of little importance compared with the woolly apple aphids hibernating on the branches.
In August the percentage of woolly apple aphids parasitized by Aphelinus mali
Hald. was considerably lower (0-9 %) when contact poisons had been sprayed in
June or July; this percentage is quite different from those in the orchards where
contact poisons had not been used any more after May, the latter varying between
30 and 40.
After the trees had blossomed, the killing effect on the woolly apple aphid colonies
of 0.05 % Systox and 0.1 % Metasystox was equivalent to that of 0.2 % malathion
liquid 50 % and 0.1 % diazinon emulsifiable oil 20 %. In spite of the good effect
at the beginning, control had to be continued afterwards in order to prevent serious
affection later in summer.
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6. Green apple aphid. The development was studied during the season. A number
of field trials were carried out to find out to what extent the complaints in practice,
that in summer the aphids could no longer be controlled with parathion, are justified.
It appeared from these tests that in April, so, before the trees blossom, a concentration of 0.03-0.06 % parathion liquid 25 % gave a good control, but that in June
and July the dosage of parathion had to be between two and four times as much
(about 0.12 %) to obtain the same result (mortality of about 100 %). During the
months of July and August, however, this desirable concentration remained constant.
Before the trees blossomed, the effect of 0.15 % malathion liquid 50 %, 0.1 % diazinon
W.P. 20 % and 0.125 % lindane miscible oil 10 % was also good; 0.2 % of DDT paste
50 % still had a good killing effect, but 0.1 % EPN 300-W.P. 25 % was not sufficient.
7. Dock sawfly. Of late years the dock sawfly has regularly caused damage to
fruit in practically all the fruit centres. For this reason research on the biology and
the possibilities of control of this insect were started in 1954. The complete development takes place in the vegetation under the trees and not on the fruit trees. Two
or three generations may have developed. The larvea of the first generation pupated,
for instance in stalks, and never caused damage to fruits but the larvea of the last
generation(s), beginning to look for places to hibernate from the end of August,
bored holes, not only in the bark, stalks, etc. but also in the fruit. They made their
way to the trees by props, trunks, branches that hang over, etc.. Fruit was damaged
up to a height of four metres and sometimes the larvae covered a distance of more
than 10 metres on the ground. Especially the fruit varieties that were picked late
had suffered most damage. Apples, but also pears, were affected. Particularly the
lower types of trees were most affected. In the standard trees the larvea had in
most cases already bored themselves into the bark before the fruit was reached.
Therefore low types of trees may promote the affection.
Eggs and feeding larvae were only found on Polygonaceae. In laboratory tests the
larvae only fed on Polygonaceae and not on Chenopodiaceae and other plants.
Ordinary spraying or mist spraying with parathion and DDT of the vegetation
under the trees and of the lower parts of the trees prevented damage to fruit effectively. Regular mowing of the vegetation under the trees also had a favourable effect.
The „Mededelingen Directeur van de Tuinbouw" 1955, 18(5), will contain a survey
of the experience gained with the dock sawfly so far.
8. Codling moth and other Tortricidae. A national research campaign, in which
the Government Horticultural Advisory Services, the Plant Protection Service, the
Institute for Phytopathological Research and the Royal Dutch Meteorological Institute
cooperate, has been started for the following purposes:
a. to determine the flight of the codling moth and other leafroller species in various
places in the country;
b. to find the relation between the course of the flights and the weather conditions,
moreover to study synchronism of the flights in the various fruit growing centres;
c. to find out how the results can be used to advantage for the warning services,
regional or for the whole country;
d. to take a census of the leaf-roller populations in the various fruit growing
centres.
a. and d. A survey of the most common Tortricidae species has been included,
stating the species in the chronological order of their appearance. In alle the places,
except at Grijpskerk (the northernmost place of observation), 2 flights of the most
important species, Adoxophyes orana FR (= Capua reticulana Hb.), were registered.
b. Influence of weather conditions on the flights and study of synchronism. The
first few catches of codling moth were at rather irregular dates, which was partly
due to the weather conditions in May. The principal flights of most species were
fairly synchronous. This also applies to the most important oviposition periods of
the codling moth. It was impossible to find out whether the long flight of the
codling moth (from May to the beginning of September) was made by one or by
two generations. A certain relation has been found between the evening temperatures
and the numbers of codling moths caught. During nights when at the beginning of
the evening twilight the temperature was higher than 15° C most codling moths
were caught (between 77 and 80 per cent of the total number); when the temperature
was between 13 and 15° C, about 16-20 per cent of the total number and below
13° C about 4 per cent of the total number were caught.
In 1954 there was a limited number of periods during which in the evenings the
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temperatures at the beginning of the twilight were higher than 15° C; from field
observations it seems that these periods coincide with the periods of the most
important oviposition of the codling moth.
Summerfruittree leaf-rollers, Adoxophyes orana FR., were caught in nights with
a temperature at the beginning of the evening twilight of 12° C and higher. (Oviposition still took place at a temperature of 14° C and even at 13° C).
c. The light traps afforded a reasonable insight into the course of the various
flights. As the first codling moths were caught as early as between 10th and
22nd May, while a number of eggs sufficient to justify the control of the caterpillars
from these eggs, was not laid until the middle of June; further research into the
meaning of these periods (favourable evenings) is very important, from a local as
well as fiom a general point of view. Improved or simplified methods to determine
the importance of these periods are also essential. They will have to show whether,
and if so to what extent, the warning services will be able to rely on an organization
with a few lights traps and observeis, to forecast the times for the control measures
of the codling moths and the other leaf-rollers accurately.
Field tests showed that 0.2 % malathion liquid 50 % and 0.1 % diazinon emulsifiable
oil 20 % yielded about the same results as 0.06 % parathion liquid 25%.
9. „Early" worminess in apple, insect still unknown. In some apple orchards
damage caused by Tortricide caterpillars was often observed in June. An incidental
spraying on 13th June almost entirely prevented the affection of the fruit. This
affection has some resemblance to that of the codling moth, but it seems to start
earlier in the seasoh. The caterpillars have been found in apple and pear, but a
Lew of them also in plum and cherry. They are particularly found in unsprayed
orchards. There is one flight and the adult caterpillars hibernate in cocoons in the
bark of the trees. It is hoped that the species will be indentified next year.
10. Coouded drab moth and related species. The injuries to fruit, caused by the
caterpillars of Taeniocampa species are often mixed up with those of the winter
moth (Operophtera brumata L.). Damage to fruit by the former caterpillars was
found generally, though locally (especially in North- and South-Holland and in
Zeeland). The flights started early (in the course of March), and moths were caught
until June. This made control difficult.
Influence of shelters
The influence of shelters on growth and production. These investigations were
carried out in an orchard where even in the windiest places the growth of the crop
can still be considered reasonable; so, not in the coastal area. The results were
very different from year to year (from 1952 through 1954). In 1952 and 1954 it seemed
that the shelter from the west wind showed a clear positive effect on the yield
of the varieties used for the investigations (Jonathan and Golden Delicious). However,
in 1953 this effect was not observed. It was therefore impossible to conclude from
the mere yield figures that the shelter produced a positive effect. The fact that the
highest trees were found in places that were sheltered from the west wind was
obviously the favourable effect of the shelter on the growth.
The sheltering effect of single-row windscreens of Lombardian poplars and aldersIt has appeared that the shelter of a normal windscreen of Lombardian poplars
with a height of about 14 m protects the entire orchard behind it, extending over a
distance of about 280 m. This, however, does not mean that sufficient shelter is
provided for the crop everywhere in the orchard. The windscreen of alders, which
is considerably lower, leaves part of the orchard unprotected. In the unprotected
part the wind does not have the speed it has in the open field, because the crop
itself reduces it (uneven surface).
The windscreen assortment in Zeeland. This problem became particularly urgent
after the flood disaster in 1953, when it was to be expected that advice was required
in the matter of re-planting windscreens. For practical purposes the most important
result of this research was the classification of the various tree species according
to their sensitivity to salt in the soil.
The influence of a shelter On the earliness and the production. Sheltered strawberries ripened a little earlier and yielded about 15 per cent more. Potatoes also
showed an increase in yield.
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Relation between the insect population in woodstands and orchards
In the framework of the research activities into shelters in Zeeland, the study of
these relations was started in 1952. By the difficulties in practice of this investigation, the aim of this experiment was changed. It was decided to ascertain the
reaction of the biocoenosis in some different types of landscape on a number of
fruit-damaging insects brought there. The results still don't show any marked
differences in the effect of parasites and predators on fruit-damaging insects between
the various types of landscape.
Research of the biocoenosis in orchards
The study of the influence of cultivation measures, soil tillage, manuring, pruning
and spraying, on the development of the mite and insect populations in the orchards
was started in 1952. The observations had to be made in various well-kept and
neglected orchards until 1954; this year a neglected orchard at Eversdijk was rented
where the various cultivation measures could be carried out individually or in
certain combinations. Observations were made in respect of the physiological condition of the experimental trees, standard trees of „Schone van Boskoop" and
„Bellefleur" and samples were regularly taken of the mite and insect populations
of these trees.
Between the four plots of the orchard at Eversdijk marked differences could not
yet be observed in this first year as to the number of leaf buds in relation to the
number of flower buds, the fruit setting, the average increase in the size of the
leaves and the nitrogen, phosphor, potassium and magnesium content of the leaves.
In the more or less well-kept plots the injurious mites and insects have, indeed,
been cleared to a certain extent by spraying, but so have the useful species, namely:
predacious mites, bugs and the larvae of species of the lace-wing fly and the hover fly.
Finally, when the fruit was picked, the injuries to the fruit caused by leaf-rollers,
codling moth, apple sawfly, dock sawfly and apple scab were ascertained.
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13, (10):813-816, 1950.
— De waterhuishouding van de bodem
I en II. Zeeuwsch
Landbouwblad
30:2070 en 2071, 12 en 19 Mei 1951.
— Proeven met groenbemestingsgéwassen in de fruitteelt in 1950. Med. Dir.
v. d. Tuinbouw 14, (6):341-357, 1951.
— Groenbemesting in de fruitteelt
I. De Fruitteelt 42,(15):298-299,1952.
II.
„
42, (16) : 322, 1952.
III.
„
42, (19) : 388, 1952.
IV.
„
42, (20): 403, 1952.
— Droogteschade aan de Zeeuwse tuinbouw. Boor en Spade IV: 255-261,
1951.
— De waterhuishouding in enige
Zeeuwse bodemtypen. Boor en Spade
V :159-166, 1952.
— Groenbemesting in de fruitteelt 1951.
Med. Dir. v. d. Tuinbouw 15, (6) :
363-370 (1952).
— IJzerchlorose. De Fruitteelt 43 (22):
452-453, 1953.
— Bladanalyse. Tuinbouwgids 1954.
— § IV 1, 2, 3 en 5 in „Voedingsziekten
bij Fruitgewassen" door D. Mulder.
Tuinbouwvoorlichting 1, Ie druk '53.
3. Butjjn, A. op 't Hof en P. Meeuwse
— Groenbemesting in de fruitteelt.
De Fruitteelt 40, (23):448-449, 1950.
— Ervaringen met groenbemesters.
De Fruitteelt 40, (24):465-468, 1950.
— Groenbemesting in de fruitteelt
De Fruitteelt 41, (18):312-316, 1951.
3. Butijn en D. Mulder
— De betekenis van het bladonderzoek
voor het bemestingsprogramma.
De Fruitteelt 41, (21):368-370, 1951.
3. Butijn en Mej. W. F. van Verre
— Zoutbepalingen. Med. Dir. v. d. Tuinbouw 15, (7): 419-427, 1952.
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H. H. Evenhuis
— Het nut van een bespuiting met
loodarsenaat na de bloei, ter bestrijding van het fruitmotje (Enarmonia
(= Carpocapsa) pomonella L.) Med.
Dir. v. d. Tuinbouw 14 (5):265-268,
1951.
— Het fruitmotje, (Enarmonia (= Carpocapsa) pomonella L.) en zijn bestrijding. De Fruitteelt, 41 (20):352353, 1951.
— Over de bestrijding van insecten
door natuurlijke vijanden. De Fruitteelt, Kerstnummer
1952:948, 949,
959.
— Bepaling van de tijdstippen waarop
tegen het fruitmotje, (Enarmonia
C= Carpocapsa) pomonella L.) gespoten moet worden. T.ijdschr. over
Plantenz. 59:9-22, 1953.
D. J. Kuenen
— Onderzoek naar den invloed van
vruchtboomcarbolineum en aardolieemulsie op de eieren van bladluis en
spint. Verslag Zeelands
Proeftuin,
Goes 1941. 28 pp. 5 figs. 14 refs.
— Onderzoek over de biologie en bestrijding van het fruitspint Metatetranychus ulmi Koch. Verslag Zeelands Proeftuin Goes, 1941. 25 pp.
2 figs.
— Spint op vruchtbomen.
Tijdschrift
over Plantenz. 49 (4) :130-131, 1943.
— Holland makes Progress in Red Spider Control. Grower 24 (20) :390391, 1945.
— Het winterei van het Fruitspint (Metatetranychus ulmi Koch) en zijn
bestrijding. Tijdschr. over Plantenz.
52, (3):69-82, 1946.
— Voorlopig verslag van enkele proeven ter bestrijding van de Perebloesemsnuitkever (Anthonomus cinctus
Redt.). Med. Dir. v. d. Tuinb., Augustus 1946 :525-530.
— Stuiven en Gassen in het veld. Tijdschrift over Plantenz., 1946 :161-162.
— Het Fruitspint en zijn bestrijding.
Med. Tuinb. Voorlichtingsd. 44, 1946.
— On the ecological significance of two
predators of Metatetranychus
ulmi
C. L. Koch (Acari, Tetranychidae).
Tijdschr. Entom. 88:303-312, 1947.
— De bestrijding van de appelzaagwesp
(Hoplocampa testudinea Klug) met
hexachloorcyclohexaan (HCCH=666).

Med. Dir. v. d. Tuinb. 11, (4):266274, 1948.
— Chemische insectenbestrijding en
haar beperkingen. Vakbl. Biol. 28:
82-89, 1948.
D. J. Kuenen en M. van de Vrie
— De Perebloesemkever (Anthonomus
cinctus Redt.). Med. Dir. v. d. Tuinb.
10, Mei 1947, : 275-288.
— De bestrijding van de appelzaagwesp. Med. Dir. v. d. Tuinb. 12, (3) :
109-119, 1948.
— De Perebloesemkever (Anthonomus
pyri Koll) in Nederland. Tijdschrift
over Plantenz. 55, (1):2-22, 1949.
— Het soortbegrip voor de niet-systematicus. Hand. 31. Nat. Geneesk.
Congr., 1949 :117-118.
— Schadelijke nevenwerking van bestrijdingsmiddelen. Med. Dir. v. d.
Tuinb. 12, Aug./Sept. 607-615, 1949.
— Over Hoplocampa flava en H. minuta. Versl. 104e Zomerverg. N.E.V.,
Mei 1950.
— The Fruit Tree Red Spider (Metatetranychus ulmi Koch, Tetranychidae,
Acari) and its relation to its host
plant. Tijdschr. Entom. 91:83-102,
1949.
— Anthonomus pyri Koll and its attack
on pears in the Netherlands. Proc.
8th Int. Congr. Stockholm, 657-661,
1950.
D. Mulder
— Proeven over schürftbestrijding. Med.
Dir. v. d. Tuinb., Mei 1946:337-349.
— Onderzoek en bestrijding van ziekten in de Engelse fruitteelt (Verslag
studiereis 1946). Med. Dir. v. d.
Tuinb. 10, (5): 307-312. 1947.
— De gevolgen van onevenwichtige
voeding van vruchtbomen. Med. Dir.
v. d. Tuinb. 11, (3):187-195. 1948.
— Een waarschuwing tegen overijld,
ongeorganiseerd optreden en te hoog
gespannen verwachtingen. Med. Dir.
v. d. Tuinb. 11, (5):301-302, 1948.
— Voorlopige mededeling over bestrijding van stip in appels door toediening van borium in de vorm van
borax. Med. Dir. v. d. Tuinb. 11 (5) :
315-319, 1948.
— Het onderzoek van ziekten van
vruchtbomen. Med. Dir. v. d. Tuinb.
11, bijlage Juli :69-83, 1948 (Verslag
van een reis naar Engeland van 16
tot 31 Mei 1946.
— Het gebruik van kunstmeststoffen in

de fruitteelt. Med. Dir. v. d. Tuinb.
12, (4):189-191, 1949.
Het colorimetrisch bladonderzoek.
Med. Dir. v. d. Tuinb. 12, (9):810820, 1949.
Schürftbestrijding in Nederland en
de Verenigde Staten van NoordAmerika. Schürftbestrijding in theorie en praktijk in Frankrijk. Med.
Dir. v. d. Tuinb. 12, (10):890-894,
1949.
Sporenelementen bij tuinbouwgewassen. Handelingen van het XXXIe
Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden te Groningen
op 19, 20 en 21 April 1949, p. 120.
Carences zinciques chez des arbres
fruitiers en Europe. Comptes Rendus
Hebdomadaires des seances de l'académie d'agriculture de France 34,
(3):177-178, 1947.
Les éléments mineurs en culture
fruitière. Le fruit Belge 17, (92) :
67-72, 1949.
Bepaling van de vruchtbaarheid van
de grond door waarneming van de
verschijnselen aan de gewassen. Med.
Dir. v. d. Tuinb. 13(10):817-828,1950.
(Rede Prof. T. Wallace vertaald en
van een inleiding voorzien.)
Der Zinkmangel in europäischen
Obtsbau. Phytopathologische
Zeitschrift band XVI, heft 4, 1950.
Survey of nutritional diseases in
fruittrees in relation to soil conditions in the Netherlands. Transactions
of the Int. Congres of Soil Science,
Amsterdam 1950, volume II.
Magnesium deficiency in fruit trees
in sandy soils and clay soils in Holland. Plant and Soil II (2):145-157,
1950.
Stip in appels als cultuurverschijnsel. Med. Dir. v. d. Tuinb. 14, (1) :
20-27, 1951.
Het nemen van een bladmonster voor
chemisch onderzoek. Med. Dir. v. d.
Tuinb. 14 (3):128-130, 1951.
De Eckelrader virusziekte van zoete
kersen. Med. Dir. v. d. Tuinb. 14 (4) :
217-228, 1951.
Problemen rond het stip in appels.
Med. Dir. v. d. Tuinb. 14, (9): 731738, 1951. Stenigheid in peren. Med.
Dir. v. d. Tuinb. 14,(6):357-361,1951.
De betekenis van het gewasonderzoek voor het bemestingsadvies. Kali
8 :189-196, Mei 1951.
Een hypothese over de oorzaak van
het verschil tussen primaire en secundaire symptomen bij de Eckelraderziekte van zoete kersen. Tijd-
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schrift over Plantenz. 58, (1):21-24,
1952.
D. Mulder en W. P. N. Vlasveld
— De invloed van de bespuitingen vóór
de bloei op de aantasting van peren
door schurft in 1947. Med. Dir. v. d.
Tuinb. 12, (4):192-196, 1949.
G. S. Roosje en J. B. M. van Dinther
— The genus Bryobia and the species
Bryobia praetiosa Koch. Entom. Ber.
141, (8):327-336, 1953. (Tevens als
Meded. 60 van het I.P.O.)
M. van de Vrie
— Bestrijding van de appelzaagwesp.
Med. Dir. v. d. Tuinb. 13, (3):139149,1950.

— De bestrijding van de appelzaagwesp
(Hoplocampa testudinea Klug). De
Fruitteelt 39, (17):320-323, 1949.
— Let nu op de perebloesemkever. De
Fruitteelt 39, (15):286-287, 1949.
M. van de Vrie en D. J. Kuenen
— De bestrijding van de appelzaagwesp.
Med. Dir. v. d. Tuinb. 12, (3):109119,1949.
M. van de Vrie en D. J. Kuenen
— Waarnemingen over de biologie en
de bestrijding van de appelzaagwesp
(Hoplocampa testudinea Klug, Hymenopt., Tenthredinidae).
Tijdschr.
over Plantenz. 57:135-157, 1951.

PUBLICATIES IN 1954
J. Butgn:
— De betekenis van de bovengrond. De Fruitteelt 44, (2):32-33, 1954.
— Wanneer kunstmest strooien. De Fruitteelt 44, (3):52-53, 1954.
— Beregening in West-Duitsland (deel fruitteelt). Med. Dir. v. d. Tuinbouw, 17, (2) :
135-147, 1954.
— Groenbemesting. Med. Zeeuwse Groententelers Vereniging 7:7-9, 1954.
— De zoutgevoeligheid van windschermen en fruitbomen op zoute plekken in Zeeland.
Med. Dir. v. d. Tuinbouw 17, (10):821-824, 1954.
— De betekenis van sliblagen in de ondergrond van plaatgronden. Boor en Spade,
VII :189-196, 1954.
D. J. de Jong en M. van de Vrie:
— De bruikbaarheid van enige bestrijdingsmiddelen voor de bestrijding van een
aantal fruitinsecten en het fruitspint. De Fruitteelt 44, (12):276, 1954.
R. J. van der Linde en H. A. van der Meiden:
— Enkele voorlopige resultaten van een onderzoek naar de invloed van de inundatie
1953 op houtsoorten. Tijdschrift der Ned. Heidemaatschappij 65, (1), 1954, tevens
afgedrukt in „De Boomkwekerij" 9 (8), 1954.
— De invloed van de inundatie 1953 op houtsoorten. De Fruitteelt 44 (5), 1954.
A. Post:
— Oecologische onderzoekingen in boomgaarden. Tijdschr. over Plantenz
287, 1954.
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M. van de Vrie:
— Parathionresistentie van het fruitspint. Tijdschr. over Plantenz. 60: 78, 1954.
— Fruitspintbestrijding. De Fruitteelt 44, (6):133-135, 1954.
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