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VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN IN 1963
I. A L G E M E E N G E D E E L T E
BESTUURSMUTATIES

Dr. Ir. D. W. STOLP, secretaris, trad af als bestuurslid in verband met zijn benoeming tot directeur van de Vuilafvoermaatschappij (V.A.M.).
GEBOUWEN, INSTALLATIES, APPARATUUR EN PROEFVELDEN

Voornamelijk tenbehoeve vandeafdeling resistentieonderzoek ende biochemische
afdeling iseen begin gemaakt met een verbouwing vande voorvleugel van het instituut. De nieuwe verdieping was tegen het eind van het verslagjaar glasdicht. Bijde
mycologische kaswerd eenspoelruimte voor grondmonsters ingericht. De bibliotheek
en leeszaal vanhetCentrum voor Fytopathologie enEntomologie kwamen gereed. Er
wordt eendankbaar gebruik van gemaakt.
Verwarming en koeling van de insektenkweekkas zijn in eigen beheer aangelegd,
evenals deverlichting ineengedeelte vandekas, datingebruik isvoor het onderzoek
naar deinvloed vandevoedingstoestand vanhetgewas opde ontwikkelingsmogelijkheden vanzuigende insekten.
Voor het hele kassencomplex is een nieuwe oliebrander in gebruik genomen. De
automatische analyseapparatuur voor de biochemische afdeling kwam gereed. Op
grond vandeuitstekende ervaringen metdechromatografische viruszuivering, verkregen op de biochemische afdeling, is ook voor de virologische afdeling een Uvicord
absorptiemeter aangeschaft. DeSpinco ultracentrifuge ismeteenrotor uitgebreid. De
administratie werd voorzien van een electrische stencilmachine eneen electrische telmachine. De mycologische afdeling kreeg twee broedstoven metwaterkoeling terbeschikking voor die parasitaire schimmels, die bij normale zomertemperaturen niet
goed groeien. Detimmerwerkplaats vervaardigde onder andereeenserie opbergkasten
in decorridor bijde kassen.
PERSONEELSZAKEN

De directeur, dr. J. G. TEN HOUTEN, werd op 30 april benoemd tot Officier in de
Orde vanOranje Nassau. Op7meiontving hijter gelegenheid vanhet derde lustrum
van hetInternationaal Symposium over Fytofarmacie enFytiatrie heteredoctoraat in
de landbouwwetenschap vande Rijkslandbouwhogeschool te Gent, België. Deze eer
viel eveneens te beurt aan de bestuursleden prof. dr. A. J. P. OORT enprof. dr.J. DE
WILDE.
Dr. J. G. TENHOUTEN, dr. H. J. DEFLUITER en dr. ir. J. W. SEINHORSTontvingen de

gedenkpenning, geslagen ter gelegenheid vanbovengenoemd lustrum.
Dr. ir.A.B. R. BEEMSTERkeerde naeenverblijf van anderhalfjaar als virusdeskundigevandeF.A.O.inChilinaar Nederland terug.
Per 1oktober isdrs.C. KLIFFEN aangesteld bij de biochemische afdeling, waar hij
zich speciaal met onderzoek ten behoeve van de mycologische afdeling zal bezighouden.
Dr. J. GROSJEAN verliet per 1 september 1963dedienst inverband methet bereiken
van depensioengerechtigde leeftijd.
Dr. G. KOOISTRA, die gedurende enige jaren op het I.P.O. wasgedetacheerd door
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Shell Research Ltd., verliet het I.P.O. per 1maart in verband met zijn benoeming bij
het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse.
Mej. M. C. KERSSENen deherenW. NIJVELDTenM. VAN DE VRIEwerden bevorderd
tot technisch hoofdambtenaar.
Mevr. G. D. LUEKS-VAN THUYL verliet de dienst per 1 oktober 1963in verband met
haar aanstelling bij T.N.O. als secretaresse van dr. DE FLUITER voor de Werkgroep
Harmonische Bestrijding van Plagen. Zij blijft gedetacheerd bij het I.P.O..
Mej. M. W. ARKEMA, botanisch analiste, verliet het I.P.O. per 1 november 1963 in
verband met een aanstelling elders.Met ingangvan 1 januari 1964werd deheer A. DE
HEU in haar plaats aangesteld.
Mej. A. ZEEGERS verliet per 1 februari 1963het I.P.O. en werd opgevolgd door mej.
J. G. KAPTEYN.
Mej. A. M. STERKENBURGverliet eind april 1963het I.P.O.. Inhaarplaatswerdmej.

H. P. M. KLINKERSbenoemd.

Mej. B. M. A. BROERE nam met ingang van 1oktober 1963 ontslag in verband met
haar huwelijk, mej. E. AKKERMAN volgde haar op.
Mej. H. BARENDSEN werd op 1september 1963 aangesteld en op 1november 1963
mej. H. VAN MEERTEN, beiden bij de mycologische afdeling.
De heer T. F. VAN HELL verliet de dienst in verband met een benoeming elders en
werd opgevolgd door mej. K. HIEMSTRA.
De heer G. VAN BEEK, boekhouder, werd per 1 april tot hoofd van de administratie
van het Laboratorium voor Insecticidenonderzoek benoemd en nam in verband hiermede ontslag bij het I.P.O.. Bij de afdeling boekhouding werd de heer E.A. M. DIESMAN aangesteld.
Mej. P. C. M. VAN DER MAAT, typiste, werd elders benoemd en vertrok per 1november.
Bijdetechnischeafdeling isdeheerH. DELEEUWper 1maartalsmonteur aangesteld.
Tot gastmedewerker werd benoemd dr. D. MULDER van het Proefstation voor de
Fruitteelt indevollegrond te Wilhelminadorp.
De Algemene I.P.O.-stafvergaderingen werden in 1963 gehouden te Wageningen,
Groningen en Alkmaar.
ONDERZOEK VAN STUDENTEN RESP. MEDEWERKERS VAN ANDERE INSTELLINGEN

Mej. A. M. WILDSCHUT en mej. R. E. OVERBEEK (Landbouwhogeschool, Wageningen) hielden zich van 25 februari-11 maart op de afdeling resistentieonderzoek bezig
met resistentietoetsingen van bonen tegen Phaseolusvirus 1.
Mevrouw C. ERKELENS (Landbouwhogeschool, Wageningen) werkte van 18 februari-1 april op de biochemische afdeling aan de zuivering van anjervirussen.
Mej. A. WIERINGA (Landbouwhogeschool, Wageningen) voerde gedurende de
maand augustus resistentietoetsingen uit op de afdeling resistentieonderzoek.
De heer C. KLIFFEN (Rijksuniversiteit, Amsterdam) werkte ook in 1963 nog gedurende enkele maanden op de biochemische afdeling aan de zuivering van het witte-klavermozaïekvirus.
Mej. A. BASTIAANS(Middelbare Tuinbouwschool Frederiksoord) werktevan2januari-1meiopdeafdeling resistentieonderzoek aanresistentietoetsing bij bonen, erwten,
tomaten, komkommer, spinazie.
BEZOEKERS

In 1963bezochten ± 125individuele onderzoekers het I.P.O..Daarnaastwerden de
volgende groepen ontvangen: een vijftal studenten uit Nottingham, deelnemers aan
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het Internationaal Genetisch Congres ( ± 30 pers.), bestuursleden van verschillende
landbouworganisaties ( ± 40pers.), landbouwjournalisten ( ± 20pers.), leden van
,,De Vriendschap" te Delft onder leiding van prof. VLUGTER ( ± 15pers.), leerlingen
en leraren van de Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop ( ± 20pers.), leden van de
Kring Planteziekten Hoorn ( ± 8 pers.).
De vergaderzaal werd onder andere gebruikt voor de bijeenkomsten opde Voorlichtingsdagen voor de assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst ( ± 30pers.),
eenvergaderingvan de Rijkstuinbouwconsulenten ( ± 70pers.),devoordrachten opde
Planteziektendagen ( ± HOpers.), de Landbouwluchtvaartdag ( ± 70pers.), examens
van de assistenten Planteziekten, de N.A.K.-cursus over „Problemen bij de nacontrole
van pootaardappelen" ( ± 30 pers.), deOntwikkelingsdag Planteziekten, debijeenkomst van de Ned. Kring van Plantevirologie ( ± 52 pers.) en één van de Vereniging
van Wageningse Tuinbouwkundige Studenten, de cursus Stofwisseling door dr. VENEKAMP(rb 30pers.),de stafvergadering van het I.P.O. en lezingen en avondbijeenkomsten van de personeelsvereniging V.l.E.F.
In alfabetische volgordevolgtthans eenoverzicht vandebuitenlandse onderzoekers,
gerangschikt naar land van herkomst:
Verenigde Staten van Amerika: R. E. ALLAN, Wash. State Univ., Pullman; R. M. CALDWELL, Purdue
Univ., Lafayette, Ind.; R.N .CAMPBELL, Dept. ofPlant Path., Univ. ofCalif., Davis; R.E. CRAY,
Coll. of Agr., Ohio State Univ., Columbus; A. E. DIMOND, Conn. Agr. Exp. Sta., New Haven; W. B.
ENNIS, Crops Prot. Res. Branch, Beltsville; F. W. HOLMES, Shade Tree Lab., Univ.ofMass., Amherst;
J. R.KRUSBERG, Dept. of Bot., Univ. ofMaryland, Maryland; J.I. MOSEMAN, Plant Ind. Sta., Beltsville; K.J. PREY, Agr. Dept., Iowa State Univ., Ames; H. REILLY, Dept. ofPlant Path., Univ.of
Calif, Davis; R.S. SCHEIN, Dept. ofBot., Univ. Park, Penns.; J.F.SPEARS, Plant Pest Contr. Div.,
Washington; E. STAKMAN, Rockefeller Found., Univ. of Minn., St.Paul; F.E. STRONG, Dept. of
Entom., Univ. ofCalif., Davis; A. C. TRIANTAPHYLLON, N. Caroline State Coll., Raleigh; E. TURK,
Hercules Powder Comp., Wilmington; O. A.VOGEL, U.S.D.A., Agr. Res. Sta., Wash. State Univ.,
Pullman; G.W. WELKIE, Dept. ofBot., Utah State Univ., Logan; C.F.YARWOOD, Dept. of Plant
Path., Univ. ofCalif., Berkeley; T. VAN DER ZWET, U.S. Tung Res. Lab., Bogalusa. Argentinië: A.F.
MORENO, Inst, diPatol. Veget., INTA, Buenos Aires. België: C.VAN ASSCHE, Universiteit, Leuven;
PH. Boxus, Lab. de Phytovirologie, Gembloux; H. VAN DEN BROECK, Lab. Plantenziekten, Heverlee;
R. DEBLEREQ, Rijkslandbouwhogeschool, Gent; W. WELVAERT, Rijkslandbouwhogeschool, Gent;
A. VAN WINCKEL, Universiteit, Leuven. Brazilië: A. GONÇALVES, Serv. de Def. Sanit. Veget., Min.d a
Agric, Rio deJaneiro; C.R. GONÇALVES, Univ. Rural, Rio deJaneiro; K. KATAYAMA, Agr. Eng.
Coop. Agr. de Cotia, Sao Paulo. Bulgarije: D. ATANASOFF, Plant Prot. Inst., Sofia; S.KALFOV, Inst,
de Rech, de Légumes „Maritsa", Plovdiv. Canada: R.G.ANDERSON, Can. Dept. ofAgr., Res. Sta.,
Winnipeg; C. MORRIS, Canada Dept. For., Victoria. Canarische Eilanden: P.B.MAFFIOTTE, Santa
Cruz deTenerife; P. TARQUIS, Galceran, Santa Cruz deTenerife. Chili: N . YRARRÂZAVAL, Univ.
Catolica deChile, Santiago. China: Ma-WEN-TiEN. Peking Agr. Univ., Peking; M.H.Pu, Inst,of
Agr. Plant Breed., Peking Agr. Univ., Peking. Colombia: J.W. GIBLER, The Rockefeller Found.,
Bogota; C H .F . KRULL, The Rockefeller Found., Bogota. Denemarken: B. JUEL, Kopenhagen.
Duitsland: W. FIEDLER, Fa. van Waveren und deBoer, Göttingen; H. FUCHS, Inst. f. Phytopathol.,
Göttingen; A. GAERTNER, Inst. f. Phytopath., Göttingen; F. GROSZMANN, Inst. f. Phytopath., Göttingen; R.HEITEFUSS, Inst. f. Phytopath., Göttingen; K.HELLENBRAND, Inst. f. Phytopath., Göttingen;
E. JABLOVSKI, Inst. f. Phytopath., Göttingen; A. KRIEG, Biol. Bundesanst., Darmstadt; G. METZNER,
Fa. Rüd. Schreiber u.So., Wolfenbüttel; E. REINKE, Inst. f. Phytopath., Göttingen; E. SCHRADER,
Pflanzenschutzamt derLandw. Kammer, Ahlem/Hannover. Egypte: H. M. EISA, Veg. Res. Sect.,
Min. of Agr., Dokki; A. M. SHARARA, Veg. Res. Sect., Min. of Agr., Dokki. Engeland:O. A. ALIMREFÖN, Univ. ofNottingham, School ofAgr., Sutton, Bonington, Longhborough; A. N. BALLA, idem;
P. H. BROWN, Min. of Agr., Londen; H. F . COLLIP, Univ. of Nottingham; J. CROSSE, East
Mailing Res. Sta.; O. S. DOVERS, Min. of Agr., Wye; R. GARDNER, Min. of Agr., Londen; R. H O L L -

INGS, Glasshouse Crops Res. Inst., Littlehampton; M.JAMA, Univ. of Nottingham; E.C. LARGE,
Plant Path. Lab., Hatching Green, Harpenden; F. T. LAST, Glasshouse Crops Res. Inst., Littlehampton; A. S. MORGANS, Univ. of Nottingham ;H. L. MUNN, Univ. of Nottingham; G.I. PEGG, Dept.
of Biol. Sciences, Wye College; D. PRICE JONES, I.C.I. Res. Sta., Bracknell; D.WOOLLEY, Int. Agr.
Aviation Centre, Den Haag; A. WRITE, Agent-General for Tasmania, Londen. Frankrijk: J. BIDAULT,
Chef du Lab. d'essais deSemences, Vilmorin; J. DROUZY, Chef deSélect. Plantes Mar., Vilmorin;
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J. HALLARD, Serv. Rech, et Sélect., Sect. Phytopath., Vilmorin. Ghana: A. OFOSU-ASIEDU, Kumasi.
Hongarije: E. CSUTI, Res. Inst. f. Plant Prot., Budapest. Ierland: M.J. BLANCY, TheAgr. Inst.,Oak
Park, Carlow;C.COMERFORD, Plant Path. Dept., Univ. Coll.,Dublin; J. DUGGAN, Agr. Inst., Dublin;
H. W.KEHOE, Plant Breed. Dept., Agr. Inst., Oak Park, Carlow; C H .E. O'HARA, The Agr. Inst.,Oak
Park, Carlow. India: V. M. D A S ,Dept. of Zool., Osmania Univ., Hyderabad; G. GURSHAM SINGH,
Dean Coll. of Agr., Punjal Agr.Univ., Ludhiana; J. S. KANWAR, Dir.ot Res., Punjal Agr. Univ.,
Ludhiana; A. M. KHAN, Plant Path., Alicarh Muslim Univ., Alicarh.; S. B. MATHUR, Agra Coll.,
Agra; N . PRASAD, Dean Coll. of Agr., Jobner; G. N. RAO,Sugarcane Breed. Inst., Coimbalore-7;
A. K. SEN, Agr. Exp. Sta., Go\ern. of Bihar, Ranchi,Bihar. Israel:E.COHN, Nat. Univ. Inst, ofAgr.,
Rehovot; H. N . PLAUT, Min. of Agr., Agr. Exp. Sta., Haifa; M. SCHIFFMANN-NADEL, The Nat. and

Univ. Inst, ofAgr., Rehovot; S.ZIMMERMAN, Nat. Agr. Inst., Rehovot; I. WAHL, Inst, ofAgr., Rehovot. Italië:M.DEL FOSCO, Avezzano;G. DEMARINIS, Avezzano; G. MARTELLI, Inst, diPatol. Veget.,
Univ. diBari;C A. PANFILI, Avezzano. Jamaica:C H . A. PANTON. Japan:T. KAJIWARA, Nat. Inst,of
Agr. Sei., Kitaku, Tokyo; K. NANBU, Kureha Chem. Ind.Co. Ltd., Tokyo. Noorwegen:E. FÖRSLJND,
Norwegian Plant Prot. Inst., Div.of Plant Path., Vollebekk. Philippijnen:S. S. QUINIONES, Dept. of
Entom. Plant Path., Mindanao Agr. Coll., Masuan, Buqcidnon. Polen:N. CIESLENICR, Inst. f. Pflanzenzucht., Gdansk; W. GOZDEREWICZ, Zuchtsta. derZuckerrüben, Straszkówek; A. JANASZ, Zuchtsta. derZuckerrüben, Straszkówek; C. KOZLOWSKA, Warszawa; I. PASZKOWSKA, Inst. d'Amélior.et
d'Acclimat. desplantes, Warszawa; S. STASZYCKI, Inst. f. Pflanzenzucht., Warszawa. Portugal: A.J.
G. SANCHES, Serv. Florestais,Lissabon. Rhodesië:R.DAULTON, A.C.Tobacco Res.Board, Salisbury.
Schotland:W.J. PRIESTLEY, Scottish Hort. Res.Inst., Mylnefield, Invergowrie,Dundee;A.R. WILSON,
Scottish Hort. Res. Inst., Mylnefield, Invergowrie, Dundee. Senegal: S. DJIBRIL, Ing. Agron. C.R.A.
de Bambey. Spanje: M.R. HUERTOS, Inst. I. Ferrân de Microbiol., Madrid. Sudan:E. A. JENNINGS,
Fisons Pest Control, Khartoum. Tasmanië: B. D. RICHARDSON, Huan Hort. Res.Sta.Tunesië: K.
BOURGUIBA, Chef du Serv. Agr.,Tunis. Zwitserland: H. U. AMMAN, Eidg. landw. Versuchsanst.,
Zürich-Oerlikon; R. BOVEY, Sta.fédér. d'Essais agr.,Lausanne; R. SILBEREISEN, Forschungsstelle f.
Obstanbauplanung, Bavendorf, Bodensee; F. WINTER, Inst. f. Obstbau, Bavendorf, Bodensee.

Devolgende buitenlandse onderzoekers hebben in1963inhet I.P.O. onderzoek verricht ofmethoden bestudeerd:
Dr. G. PEGG, Dept. ofBiol. Sei., Wye College, Kent, Engeland, werkte inapril gedurendeenkeleweken opdenematologische afdeling ter algemene oriëntatie ophetgebied van technieken.
Mr. A.K. SEN,Agr. Exp. Sta.,Gov. of Bihar, Ranchi, Bihar, India, arriveerde op
18maart voor eenverblijf van eenjaar opdenematologische afdeling omzich inde
daar toegepaste werkwijze enmethodieken tebekwamen. Hijbestudeerde speciaalhet
klavercystenaaltje, Heterodera trifolü, opwitte klaveringrasland.
Mr. A. SANCHES, Serv. Flor., Lissabon, Portugal, werkte van18 april-3 mei op de
afd. landbouwluchtvaart omzichvanhetonderzoek opdehoogtetestellen.
Prof.dr.I. WAHL,Hebrew Univ., Fac.ofAgr., Rehovot, Israel,werddoorhet I.P.O.
uitgenodigd voor hetdoen vanonderzoek en het geven van advies over fundamenteleproblemen vangeleroest optarweengerst. Hij verbleef inonsinstituut van 11juni
-23 oktober enwerkte opdeafdeling resistentieonderzoek in nauwe samenwerking
met dr. J. C. s'JACOB en ir. R. W. STUBBS.
Mr.A. OFOSU-ASIEDU,Kumasi, Ghana, werktevan 31juli—5 november opde i d e o -

logische afdeling omzichbetreffende grondschimmels teoriënteren. Inoktober volgde
hij met enkele andere medewerkers van de mycologische afdeling een cursus over
grondschimmels te Baarn.
Miss A. F. MORENO, Inst, dePatol. Veget. INTA, Buenos Aires, Argentinië, kwam
op23september vooreenhalfjaar opdenematologische afdeling omzichopdehoogte testellen van methodieken entaxonomisch onderzoek.
Mr. S. S. QUINIONES, Dept. of Entom. and Plant Path., Mindanao Agr. Coll.,
Masuan, Buqcidnon, Philippijnen, volgde met enkele leden van de mycologische afdeling bovengenoemde cursus over grondschimmels te Baarn; daarna ging hij naar de
afdeling resistentieonderzoek, waar hij zichtothalf februari 1964heeft beziggehouden
met onderzoek over Verticilliumalbo-atrumbij tomaat.
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Mr. H. N . PLAUT, Min. of Agr., Neve-Ya'ar, Agr. Exp. Sta., Haifa, Israël, verbleef
van 26 september-2 oktober op de nematologische afdeling om zich in algemene zin te
oriënteren.
Mr. A. M. SHARARA en mr. H. M. EISA, Veget. Res. Sta., Min. of Agr., Dokki, Egypte, werkten van 23 september tot 4 oktober op de mycologische afdeling over Phytophthora infestans bij aardappel.
Mr. E. COHN, Nat. Univ., Inst. of Agr., Rehovot, Israël, hield zich van 2 oktober2 november op de nematologische afdeling bezig met het bestuderen van de daar gebruikte methodieken.
Dr. S. B. M A T H U R , Districy Board Building, Bareilly (U.P.), India, werkt vanaf 9 december op de mycologische afdeling aan bepaalde aspecten van het grondschimmelonderzoek.
BUITENLANDSE REIZEN

A a n het XVe Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent op 7 mei namen
mej. KERSSEN, dr. TEN H O U T E N , dr. DE FLUITER, dr. ir. Bos, dr. EVENHUIS, dr. ir. VAN
H O O F , dr. HUBBELING, ir. K A A I , ir. DEN O U D E N , dr. ir. SEINHORST, mr. SEN (gastmede-

werker uit India) en de heer VAN DE VRIE deel.
Dr. J. G. TEN HOUTEN woonde van 9-11 juni te Parijs de 3e bijeenkomst van het
International Agricultural Aviation Centre bij. Dr. TEN HOUTEN en mej. M. C. K E R S SEN namen in juli deel aan het Ve International Pesticides Congress te Londen; in
november hield dr. TEN HOUTEN op uitnodiging een voordracht op de 2nd British Insecticide and Fungicide Conference te Brighton, getiteld „Some European problems in
the control of pests and diseases of potatoes and carrots".
Van 24 m a a r t - 1 5 april verbleef ir. J. H . VAN EMDEN in de U.S.A., waar hij het le internationaal symposium over „Factors determining the behavior of plant pathogens in
Soils" te Berkeley, Californie, bijwoonde. Na dit symposium bezocht hij enige instituten.
Dr. H. J. DEFLUITER woonde in april te Athene het Symposium bij inzake het gebruik van radioactieve isotopen bij de bestrijding van plagen van plant, mens en dier,
georganiseerd door de International Atomic Energy Agency en de Food and Agriculture Organization of the United Nations. In september namen dr. DE FLUITER, dr.
EVENHUIS en drs. DE JONG deel aan het 2e Internationaal Colloquium over geïntegreerde bestrijding van plagen in de fruitteelt (C.I.L.B.) te Stuttgart. Vóór dit Colloquium
bracht drs. D. J. DE JONG een bezoek aan het Institut für biologische Schädlingsbekämpfung te Darmstadt in verband met nieuwe ontwikkelingen bij het onderzoek en
de toepassing van dierlijke parasieten en insektepathogenen.
D r . H. J. DE FLUITER woonde van 13-20 oktober te Tempio Pausania, Sardinië, de
vergadering van het „Bureau exécutif" van de Commission Internationale de Lutte
Biologique contre les ennemis des cultures (C.I.L.B.) bij, zomede de bijeenkomst van
de internationale werkgroep „Défoliateurs forestiers méditerranéens", van de C.I.L.B..
Ter gelegenheid van de 13e Council-vergadering van de European and Mediterranean
Plant Protection Organization (E.P.P.O.) op 9mei te Parijs hield dr. DE FLUITER op uitnodiging een voordracht getiteld „Some aspects of biological and integrated control
of pests".
D r . J. H . VENEKAMP vertrok o p 17 april voor een verblijf van e e n j a a r naar Logan,
Utah, U.S.A., met het doel met prof. COCHRAN samen te werken in het Department of
Botany and Plant Pathology. Alvorens door te reizen naar Logan woonde hij te New
Haven het symposium ter gelegenheid van de „75th Anniversary of the Agr. Exp. Station" bij.
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Mej. drs. F. QUAK n a m inmeideel aaneenInternational Conference on Plant Tissue
Culture indePennsylvania State University, U.S.A., waar zijopuitnodiging een voordracht hield getiteld „Infection of tobacco callus tissue with tobacco mosaic virus and
multiplication of virus on such tissue". In september woonde zij op uitnodiging de
„Panel on the Useof Isotopes and Radiation in Plant Pathology" te Wenen bij, georganiseerd door deInt.Atomic Energy Agency.
Mej. drs.H .J. PFAELTZER hield injuni opverzoek eenvoordracht ophet Colloquium
over virusziekten in fruitgewassen te Gembloux, België.
A a n de bijeenkomst van de „Arbeidsgruppe Rost, Mehltau u n d Septoria in der
Giessener Arbeitsgemeinschaft" in juli te Worms hebben ir. R. W. STUBBS, ir. E.
UBELS enprof. I. W A H L (gastmedewerker uit Israël) deelgenomen. Ir. STUBBS en prof.
W A H L woonden in augustus het2eInternational Wheat Genetics Symposium te Lund
en Svälof, Zweden, bij.Ir. STUBBS bezocht van 6-10meihet Institut für Botanik van
de Biol. Bundesanst. te Braunschweig o m zich op de hoogte te stellen van het geleroestonderzoek. De heer H . VECHT (assistent van ir. STUBBS) bezocht van 25juli—8
augustus de gele-roestvangsortimenten in Engeland en Ierland.
De heer M . VANDEVRIE vertrok 11augustus naar deU.S.A. terbijwoning vande Ie
International Acarological Conference te Fort Collins, Colorado. In aansluiting daarop bezocht hijverschillende instituten indeU.S.A. en Canada.
Ir. J. A. DE BOKX en dr. J. C. Mooi namen in september deel aan het driejaarlijks
internationaal congres van de European Association for Potato Research te Pisa,
Italië. Ir. DE BOKX verbleef op uitnodiging van4t/m 8juni te Parijs ter bijwoning van
de bijeenkomst van de „E.P.P.O.-Werkgroep betreffende de toepassing van toetsplanten voor de diagnose van aardappelvirussen" en hield er een inleiding.
Het 7e Internationaal Nematologisch Symposium, in september te Auchincruive,
Schotland, werd bijgewoond door dr. ir. SEINHORST, ir. DEN OUDEN, dr. ir. VAN H O O F ,

ir. KAAI en mr. SEN (gastmedewerker uit India). In aansluiting daarop bezocht ir.
KAAI het Rothamsted Exp. Stat., hetDept. of Nematol. te Harpenden enhet Imperial
Coll. Fieldstat, Sunninghill, Ascot.
Dr. ir. VAN H O O F woonde begin oktober de „Meeting of Plant Virologists" betreffende „Transmission of Plant Viruses" te Rothamsted bij.
Ir. J. VANDER SPEK n a min oktober deel aaneenbespreking over bodemmicrobiologie metenkele specialisten uit Engeland en Duitsland indeuniversiteit van Göttingen.
In juni bezichtigden ir. VANDER SPEK en ir. R. E. LABRUYÈRE erwtepercelen in OstFriesland en Rheiderland.
Ir. F .A. HAKKAART maakte van 13 t/m24 oktober eenstudiereis naar Denemarken
en N . Duitsland om de stand van het virusonderzoek bij anjers en chrysanten tebestuderen.
D e heer W. NIJVELDT bracht van4 t / m 7 november eenbezoek a a nhet Staatl. M u seum für Naturk, te Zweigstelle Ludwigsburg, om zich op de hoogte te stellen van
moderne en efficiënte onderzoektechnieken inzake economisch belangrijke galmugsoorten.
Ir. A. T H .B. RAST bezocht begin april het Glasshouse Crops Res.Inst, te Littlehampton, Engeland, om kennis te nemen van het onderzoek betreffende het tomatemozaïekvirus (TMV).
Drs. L. E. VAN ' T SANT verbleef van 24-27 september te Gembloux, België, voor
waarnemingen betreffende de witlofmineervlieg bij peen en witlof en voerde besprekingen met prof. VAN DEN BRUEL, ir. LOUNSKY en de heer VERCAMMEN te Mechelen.
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SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN, COMMISSIES, ETC.

Een aantal onderzoekers pleegt geregeld overleg over bepaalde aspecten van hun
onderzoek met collegae van de Plantenziektenkundige Dienst, bijv. inzake resistentieproblemen, bacteriediagnostiek, galmuggen, schimmel- en virusziekten en landbouwluchtvaartaangelegenheden.
Met de laboratoria van het Centrum voor Fytopathologie en Entomologie der landbouwhogeschool bestaan verschillende prettige contacten. Mogelijk kunnen deze op
enkele punten nog wel wat uitgebreid worden. Door de instelling van een bibliotheekcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de laboratoria voor entomologie,
fytopathologie, virologie en van het I.P.O., kan de aanschaf van studieboeken en tijdschriftenabonnementen thans beter gecoördineerd verlopen dan voorheen.
Door devele veldproeven op land- en tuinbouwbedrijven iser geregeld contact met
de Voorlichtingsdiensten. Uiteraard zijn die contacten intensief wanneer het bij de
proefstations gedetacheerde I.P.O.-onderzoekers betreft.
De werkprogramma's van de bij deze proefstations gedetacheerde onderzoekers
worden steedsinnauw overlegmetdedirecteuren vandieproefstations opgesteld.
Met de N.A.K. bestaat een nauwe samenwerking met betrekking tot onderzoek
over schurft, stengelbont en kringerigheid bij aardappelen en ten aanzien van de toetsing van aardappelen op virusziekten en van erwten op vroege verbruining. Met de
N.A.K.-B. wordt geregeld overleg gepleegd over virusziekten van vruchtbomen en
klein fruit enmet deN.A.K.-S.overvirusziekten van anjers en chrysanten.
Verschillende onderzoekers onderhouden goede contacten met gewasspecialisten
van het P.A.W. en via het P.A.W. met de P.S.C., het Nederlands Graancentrum, het
Aardappel Studie Centrum, enz.. Met het I.V.T. en de S.V.P. wordt geregeld overleg
gepleegdten aanzien van resistentievraagstukken. Sindskort wordt ookmet het I.V.T.
samengewerkt met betrekking tot de toetsing van anjerzaailingen op resistentie tegen
Phialophora.De afdeling resistentieonderzoek toetstjaarlijks vele I.V.R.O.-rassen van
tal van landbouwgewassen, bijv. granen, bonen, erwten envlas op ziekteresistentie.
Over ziekten, veroorzaakt door grondschimmels vindt overleg plaats met het Instituut VJDOJ Bodemvruchtbaarheid Te Groningen.~Het I.T.A.L. verleent hulp bij alle
projecten, waarbij toepassing"van radioactieve isotopen ofvan bepaalde stralingsbronnen aan de orde is en geeft waar nodig advies.
Met het I.B.S. en het I.B.V.L. bestaan incidentele contacten, evenals met het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom.
Verschillende onderzoekers nemen actief deelaandewerkzaamheden vande T.N.O.
-Werkgroep Harmonische Bestrijding en aan het onderzoek van de internationale
werkgroepvoor geïntegreerde bestrijding vanplagenvandeCommission Internationalede Lutte Biologique (C.I.L.B.).
In het kader van de T.N.O.-Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje heeft de nematologische afdeling contact met het Organisch Chemisch Instituut
T.N.O. te Utrecht en het Instituut voor Aardappelverwerking te Groningen.
Over verschillende uieziekten vindt overleg met de S.N.Ui.F. plaats. Vooral nu een
team van I.P.O.-mycologen de invloed van micro-organismen in de rhizosfeer op de
aantasting van planten door bodemschimmels bestudeert, is het bestaande contact
met het Centraal Bureau voor Schimmelcultures in Baarn geïntensiveerd.
Met kwekers,zaadhandelaren entelers hebben vooral de onderzoekers van deresistentieafdeling te maken, maar een nieuw project over ziekten van zaadbieten brengt
ook andere I.P.O.-mycologen innauweaanrakingmet kwekers.
Deafdeling landbouwluchtvaart wordt geregeld geraadpleegd door landbouwlucht16

vaartbedrijven en er bestaat een vruchtbaar contact met de Rijksdienst IJsselmeerpolders, de P.D. en het International Agricultural Aviation Centre te den Haag.
De entomologische afdeling maakt voor residu-onderzoek gebruik van de diensten
van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht en ontvangt ook medewerking van de Keuringsdienst voor Waren te Amsterdam.
De meeste onderzoekers hebben door hun bezoeken aan congressen, symposia of
buitenlandse laboratoria contact gekregen met specialisten op hun terrein van onderzoek, hetgeen tot een regelmatige correspondentie heeft geleid, diehet onderzoek zeer
ten goede komt. De galmug- en tripsspecialisten van ons instituut determineren geregeld insekten voor buitenlanders, omgekeerd ondervinden de laatsten bij deze determinaties ook steun en medewerking uit het buitenland.
Daar het in vele gevallen niet verantwoord is een virus voor onderzoek uit het buitenland te importeren is het een verheugend feit, dat de seroloog een hele collectie
antisera heeft bereid. Hiervan wordt regelmatig met het buitenland uitgewisseld. Zo
zijn in het afgelopen jaar antisera uitgewisseld of geleverd aan België, Engeland,
Schotland, de Verenigde Staten, Italië, Japan en Zwitserland. De identificatie van virussen op internationaal niveau wordt hierdoor ten zeerste bevorderd, hetgeen onder
andere van veel belang is voor de interpretatie van literatuurgegevens.
Verschillende onderzoekers namen actief deel aan besprekingen in werkgroep- of
commissieverband. Al vergen dergelijke besprekingen tijd, ze zijn nu eenmaal noodzakelijk wilhet onderzoek behoorlijk vorderen, want vaak zijn erdoor de ver doorgevoerde specialisatie alleen in teamverband resultaten te bereiken. Voor een teveel aan
vergaderingen dient echter gewaakt te worden.
Het Nederlands Graancentrum, de Peulvruchten Studie Combinatie, de N.A.K., de
Bietenzaadteeltcommissie van de Stichting Centraal Orgaan, deNationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek (viazijn Werkgroepen) verlenen financiële steun aan het
onderzoek. Het werkvandeafdeling Onderzoek invloed Luchtverontreiniging op Cultuurgewassen wordt geheel door de Centrale Organisatie T.N.O. bekostigd.
Wij spreken onze erkentelijkheid uit voor de geldelijke bijdrage, die wij van Shell
Research Ltd. ontvingen voor het uitnodigen van buitenlandse specialisten en ter aanvullende financiering van uitzendingen van eigen onderzoekers naar het buitenland.
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PUBLIKATIES EN VOORDRACHTEN

In 1963zijn devolgende I.P.O.-Mededelingen verschenen:
No. 294. FRANSSEN, C. J. H. en J. L. KOERT, Ceuthorrhynchus suturalis, een voor uien schadelijke
snuitkever.
No. 295. MEER, F. A. VAN DER, en H. J. DE FLUITER, Bestrijding van de heksenbezemziekte van de

framboos door middel vaneen chemische bestrijding vande vector.
No. 296. ALEXANDER, L.J., Strains ofTMV ontomato inThe Netherlands andinOhio, U.S.A..
No. 297. HuBBELiNG,N., Vermeerdering van enige fythopathogene schimmels metbetrekking tothet
toetsen vandeziekteresistentie van groentegewassen.
No. 298. HOOF, H.A.VAN, Enige aspecten vanhetoptreden vanHoja blanco.
No. 299. DOORN, A. M. VAN, J. L. KOERT en J. KREYGER, Onderzoekingen over het optreden en de

bestrijding vankoprot (Botrytis allii MUNN) bij uien.
No. 300. FRANSSEN, C.J. H.enW.P. MANTEL, Tripsen invlas enhunbetekenis voor de vlascultuur.
No. 301. KERSSEN, M.C , Deverdeling van despuitvloeistof bij hetspuiten metvliegtuigen.
No. 302. SEINHORST, J. W., Modifications of the elutriation method for extracting nematodes from
soil.
No. 303. SCHOLTEN, G.,Nouvelles recherches surles maladies desoeilletsen Hollande.
No. 304. SCHOLTEN, G.,Root-rot diseases of Cyclamen.
No. 305. NIJVELDT, W.,Nieuwe galmuggen voor deNederlandse fauna (IV).
No. 306. HOUTEN, J.G. TEN,The Institute forPhytopathological Research (I.P.O.) Wageningen,The
Netherlands.
No. 307. Bos, L., Symptoms ofvirus diseases inplants, with indexesofnames inEnglish, Dutch, German, French, andItalian.
No. 308. HOOF, H. A. VAN,en J. W. SEINHORST, Rhadinaphelenchus cocophilus associated with little
leaf ofcoconut andoilpalm.
No. 309. FRANSSEN, C.J.H., enW.P.MANTEL, Liothrips vaneeckei enXylaplothrips subterraneus, twee
voor lelies schadelijke blaaspoten.
No. 310. BOER, S.DE,D einvloed vanhettoevoegen vanorganisch materiaal aandegrond op optreden vanRhizoctonia-ziekte en schurft bij aardappelen.
No. 311. VENEKAMP, J.H.enW. H.M. MOSCH, Chromatographiestudiesonplant viruses.I.The isolation ofpotato virusXbymeans ofvarious systems ofadsorption chromatography.
No. 312. Bos, L., Symptomen vanvirusziekten bijplanten. Eenlijst vannamen metEngelse synoniemen enkorte definities inhetNederlands.
No. 313. ROOSJE, G.S.,The importance ofshort time intervals between sprays against apple powdery
mildew.
No. 314. ROOSJE, G. S.,Phytophthora syringae, geïsoleerd uitbast vanappel en peer.
No. 315. ROOSJE, G.S.,Research onapple andpear scab inThe Netherlands from 1938until 1961.
No. 316. SEINHORST, J.W.,A redescription of the male of Trichodorus primitivus ( D E MAN), and the
description ofa new species T. similis.
No. 317. Bos,L.enJ. P.H. VANDERWANT, Early browning of pea, a disease caused bya soil-and
seed-borne virus.
No. 318. Bos, L.,Eengrondvirus bijdeteelt vanerwten.
No. 319. HOOF, H.A. VAN,Trichodorus pachydermus andT. teres, vectors of the early browning of
peas.
No. 320. FRANSSEN, C.J. H. enW. P. MANTEL, Hetvoorspellen vanschade door de kortvleugelige
vroege akkertrips inhet voorjaar.
No. 321. Bos, L.,Linnaeus ende plantevirologie.
No. 322. BESEMER, A.F.H.enL.E. VAN 'TSANT, Resistentie tegen gechloreerde koolwaterstoffen bij
de wortelvlieg in Nederland.
No. 323. VRIE, M. VANDE,D e bestrijding vandefruitspintmijt Metatetranychus ulmi KOCH, in verband metde ontwikkeling van resistentie tegen acariciden.
No. 324. NIJVELDT, W.,Observations ongall midges of white andred clover.
No. 325. SOL,H.H.,Some data on theoccurrence of rattle virus at various depths inthesoil andon
its transmission.
No. 326. FRANSSEN, C.J. H.enW. P. MANTEL, Supplement opdenaamlijst vandeinNederland aangetroffen Thysanoptera.
No. 327. SEINHORST, J.W.,Five newThylenchorhynchus species from West Africa.
No. 328. OUDEN, H. DEN,A comparison between theuseof free andencysted eggs in hatching and
pot experiments with Heterodera rostochiensis.
No. 329. OUDEN, H. DEN,Hatching and rate of multiplication of Heterodera rostochiensis populations of different ages.
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Andere publikaties van dehand van I.P.O.-onderzoekers, dieniet of nog nietals
LP.O.-Mededelingwerden uitgegeven, zijn devolgende:
J. M.M.VAN BAKEL: Het optreden endebestrijding van valiers (Phoma Ungarn (TODE) DESM.) in
sluitkool. Rapp. nr. 6 Proefstat. Groenteteelt in de volle grond, Alkmaar, 1963.
L. Bos enP. GRANCINI: Een eigenaardige enatie-virusziekte bij witte klaver. T.Pl.-ziekten, 69: 151,
1963.
L. Bos: Hoe staat het met devroege verbruining van de erwt? Meded. Ned. Alg. Keuringsd. Landb.z.
en aard. pootg., 19: 130-132, 1963.
L. Bos: Heksenbezems en heksenbezemgroei bij houtige gewassen. 22e Jrb. Ned. Dendrol. Ver., 1963:
162-174.
H. J. DE FLUITER: Mogelijkheden bij de combinatie van de biologische en dechemische bestrijding van
plagen. Versl. en Meded. nr. 137 P.D. : 25-32, Harmonische bestrijding van plagen.
H. J.DE FLUITER: De harmonische bestrijding van plagen, haar aspecten en problemen. Meded. Dir.
Tuinb., 26(6): 343-348, 1963.
H. J.DE FLUITER: Some aspects of biological and integrated control of pests. E.P.P.O. 13th Session of
the Council, Techn. Disc, E.P.P.O. Publ. Ser. D., nr. 5: 18-25.
C. J. H. FRANSSEN en W. P. MANTEL: Thysanoptera, verzameld in de Amsterdamse waterleidingduinen.
Natuurhist. Maandbl., 52: 12-13, 1963.
J. GROSJEAN: Inleiding tot de planteziektenkunde. Tjeenk Willink, Zwolle, 1963,151 biz..
F. A. HAKKAART: Het „vein mottle" virus van anjers. Vakbl. Bloemisterij, 14d e c : 951,1962.
J. G.TEN HOUTEN: Obituary Notice Johanna Westerdijk, 1883-1961.J.Gen. Microbiol. 32 (1):1-9,
1963.
J. G. TEN HOUTEN e.a. : Verslag over het XVe Internationaal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent. Meded. Dir. Tuinb., 26(11): 673-682, 1963.
J. G. TEN HOUTEN: De Fytopathologie en haar relatie tot andere wetenschappen. Meded. Dir. Tuinb.,
26(5): 302-309, 1963.
J. G. TEN HOUTEN :Johanna Westerdijk en het onderwijs in de fytopathologie. Marie Löhnis: Johanna
Westerdijk, een markante persoonlijkheid: 46-53, Veenman en Zn., 1963.
N. HUBBELING en E. KOOISTRA: Resistentie tegen vroege verbruining bij erwten. Zaadbelangen,17:
256-259, 1963.
D. J. DE JONG: Onderzoek met een sluipwesp in boomgaarden. De Fruitteelt, 53(6): 152-153, 1963.
D. J.DE JONG en M. VAN DE VRIE: De ziektebestrijding op een keerpunt? Het Loonbedrijf, dec 1963.
M. W. S. KOK, J. W. SEINHORST en C. KAAI: Aantasting van tulpen door het uiestengelaaltje. Meded.
Dir. Tuinb., 26(9):494-497, 1963.
C. H. KLINKENBERG: De invloed van Tagetes op debevolkingsdichtheid van aaltjes en op de opbrengst
van cultuurgewassen. Neth. J. Plant Pathol., 69: 153,1963.
R. E. LABRUYÈRE en C. P. MEYERS: De uitbreiding van Rhizoctonia op aardappelknollen tijdens de bewaring (Verslag van een oriënterend onderzoek met enkele partijen in de N.O.P.). Gestencild verslag I.P.O. R.275,8pp. 1963.
W. NIJVELDT, R. E. LABRUYÈRE en GERDA M. M. T. ENGELS: Het stengelziektevraagstuk van de fram-

boos. Neth. J.Plant Pathol., 69: 221-258, 1963.
D. Z. MAAT: Pea early browning virus and tobacco rattle virus- two different, but serologically related
viruses.T. Pl.-ziekten, 69: 287-293, 1963.
H. J.PFAELTZER :Indrukken van een bezoek aan Long Ashton Research Station. De Fruitteelt 53(17):
484^185, 1963.
I . E. VAN 'TSANT, J. G. C. BETHE en J. C. FRERIKS: Observations on the witloof chicory fly Napomyza
lateralis FALL, in the Netherlands. P r o c XVI Int. Hort. Congr., 1962,Brussels, Belgium: 388-391,
1963.
A. F. H. BESEMER en L. E. VAN 'TSANT: Resistentie tegen gechloreerde koolwaterstoffen bij de wortelvlieg in Nederland. Meded. Dir. Tuinb., 26(4): 232-239,1963.
L. E. VAN 'TSANT en J. C. FRERIKS:De bestrijding van de wortelvlieg na gebleken resistentie tegen gechloreerde koolwaterstoffen. Meded. Dir. Tuinb., 26(6): 359-361, 1963.
J. C. ZADOKS en E. UBELS: Three years testing of yellow rust on wheat in the greenhouse (1959-1961).
Ned. Graan-Centrum, Techn. Ber. nr. 9, mei 1963.
J. H. VENEKAMP: Chromatographic studies on plant viruses. Virology 19(3): 316-321, 1963.
J. H.VENEKAMP: Het belang van de biochemie voor de fytopathologie. Meded. Dir. Tuinb., 26(5):
310-317,1963.
K. VERHOEFF: Voetrot bij tomaat, veroorzaakt door Rhizoctonia solani. Neth. J. Plant Pathol., 69:
265-278, 1963.
Zwartrot in sla, veroorzaakt door Rhizoctonia solani. Neth. J.Plant Pathol., 69: 294-296, 1963.
Voetrot en „kanker" bijtomaat, veroorzaakt door Didymella lycopersici KLEB. Neth. J. Plant
Pathol., 69:298-313, 1963.
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In 1963werden de volgende voordrachten gehouden:
J. A. DE BOKX: „De Igel-Lange-toets". Medewerkers v.d. Keuringsdiensten v.d. N.A.K., Wageningen,
10 april 1963.
L. Bos: Twee virusziekten van de erwt. Assist, v.h. R.L.C.-schap v. Plantenziekt. Wageningen, 6 febr.
1963.
Vroege verbruining. „Erwtedag" v.d. Peulvruchten Studie Combinatie, Wageningen, 8febr. 1963.
Een eigenaardige enatie-virusziekte bij witte klaver (mede namens P. GRANCINI). Ned. PI. ziektenk.
Ver., Wageningen, 21 febr. 1963.
Virusclassificatie. Studenten en staf v.h. Lab. v. Virologie v.d. L.H., Wageningen, 29 maart 1963.
Leguminosenvirus nummer zoveel (mede namens D. Z. MAAT). Ned. Kring voor Plantevirologie,
Wageningen, 30 mei1963.
Algemene Plantevirologie. 10voordrachten voor Assist, v. d. Rijkstuinb. voorl. dienst v. Ziektebestrijdingsaangelegenheden ter opleiding van spec, planteziekten, Bennekom, 29, 30, 31 oktober,
25, 26en 27 nov. 1963.
H. H. EVENHUIS: De groene appeltakluis, Aphis pomi GEER, en haar parasietencomplex. XV. Int.
Symp. over Fytofarmacie en Fytiatrie, Gent, 7 mei, 1963.
The interrelations between apple aphids and their parasites and hyperparasites. II. Int. Symp. on
Integrated Control of Orchard Pests, Stuttgart, 11-13sept. 1963.
Observations on integrated control in the experimental orchard at „Thedinghsweert" nearTiel. II.
Int. Symp. on Integrated Control of Orchard Pests, Stuttgart, 11-13 sept. 1963 (mede namens M.
VAN DE V R I E ) .

H. J. DE FLUITER: Some aspects of biological and integrated control of pests. 13eCouncil-verg. Europ.
and Mediterr. Plant Prot. Organiz. (E.P.P.O.), Parijs, 9 mei 1963, en II. Int. Symp. on Integrated
Control of Orchard Pests (C.I.L.B.) Stuttgart, 12sept. 1963.
Mogelijkheden bij de combinatie van de chemische en biologische bestrijding van plagen. P.D.Voorlichtingsdagen, Wageningen, 6maart 1963.
Nieuwe wegen inzake de bestrijding van ziekten en plagen van land- en tuinbouwgewassen. Kon.
Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, Bloemendaal, 26 maart 1963.
Een toelichting bij de film „De Zwarte Boneluis", vervaardigd op verzoek van het Min. v. Landbouw onder wetensch. leiding van het I.P.O. door de Stichting Film en Wetenschap (Utrecht),
werd gegeven op 21 febr. (Planteziektendagen), 13 maart (Landbouwluchtvaartdag), 26 maart
(Kon. Maatsch. v. Tuinb. en Plantk. Bloemendaal) en 17april (Tuinbouwdagen, t.g.v. de première
van de film).
F. A. HAKKAART: Anjervirus. Voorlichtingsmiddag te Ter Aar, 16 jan., Voorlichtingsdag voor bloemkwekers te Roelofarendsveen, 22 jan., Voorlichtingsdag voor bloemkwekers te De Kwakel, 29
jan., Voorlichtingsdag voor bloemkwekers te Noorden, 1febr. 1963.
De invloed van enkele virussen op kwaliteit en produktie van anjers. Plantez, dagen, Wageningen,
21 febr. 1963.
H. A. VAN HOOF: Het verband tussen het optreden van stengelbont (ratelvirus), de besmetting van
vangplanten en het voorkomen van Trichodorus-soorten. XV. Int. Symp. over Fytofarmacie en
Fytiatrie, Gent, 7 mei 1963.
Serial transmission of rattle virus by a single male of Trichodorus pachydermus. 7e Int. Symp. Soc.
of Eur. Nematol. Auchincruive, Schotland, 11 sept. 1963.
J. G. TEN HOUTEN: De fytopathologie en haar relatie tot andere wetenschappen. Verg. Rijkstuinbouwconsulenten, 16jan. 1963.
Wederzijdse relaties tussen de fytopathologie en andere wetenschappen. Colloquium voor staf en
studenten v.h. Lab. v. Fytopathologie van de L.H., maart 1963.
Taak en werkzaamheden van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.) te Wageningen. Bijeenkomst Landbouwjournalisten, Wageningen, 31 oktober 1963.
Some European problems in thecontrol of pests and diseases of potatoes and carrots. Introductory
lecture Session V, 2nd Brit. Insect, and Fungic. Conf. Brighton, Engeland, 5nov. 1963.
Deelname Forumgesprek over verontreiniging van de lucht. Radio-uitzending in het kader van de
rubriek „Techniek en leven", 23 november 1963.
N. HUBBELING: Ziekten van bonen. Twee voordrachten voor de Cursus Planteziekten voor Assist.
v.d. Landb. voorl. dienst, Wageningen, 7febr. en 12maart 1963.
Complicaties bij de toetsing van bonerassen op resistentie tegen Phaseolusvirus I ten gevolge van
het voorkomen van afwijkende virusstammen. XV. Int. Symp. over Fytofarmacie en Fytiatrie,
Gent, 7mei 1963.
J. C. S'JACOB: De mogelijkheden van fysiovelden voor de veredeling van gele roestresistentie bij
tarwe. Directie en wetensch. pers. IJsselmeerpolders, Kampen, 11jan. 1963.
Resistentie-veredeling. Cursus Planteziekten voor Assist, v. d. Landb. voorl. dienst, Wageningen,
7 en 8febr. 1963.
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D. J. DE JONG: Schadelijke insekten in de fruitteelt. De toepassing van eiparasieten bij de bestrijding
van schadelijke rupsen. Staf en studenten van het Fytopath. Lab. Baarn en Lab. v. Entomologie,
Amsterdam. Wilhelminadorp, 25juni 1963.
Onderzoek naar de biologische bestrijding van bladrollers. Staf en studenten v.h. Lab. v. Virologie,
Entomologie, Fytopathologie en Nematologie v.d. L.H. Wageningen. Wilhelminadorp, 27 juni
1963.
Bestrijding van Tortricidae; mogelijkheden en problemen bij de gecombineerde biologisch-chemische bestrijding. Afd. Toegep. Entom. van de N.E.V., Wilhelminadorp, 2juli 1963.
1. Populationsschwankungen bei Tortriciden. 2. The effect of an autochtonous egg parasite
(Trichogramma) on the population density of Cacoecia rosana in orchards. 3. Observations on
integrated control in the experimental orchard „Albertinehoeve" near Goes. II. Int. Symp. on
Integrated Control of Orchard Pests, Stuttgart, 11en 12sept. 1963.
C. KAAI:Population density of the stem nematode Ditylenchus dipsaci and the amount of damage in a
number of crops. 7e.Int. Symp. Soc. of Eur. Nematol. Auchincruive, Schotland, 9-13 sept. 1963.
Bestrijding van Heterodera rostochiensis en Ditylenchus dipsaci met 0,0-diethyl 0-2-pyrazinylfosforothioaat en VB744.XV. Int. Symp. over Fytofarmacie en Fytiatrie, Gent, 7mei 1963.
M. C. KERSSEN: Indrukken van de Landbouwluchtvaartconferentie te Grignon. Overzicht van de
werkzaamheden in 1962. Landbouwluchtvaartdag, Wageningen, 13maart 1963.
C. H. KLINKENBERG: De invloed van Tagetes op de bevolkingsdichtheid van aaltjes en op de opbrengst
van cultuurgewassen. Planteziektendagen, Wageningen, 21febr. 1963.
W. MANTEL: Gegevens over in Nederland aangetroffen Thysanoptera. Winterverg. Ned. Entom. Ver.,
Utrecht, 10febr. 1963.
W. NIJVELDT: Over de resultaten van de biologische en fenologische waarnemingen inzake de tarwestengelgalmug. Werkgroep Graanziekten, 29 maart 1963.
H. DEN OUDEN: On the influence of the degree of agglomeration of the eggs in the soil on the rate of
increase of Heterodera rostochiensis. 7e.Int. Symp.Soc.of Eur. Nematol. Auchincruive, Schotland,
9-13 sept. 1963.
Bestrijding van Heterodera rostochiensis en Ditylenchus dipsaci met 0,0-diethyl 0-2-pyrazinyl fosforothioaat en VB 744. XV. Int. Symp. over Fytofarmacie en Fytiatrie, Gent, 7 mei 1963.
H. J. PFAELTZER: Les viroses du poirier. Colloquium over virusziekten in fruitgewassen, Gembloux,
België, lOjuni 1963.
F. QUAK :Infection of tobacco callus tissue with tobacco mosaic virus and multiplication of virus in
such tissue. Conf. on plant tissue culture, Pennsylvania State Univ., Univ. Park, (28 mei-1 juni
1963), 1 juni 1963.
Effect of age of tissue cultures on their susceptibility to infection and/or virus multiplication. Panel
„On the use of isotopes and radiation in plant pathology" georganiseerd door de Int. Atomic
Energy Agency te Wenen, 3sept. 1963.
G. S. SCHOLTEN: Ziektenbestrijding bij potplantencultures. Twentse Bloem. Studieclub, Enschede, 20
febr. 1963.
J. W. SEINHORST: Population dynamics of plant parasitic nematodes. 7e Int. Symp. Soc. of Eur. Nematol. Auchincruive, Schotland, 9-13 sept. 1963.
F. SPIERINGS: Bladtopbeschadiging van gladiolen door luchtverontreiniging met fluorwaterstof. Planteziektendagen, Wageningen, 20 febr. 1963.
R. W. STUBBS: De fysiologische specialisatie van gele roest in tarwe. Kon. Ned. Bot. Ver., Baarn, 8
nov. 1963.
F. TJALLINGII: Onderzoek van knolvoetresistentie bij stoppelknollen. Cursus planteziekten voor
Assist, v.d. Landb. voorl. dienst, Wageningen, 6 maart 1963.
J. H. VENEKAMP: Stofwisselingscursus voor staf en onderzoekers van het I.P.O., 10 voordrachten.
K. VERHOEFF: Biologie en bestrijding van Diplodina lycopersici bij tomaat. Planteziektendagen, Wageningen, 21 febr. 1963.
M . VAN DE VRIE: Aantasting van fruitgewassen door mijten. Staf en Studenten van het Fytopath. Lab.
Baarn en Lab. v. Entomologie, Amsterdam. Wilhelminadorp, 25juni 1963.
Populatiebewegingen van Metatetranychus ulmi KOCH op vruchtbomen. Staf en studenten v.h. Lab.
v. Virologie, Entomologie, Fytopathologie en Nematologie v.d. L.H. Wageningen. Wilhelminadorp, 27juni 1963.
Prooi en predatorrelaties bij mijten op vruchtbomen. Verg. Afd. Toegep. Entom. van de N.E.V.;
Wilhelminadorp, 2juli 1963.
Problems in the control of the Fruit Tree Red Spider Mite (Metatetranychus ulmi KOCHJ in Orchards in the Netherlands. 1.Int. Conf. Acarol., Fort Collins, U.S.A., 2-8 sept. 1963.
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2. RESULTATEN VANHET ONDERZOEK
MYCOLOGISCH-BACTERIOLOGISCHE AFDELING
TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Appel en peer
Meeldauw (Podosphaeraleucotricha(ELL. ET EVERH.) SALM.) (project 1-9-2,Ir.G. S.
ROOSJE, gastmedewerker)

I n v l o e d van ( w i n t e r ) v o r s t op a p p e l m e e l d a u w
De appelmeeldauw overwintert indeknoppen vanappel enenigermate ookin die
van peer. Een belangrijk deel vande door meeldauw aangetaste eindknoppen van
langloten ismisvormd.
Het isbekend, datdeknoppen van appel,diedoor meeldauw zijn aangetast, gevoelig zijn voor strenge vorst. Daar indewinter 1962/1963 langdurig strenge vorst voorkwam, werd nagegaan of (zeer) veel door meeldauw aangetaste knoppen van appel
waren doodgevroren.
Daartoe zijn op 15maart, 18maart en8april 1963opdrie verschillende bedrijven
in Zeeland eenjarige langloten vanappelbomen verzameld enineenkasbij ongeveer
20°C in water gezet. Aldus werden de knoppen eerder tot uitlopen gedwongen dan
onder de omstandigheden buiten. Optwee vandedrie bedrijven werden zowel langloten meteenzichtbaar door meeldauw misvormde alsmeteenophetooggezonde
eindknop verzameld.
In tabel 1zijn deresultaten vandewaarnemingen samengevat.
TABEL 1. Overwintering van appelmeeldauw op drie bedrijven in Zeeland gedurende de winter
1962/1963

Bedrijf

Appelras

1
2

Lombartscalville
Jonathan

3

Jonathan

Orchard

Variety

Aantal verzamelde langloten
metmisvormde ofgave eindknop

27
200
200
200
100

mmvoxma/deformed
m\%\oxmà.jdeformed
gaaf/sound
misvormd/'deformed
gaaf/'sound

Number ofextensionshootswith
deformedorsoundendbuds

Percentage eindknoppen datbij
Percentage niet hetuitlopen door
uitgelopen eind- meeldauw aanknoppen
getast bleek

67
52
4
56
10

22
22
5,5
22
10

Percentage nonPercentage endsproutedendbuds budsdiseasedwhen
sprouted

TABLE 1. Hibernation of apple powdery mildew in three orchards in theprovince Zeeland during the
winter 1962/1963

Uit tabel 1 blijkt, dat eengroot deel van dedoor meeldauw misvormde eindknoppen
indekas niet uitliep. Erisniet vastgesteld inhoeverre hetniet uitlopen hetgevolg was
van afsterven van deknoppen door de meeldauw dan welvan degrotere gevoeligheid
van aangetaste knoppen voor vorst. Een belangrijke waarneming was datbijalle drie
de herkomsten van langloten 22% vande misvormde eindknoppen bij het uitlopen
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nog actieve meeldauw te zien gaven. In Zeeland heeft dus een belangrijk deel van de
door meeldauw aangetaste knoppen de vorst weerstaan. De laagste temperatuur, die
op 1,5 meter boven de grond in Wilhelminadorp (Zeeland) werd gemeten, bedroeg
—14°C. De laagste temperatuur, die volgens opgave van het K.N.M.I. te De Bilt in
dezelfde winter elders in Nederland op 1,5 meter boven de grond werd geregistreerd,
bedroeg —20,8°C (18januari te Joure, Friesland). Uit waarnemingen, die in de loop
van het voorjaar buiten Zeeland werden verricht, is komen vast te staan dat ook daar
een belangrijke hoeveelheid appelmeeldauw de winter heeft doorstaan. Waarschijnlijk
zijn de temperaturen van de winter 1962/1963 in Nederland dus niet laag genoeg geweest om deinfectiebron van appelmeeldauw inzeer belangrijke mate te verminderen.
Tijdstip nieuwe infectie
In 1963werden de eerste nieuwe meeldauwvlekken op bladeren van de appelrassen
Perzikrode Zomerappel, Jonathan en Schone van Boskoop te Wilhelminadorp op 20
mei gevonden. Hoewel de bloei van appels laat begon (Jonathan begon te bloeien op
10 mei) kon men, rekening houdende met een incubatietijd van ongeveer 10 dagen,
toch weer vaststellen dat de eerste nieuwe meeldauw-infectie op bladeren ook in 1963
tijdens het gevorderde rose knopstadium of het begin van de bloei van Jonathan moet
zijn opgetreden (ziejaarverslag 1962,blz.22en 1961,blz. 18-19).
T o e t s i n g van fungiciden in de kas
Evenals in 1961en 1962werd getracht fungiciden op werking tegen appelmeeldauw
te toetsen door middel van inoculaties en bespuitingen op scheuten van appelonderstammen MM 111,die in een kas werden opgekweekt. Ditjaar was de scheutontwikkeling van vele opgepotte onderstammen slecht, waarschijnlijk als gevolg van beschadiging van de onderstammen door strenge en langdurige vorst in de winter 1962/1963.
In samenwerking met deWerkgroep voor Interne Therapie bij Planten werd dewerking van 6-azauracil tegen appelmeeldauw in drie kasproeven onderzocht. Uit één
van deze proeven bleek, dat 100dpm 6-azauracil 24 uur of 72 uur vóór de inoculatie
gespoten een minder goede werking tegen appelmeeldauw uitoefende dan 6,25 dpm
Karathane (concentraties werkzaam bestanddeel). In beide andere proeven had 100
dpm 6-azauracil 48 uur na inoculatie toegepast eveneens een minder goed effect dan
62,5 dpm Karathane op hetzelfde tijdstip.
T o e t s i n g van fungiciden in het veld
Dit jaar werd voor de derde maal in een veldproef de invloed op de bloem en de
vruchtzetting bestudeerd van tijdens debloeimet verschillende fungiciden uitgevoerde
bespuitingen. In deproef werden zowel Cox's Orange Pippin als Golden Delicious betrokken.
Om het voor devruchtzetting kritieke moment zo dicht mogelijk met een bespuiting
te benaderen werd besloten met tussenpozen van slechts enkele dagen behandelingen
uit te voeren. De bespuitingen vonden plaats op 10 mei 1963 toen bij Cox's Orange
Pippin 5%en bij Golden Delicious 1 %van de bloemen geopend waren en op 13mei,
16mei,20mei,24meien27mei;intotaal duszesbespuitingen tijdens de bloeiperiode,
die zeventien dagen duurde.
In deproef werden devolgende objecten:Karathane WP (in0,06%,0,1%,0,2%en
0,4% van het handelsprodukt), Acricid (in 0,1%,0,17% en 0,34%), Morestan (in
0,03%, 0,05% en 0,1%), Wepsyn 155 WP (in 0,06%, 0,1% en 0,2%) alle gemengd
met 0,15% captan 50, en voorts nog 0,3% spuitzwavel (Thiovit) + 0,025% Tuzet
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onderlingvergeleken enmettweeobjecten, waarin opdezelfde tijdstippen alleen0,15%
captan 50ofinhet geheel niets werd verspoten.
Uit waarnemingen op 14mei (één dag na de tweede bespuiting) en op 17mei (één
dag na de derde bespuiting) bleek duidelijk, dat na twee, respectievelijk drie kort op
elkaar volgende bespuitingen door Karathane, Acricid en Morestan belangrijk meer
verbranding van de kroonbladen ontstond dan na overeenkomstige toepassing op dezelfdetijdstippen vanWepsyn 155WP.Dekroonbladverbranding,dieoptrad na bespuitingmet Wepsyn 155WP + captan of na diemet captan alleen, waszeer gering. Duidelijk kwam ook tot uiting dat de kroonbladverbranding na bespuitingen met Karathane, Acricid of Morestan toeneemt met deconcentraties van elkvan deze middelen.
De schadelijke invloed van Karathane wasnog groter dan van Acricid en Morestan.
Uit tellingen van de bloemtrossen (op 6en 7mei 1963) en van de vruchten (op 1en
2juli 1963)isgebleken, dat de onderscheidene behandelingen tot duidelijke verschillen
in vruchtzetting hebben geleid. De mate van kroonbladverbranding en de schadelijke
invloed van het middel op de vruchtbezetting bleken in het algemeen goed overeen
te komen.
De bovenbeschreven schadelijke invloed van bepaalde meeldauwbestrijdingsmiddelen kwam - evenals in 1962 - bij het ras Golden Delicious sterker tot uiting dan bij
Cox's Orange Pippin.
Mede gezien de resultaten van de in 1962 uitgevoerde proef, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat voor toepassing tijdens debloeiWepsyn 155WP (incombinatie met
captan voor schurftbestrijding) de grootste veiligheid biedt. Hier dient evenwel direct
bij te worden vermeld, dat proeven van anderen hebben aangetoond dat Morestan +
captan, indien tijdens de bloei minder frequent wordt gespoten, eveneens weinig of
geen nadelige invloed heeft.
In een tweede veldproef werd vastgesteld, dat vijf bespuitingen met 25 dpm (werkzame stof) 6-azauracil, uitgevoerd tussen 13juni en 15juli een minder goed effect
tegen meeldauw hadden dan hetzelfde aantal behandelingen met 0,06% Karathane
WP (150dpm werkzame stof).
Gloeosporium-aantasting (Pezicula malicorticis ZELLER and CHILDSen Pezicula alba
GUTHRIE,) (project 1-9-3, Ir. G. S. ROOSJE, gastmedewerker)
„Boomgaardonderzoek"
Het zgn. boomgaardonderzoek heeft ten doel de invloed van bodemverschillen en
cultuurmaatregelen op het optreden van Gloeosporium-vruchtrot na te gaan. Tevens
wordt een onderzoek ingesteld naar de omvang en de aard van de infectiebron, die in
boomgaarden voorkomt.
Nadat hierover in het seizoen 1961/1962 oriënterend onderzoek was verricht, werden in 1962/1963 twintigpercelen Golden Delicious in de Noordoostpolder en dertien
percelen Golden Delicious op Zuid-Beveland in het boomgaardonderzoek betrokken.
DeNoordoostpolder werdgekozen, omdat defruitteeltbedrijven daarinveleopzichten
met elkaar overeenstemmen, terwijl toch tijdens het bewaarseizoen 1960/1961 van
bedrijf tot bedrijf belangrijke verschillen in het optreden van Gloeosporium-votvoorkwamen. Indien zou blijken, dat er ondanks eenuniform uitgevoerde ziektebestrijding
toch nog verschillen in de mate van Gloeosporium-rotzouden optreden, zou het dââr
gemakkelijker moeten zijn de voor die verschillen verantwoordelijke factoren aan te
wijzen dan in een gebied waar debedrijven in meer opzichten onderling verschillen.
Op de twintig bedrijven in de Noordoostpolder zijnop6en7augustus 1962waarnemingen verricht over omvang en aard van de infectiebron. Hier werd uitsluitend Pezi24

culaalbaaangetroffen. Een infectiehaard vanPeziculamalicorticiswerd niet gevonden,
maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dezeinde Noordoostpolder niet aanwezigzou zijn.
De omvang van de infectiebron verschilde van perceel tot perceel sterk. Van de 50per
bedrijf onderzochte „basteenheden" bleek in het minst besmette bedrijf geen enkele
door Pezicula albate zijn aangetast, terwijl in het meest besmette bedrijf in 31van de
50 basteenheden, dus 62%, Pezicula a/èa-infectie aanwezig was.
Ook in de bedrijven op Zuid-Beveland, waar tussen 14juni 1962en 6februari 1963
waarnemingen zijn verricht, werden in verreweg de meeste gevallen infectiehaarden
van Pezicula alba aangetroffen. Het aantastingspercentage van de onderzochte basteenheden bleek hiervanbedrijf tot bedrijf sterk tevariëren enwelvan 6%tot 74%.
In alle bedrijven, die in het boomgaardonderzoek waren betrokken, werden monstersvruchten van200kg(Noordoostpolder) of 100kg(Zuid-Beveland) geplukt enopgeslagen;de eerste ineenluchtgekoelde bewaarplaats en dievan Zuid-Beveland in een
koelhuis. In vijf bedrijven in de Noordoostpolder werden twee monsters met een tussentijd van veertien dagen geplukt.
In alle partijen Golden Delicious uit de Noordoostpolder was de aantasting op 22
februari 1963 nog minder dan 0,5%. Daar de vruchten van sommige partijen op die
datum andere gebreken gingen vertonen werd de bewaarproef beëindigd.
Uit de bestudering van de spuitschema's bleek, dat op de betrokken bedrijven in de
ongeveer achttien weken tussen het einde van de bloei en de pluk negen- tot achttien
maal een bespuiting met een tegen Gloeosporium-rot werkzaam fungicide plaats had
gehad. Op slechts één van de negentien bedrijven, waarvan ons het spuitschema bekend was, werd SM 55(captan + spuitzwavel) gebruikt, in alle andere gevallen captan. Mede op grond van ervaringen uit ander onderzoek moet worden aangenomen
dat de regelmatig uitgevoerde en lang voortgezette bespuitingen met captan de infectiekansen van de verwekkers van Gloeosporium-rotuiterst klein hebben gemaakt.
Ookindemonsters Golden Deliciousvan deZuid-Bevelandsebedrijven, kwam over
het algemeen weinig Gloeosporium-rotvoor. In slechtsééngevalwasbij debewaring in
het koelhuis op 27 maart ruim 5%van de vruchten door Gloeosporiumaangetast. In
tienvan de dertien monsters had op 27maart minder dan 2 %van devruchten Gloeosporium-rot.
Een bestudering van de spuitschema's van de in het onderzoek betrokken bedrijven
inZuid-Beveland leerde ons, dat in de20tot 22weken durende periode van 30mei tot
de pluk drie- tot tienmaal met een tegen Gloeosporium-rot werkzaam middel was gespoten. Gezien het geringe aantal bespuitingen in sommige boomgaarden was de aantastingindeZuid-Bevelandse bedrijven verrassend gering.Door het boomgaardonderzoek in Zuid-Beveland uit te breiden en dit over een reeks vanjaren voort tezetten zal
getracht worden een indruk te krijgen van het optreden van Gloeosporium-rot in verband met aanwezigheid van infectiebronnen en uitgevoerde bespuitingen.
R e l a t i e v e b e t e k e n i s van Pezicula malicorticis en Pezicula alba
Ook in het seizoen 1962/1963 werd van vele vruchtmonsters van zeer verschillende
herkomsten bepaald inwelke verhouding Pezicula malicorticis enPezicula albatot het
ontstaan van Gloeosporium-rot bijdroegen.
Dit onderzoek werdmogelijk gemaakt door demedewerkingvande Plantenziektenkundige Dienst, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, de veilingen en de fruittelers.
Van de in het onderzoek betrokken monsters waren er 46met in totaal 1367 vruchten
afkomstig uit bewaarplaatsen; 105met in totaal 3135 vruchten uit koelhuizen en 54
met in totaal 1784vruchten uit gascellen.
Ook dit bewaarseizoen was Pezicula malicorticis van meer betekenis voor het ont25

staan van vruchtrot danPeziculaalba.Dit geldt ook voor ingascellen bewaarde vruchten.
Voorts kwam tot uiting, dat rot door Pezicula albain Zeeland en West Noord-Brabant alsmede op de Zuid-Hollandse eilanden relatief meer optrad dan in het gebied
tussen de grote rivieren, in Utrecht en Noord-Holland.
Dit wasvooral duidelijk tezienbijdemonsters,dieuit koelhuizen afkomstig waren.
Zo was bij Golden Delicious in Zeeland 20,3% van de rotte vruchten door Pezicula
alba aangetast en in het gebied tussen de grote rivieren 4,3%, in Utrecht 6,2% en in
Noord-Holland 1,4%.
I n o c u l a t i e s van v r u c h t e n met Pezicula malicorticis
Voor verschillende doeleinden werden van 3oktober 1962tot 10januari 1963inoculatiesmet conidiën vanPeziculamalicorticis opvruchten uitgevoerd. Op 3en 8oktober
1962werden dezeverricht op aan de bomen hangende vruchten van Golden Delicious
met het doel een inzicht te krijgen in de invloed van de duur van de bevochtiging, die
nodig is om infectie tot stand te kunnen brengen bij wel en niet opzettelijk verwonde
vruchten. Het bleek in beide proeven, dat de invloed van de kunstmatige infectie werd
overheerst door natuurlijke aantasting.
Ditkon worden afgeleid uit evensterke aantasting bij geïnoculeerdeenniet geïnoculeerde objecten en uit het optreden vanPezicula albanaastPezicula malicorticis, welke
laatste alleen voor dekunstmatige infectie werd gebruikt.
Uitproeven metafgeplukte vruchten van Golden Delicious bleek opnieuw duidelijk,
dat de inoculatie bij opzettelijk met een naald verwonde vruchten tot meer aantasting
leidt dan bij niet kunstmatig verwonde vruchten. Ook bij deze proeven werd het effect
vertroebeld door natuurlijke aantasting.,
Bestrijding van Gloeosporium-vruchtrot
Teneinde snel een indruk te krijgen van de werking van fungiciden tegen Pezicula
malicorticis werd getracht eenlaboratoriumtoetsmethode te ontwikkelen met gebruikmaking van de vrucht als substraat. De vruchten werden geïnfecteerd met een conidiënsuspensie. Bij deze toetsingen deed zich de moeilijkheid voor, dat bij niet kunstmatige verwonde vruchten teweiniginfectie optrad. Bij opzettelijk verwonde vruchten
bleek ook captan onvoldoende preventief tewerken, hoewel uit veldproeven bekend is
dat captan een goede werking tegen Gloeosporium-infecüe bezit.
De resultaten van een in 1962 te Goirle genomen proef zijn in de winter 1962/1963
bekend geworden. Het bleek, dat indeperiode van debloeitot eindjuniin 1962slechts
weinig vruchtinfectie door fez/cw/a-soorten is opgetreden. Van bomen van het ras
Golden Delicious, die in de periode van eindjuli tot de pluk met 0,15%zineb werden
behandeld, was op 14februari 196337%van devruchten doorPezicula aangetast, terwijl van bomen die in dezelfde periode om de 14dagen met 0,2% captan 50 werden
behandeld slechts 13%van devruchten aantasting vertoonde. Ook het effect van0,2%
tecoram wasminder dan van captan.
Voorts bleek uit deze proef duidelijk, dat de vruchten van Golden Delicious aanzienlijk vatbaarder zijn voor Gloeosporium-rot dan die van Jonathan.
Bewaring in een koelhuis verhindert het optreden van Gloeosporium-vruchtrot niet,
maar vertraagt het wel in vergelijking met de bewaring in een gewone opslagplaats.
Deze vertraging bedroeg in 1962/1963 ongeveer een maand.
In 1963werd voor de vierde maal een veldproef over de bestrijding vanGloeosporium-vruchtrot uitgevoerd. Behalve het vergelijken van de werking van enkele typen
fungiciden had deze proef vooral ten doel na te gaan met welke tussenpozen er moet
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worden gespoten om een redelijke bestrijding teverkrijgen. De resultaten zullen pasin
het voorjaar van 1964bekend worden.
Stambasisrot (Phytophthora cactorum (LEB. et COHN)

SCHROETJ

en Phytophthora

syringae KLEBAHN(project 1-51, Dr. J. G. TEN HOUTEN enIr. G. S. ROOSJE)

Resistentietoetsing
Ditjaar zijn delaatste appelonderstammen, die nog opresistentie getoetst moesten
worden, geïnfecteerd met drieisolatiesvanP. cactorumenéénisolatie vanP. syringae.
Ter vergelijking dienden enige bomen vandezeer gevoelige rassen Transparente de
Croncels enCox's Orange Pippin. Evenalsinallevoorgaandejaren werd Transparente
het sterkst aangetast. Vantwee nogniet eerder getoetste MM-onderstammen, MM
109 enMM 111 bleek deeerste duidelijk vatbaarder dandetweede. De aantasting
door P. syringae was inalle gevallen minder dandiedoor P.cactorum. Datkan een
gevolggeweestzijnvan devrij hogetemperatuur tijdens de infectieperiode(juni), want
P. syringae heeft volgens eerder verricht onderzoek een veel lagere temperatuur nodig
voor optimale groei.
Bestrijding
Teneinde dehechting van koperoxychloride opdebast van appelbomen teverbeteren wordt in Nederland reeds jaren geadviseerd aandesuspensie vankoperoxychloride tarwebloem toete voegen. Door NIENHAUS (Phytopath. Z.,34(1959), blz. 366)
werd verondersteld, dat tarwebloem de fungicide werking van koperoxychloride nadelig zou kunnen beïnvloeden. Inverband hiermede werd het effect van koperoxychloride meten zonder tarwebloem op de kieming van zwermsporen van Phytophthora
cactorum enPhytophthora syringae envanconidiën vanFusarium solanien Venturia
inaequalisinvitro onderzocht.Inallegevallen bleektarwebloem dewerkingvan koperoxychloride inderdaad teverzwakken.
Het hazenafweermiddel Aaprotect bleek in eenconcentratie van 100dpm werkzame
stof de groei van hetmycelium van Phytophthora cactorum opaardappelglucose-agar
even sterk teremmen alscaptan indezelfde concentratie, terwijl heteffect van ziram
nihil was.
De preventieve werking van enige fungiciden tegen vruchtinfectie door Phytophthora cactorum enP. syringae werd voorts nog onderzocht door peren met de fungiciden
tebespuiten en deze24uur later teinoculeren met een suspensie vanzwermsporen van
één vanbeide ziekteverwekkers. Teneinde deinfectiekansen tevergroten werdenper
vrucht met een naald 25wonden aangebracht. Elk object omvatte 20vruchten. Uitde
resultaten met deze toetsmethode bleek, datcaptan (125 dpm en 12,5 dpm werkzame
stof) deinfectie door zwermsporen sterker remde dankoperoxychloride in dezelfde
concentraties.
Toetsing van de fungicide werking van captan en ziram op eencultuur van Phytophthora cactorum opaardappelglucose-agar toonde aan, datcaptan beter werkt dan ziram. Ook had captan een beter effect dan ziram tegen infectie door zwermsporen van
Phytophthora syringae bij toetsing op vruchten.
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GROENTEGEWASSEN

Andijvie
Voetrot (project 1-16-2, Dr. K. VERHOEFF)
De in het najaar van 1962ingezette inoculatieproef met acht uit aangetaste planten
afkomstige Phycomyceten heeft geenpositieve resultaten opgeleverd; ertraden zelfs in
het geheel geen symptomen op. Wel konden enkele van de getoetste schimmels opnieuw uit de wortels van ogenschijnlijk gezonde proefplanten worden geïsoleerd. Dit
gelukte al vanaf vijf weken na het uitplanten (nl. half november) tot half januari.
Daarna konden de gebruikte schimmels niet meer worden herisoleerd.
In het najaar van 1963 is opnieuw een inoculatieproef met de acht bovenbedoelde
schimmels ingezet. Met het doel het optreden van ziekteverschijnselen te bevorderen is
geprobeerd de ontwikkeling van de andijvieplanten te vertragen. Hiertoe is het zoutgehalte van de grond door toevoeging van patentkali en keukenzout verhoogd. Vier
weken na het poten in de besmette grond traden bij een aantal planten, in grond besmet metisolatie3enindiebesmetmet isolatie 7,voetrotsymptomen op.Ofherisolatie
van de schimmel uit de wortels lukt, wordt nagegaan.
Augurk
Ziekten van deaugurk (project 1-13-1,Ir. T. W. LEFERING)
Algemeen
Het middel nr. 4964, dat in proeven in voorafgaande jaren goed had voldaan als
meeldauwbestrijdingsmiddel isditjaar indehandel gebracht onder denaam morestan.
Het werd in de praktijk op grote schaal en met succes gebruikt. Waarschijnlijk zal het
Karathane geheel verdringen.
Evenals in vorige jaren richtte de bacterievlekkenziekte {Pseudomonas lachrymans
(SM. et BRYAN CARSNER) nogalwat schade aan. De besmetting leek vooral te komen
uit enige selecties van het ras Guntruud. Van het nieuwe ras Hokus werd ± 30 kg
zaad aan tuinders ter beschikking gesteld voor proefsgewijze teelt. Voor zover dit was
na te gaan trad in dit ras geen aantasting door bacterievlekkenziekte op, die uit het
zaad afkomstig zoukunnen zijn. Daarom magworden aangenomen dat dit ras volgens
de opzet vrij van dezeziekteis.In het komendejaar zal het opgrote schaal worden geteelden dan moet blijken of debacterievlekkenziekte tebestrijden isdoor gezondzaad
te telen.
Teeltvanaugurkenindekas
Het hybrideras Levowerd ditjaar opvrij grote schaal onder glasgeteeld op dezelfde
wijzealskaskomkommers. Het laatzichaanzien datdezeteeltwijze ookvoor augurken
bestaansrecht krijgt. In enkele kassen ontstonden moeilijkheden door het optreden
van een verwelkingsziekte. Deze had uiterlijk veel gelijkenis met de door Fusarium
oxysporum veroorzaakte verwelkingsziekte, maar de symptomen klopten niet helemaal, zodat zij toch een andere oorzaak heeft, naar alle waarschijnlijkheid een schimmel waarvan de identiteit nog niet vaststaat. In een voorlopige proef is gebleken dat
stomen van de grond en enten van de planten op Cucurbita ficifolia beide tot nog toe
een redelijke bestrijding geven.
Onderzoek naar uitwendigefactoren die de vatbaarheid van augurk en komkommer
voorechte meeldauwbeïnvloeden(project 1-13-3, Ir. T. W. LEFERING)
Dit onderzoek, dat door de verhuizing van de proeftuin enigetijd moest worden
onderbroken, isin 1963weer hervat.
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Hiertoe werden eerst drie lichtkasten gebouwd om het mogelijk te maken reproduceerbare proeven te nemen. De eerder verrichte proeven werden nl. uitgevoerd bij een
combinatie van kunstlicht en daglicht. Wijzigingen van de intensiteit van het daglicht
in de loop van de seizoenen bleken een grote invloed op deproefresultaten te hebben.
Door gebrek aan andere ruimte stonden de lichtkasten opgesteld in een kas, waarin
detemperatuur 'szomers te hoog oploopt, waardoor ze gedurende de zomermaanden
niet goed te gebruiken waren.
Voor de belichting van de planten wordt gebruik gemaakt van 65 watt TL-lampen
kleur 33 en van 20 watt TL-lampen met een emissiespectrum tussen 3000 en 4000
Angstrom. Dit is het zgn. ultraviolet A dat op onze breedtegraad in het zonlicht
voorkomt en een veel minder schadelijke werking heeft dan het ultraviolet Bvan korter golflengte.
Uit deproeven isgebleken dat meeldauw voor zijn groei op komkommers en augurken een zekere (minimale) hoeveelheid licht nodig heeft. Bij een lichtsterkte van
± 2700erg/sec -1 cm - 2 trad nadeinoculatie geen meeldauwaantasting openreeds aanwezigeaantasting breidde zichniet of nauwelijks uit. Het wasnog niet mogelijk omuit
temaken of de schimmel zelf (voor zijn groei) een bepaalde hoeveelheid licht nodig
heeft, dan wel of de plant bij onvoldoende belichting zijn geschiktheid als gastheer
verliest. Van praktisch belang lijkt het niet te zijn, omdat de (genoemde minimaal)
benodigde lichtsterkte veelkleiner isdan de lichtsterkte in eenkas in de winter.
In de lichtkasten werd de invloed van licht van lange en korte golflengte op de aantasting door meeldauw met uitsluiting van daglicht bestudeerd met behulp van TLbuizen. De afstand van lichtbron tot plant lag tussen 30en 50cm. De planten werden
gedurende 8 uur per etmaal belicht met een TL-lamp kleur 33, waarbij de lichtsterkte ± 12000 erg/sec -1 /cmr 2 bedroeg. Vooraf werden ze geïnoculeerd waarna de
aantasting zich vanzelf snel uitbreidde op de nieuw gevormde plantendelen.
De UV-lampen hingen op dezelfde afstand van deplanten alsde TL-lampen. Steeds
werd de hoeveelheid licht van één TL-lamp gecombineerd met het licht van één UVlamp, en de belichtingsduur van de laatste gevarieerd. Deze belichtingen gaven het
volgende resultaat.
1. Acht uur TL-licht,gevolgd door 8uur UV-licht had het beste effect (fig. 1).Bij deze
behandeling bleven deplanten volledig vrij van meeldauw, weltrad enige beschadigingop.
2. Acht uur TL-licht met tegelijkertijd 8uur UV gaf eveneens eenminder sterkemeeldauwaantasting te zien dan de controle. Volledig afdoende was deze behandeling
echter niet (fig.2).
3. Acht uur UV, gevolgd door acht uur TL veroorzaakte geenbeschadiging maar wel
trad enigemeeldauwaantasting op (fig.3).
4. Zestien uur UV, gedurende de eerste 8 uur gecombineerd met TL, veroorzaakte
geenbeschadiging enertrad slechtseenzeer geringemeeldauwaantasting op(fig.4).
Het ultraviolette licht had tevens een duidelijkeformatieve werking, zoals uit de
foto's blijkt.
Het blijkt dat het gebruikte ultraviolette licht onder de omstandigheden van de tot
nu toe genomen proeven een remmende werking op meeldauw heeft. Dit effect wordt
ten dele opgeheven door een gelijktijdige of naderhand toegepaste bestraling met
TL-licht; gedeeltelijk is dit waarschijnlijk aan fotoreactivering toe te schrijven.
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FIG. 1. Augurk: links, plant opgekweekt met 8 uur per etmaal T.L.-verlichting, met meeldauw.
rechts, plant opgekweekt met 8 uur per etmaal T.L.-verlichting gevolgd door 8 uur U.V.-belichting, zonder meeldauw.
Gherkin: left, plant grown under fluorescent lighting 8 hrs per day, showing powdery mildew.
right, plant grown under fluorescent lighting 8 hrs per day followed by 8 hrs ultra violet light,
showing nopowdery mildew.
FIG. 2. Augurk: links, plant opgekweekt met 8 uur T.L.-verlichting per etmaal, met meeldauw.
rechts: plant opgekweekt met 8 uur T.L. en U.V. belichting per etmaal, duidelijk met minder
meeldauw.
Gherkin: left,plant grown under fluorescent lighting for 8hoursper day showingpowdery mildew.
right, plant grown under fluorescent lighting combined with ultra violet light for 8 hrs per day
showing much less powdery mildew.

FIG. 3. Augurk: links, plant opgekweekt met 8 uur T.L.-verlichting per etmaal, met meeldauw.
rechts: plant opgekweekt met 8uur U.V.-belichting bevolgd door 8uur T.L.-belichting per etmaal, met minder meeldauw.
Gherkin: left, plant grown underfluorescent lighting for 8 hrsper day, showing powdery mildew,
right, plant grown under ultra violet lightfor 8 hrsfollowed by 8 hrs fluorescent lighting per day,
showing slightly lesspowdery mildew.
FIG. 4. Augurk: links, plant opgekweekt met 8 uur T.L.-verlichting per etmaal, met meeldauw.
rechts, plant opgekweekt met 16 uur U.V.-belichting per etmaal, gedurende de eerste 8 uur
gecombineerd met T.L.-verlichting, met zeer weinig meeldauw.
Gherkin: left, plant grown under fluorescent lighting for 8 hrsper day, showing powdery mildew,
right, plant grown under Ultra violet lighting for 16hrsper day andfor the first 8 hrs also receiving fluorescent lighting, showing hardly any powdery mildew.
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Kool
ValiersenKanker inbewaarkool (Phoma Ungarn TODE) DESM.) (project 1-11-5, Drs.
J. M. M. VAN BAKEL)

Valiers
Het onderzoek naar het optreden en de bestrijding van vallersisafgesloten. De conclusies zijn hieronder samengevat.
1. Rode kool heeft gemiddeld een hoger percentage zaadbesmetting dan de andere
sluitkoolsoorten.
2. Alleen besmet zaad geeft aanleiding tot het optreden van vallers.
3. Het percentage besmetting van het zaad heeft eveneens invloed op demate van optreden van vallers, alhoewel dikwijls standplaatsfactoren mede bepalend zijn voor
de hoeveelheid aantasting op het veld.
4. Met doelmatige zaadontsmetting (dompeling gedurende een half uur in een oplossing van \ %organisch kwik of warmwaterbehandeling met 50°gedurendeeenhalf
uur) is de schade redelijk te beperken, mits men van niet te zwaar besmet zaad uitgaat.
5. Besmettingvan degrond uit,na hetuitplanten speelt geen ofeenzeer ondergeschikte rol.
De mogelijkheid omzaadinfectie inhet gewastevoorkomen (ziejaarverslag 1962)is
ook nu onderzocht. Het bleek dat demiddelen koperoxychloride en organisch kwik in
dit opzicht een zeer gunstig effect hadden.
Kanker
Een verband tussen oogsttijdstip en het optreden van kanker werd in 1962/63 niet
aangetoond; er was slechts een vage aanwijzing dat vroeg oogsten meer kanker geeft.
Dat de winter in 1962zeer vroeg is ingevallen en bijzonder lang heeft geduurd, zodat
de omstandigheden voor het optreden van kanker zeer ongunstigwaren, ishieropmisschien van invloed geweest.
Een zeer duidelijk verschilinkankeraantasting - afhankelijk van dewijze van bewaring - werd zowel bij witte als rode bewaarkool geconstateerd tussen de objecten
„direct na het snijden in de schuur brengen" en „na één week op het veld liggen in de
schuur opslaan". Inhetlaatste gevaltrad er ongeveer tweemaalzoveelkanker op.
Tussen zaadbesmetting, ontsmettingsmethode en het optreden van kanker kon geen
duidelijk verband worden gelegd. Dit was waarschijnlijk eveneens indirect het gevolg
van bovenbeschreven ongunstige omstandigheden voor het optreden van kanker. Het
onderzoek wordt voortgezet.
Peen
Pathogène bodemmicro-organismen als mogelijke oorzaak van bodemmoeheid (project 141-7, Drs. J. M. M. VAN BAKEL)
Aan de hand van zeer veel gewasmonsters, verzameld in vrijwel alle belangrijke
peenteeltcentra, werd eenindruk verkregen vande verspreiding, aard enintensiteit der
bodemmoeheidsverschijnselen.
Het onderzoek richtte zichin 1963opdeaanwezigheid van parasitaire bodemschimmels. Deze werden geïsoleerd volgens de verdunningsmethode van WARCUP;één der
problemen daarbij ishet bereiken van eenbevredigende standaardisatie. Tot op heden
is slechts qualitatief gewerkt, omdat de identiteit van de geïsoleerde organismen eerst
moest worden vastgesteld.
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Prei
Papiervlekkenziekte (Phytophthora porri

FOSTER)

(project 141-4, Drs. J. M. M.

VAN BAKEL)

Het onderzoek naar het optreden ende bestrijding van dezeziekteisvoorlopig afgesloten. De ziekte komt te verspreid en te sporadisch voor om een bestrijdingsproef te
kunnen nemen.
Indeherfst van 1961engedurende 1962werden echter opveleplaatsen, vooral rond
Ens,aantastingen gevondenvaneengeheelnieuweschimmel namelijk een Ascomyceet.
Deze isdoor VONARX en BOEREMA beschreven onder denaam: Leptotrochila porri.
Tomaat
Voetrot (Didymella lycopersici KLEB.) (project 1-16-1, Dr. K. VERHOEFF)
Het onderzoek over de biologie van deze schimmel is afgesloten. Hoewel uit de diversebestrijdingsproeven isgebleken, dat namaneb,nabamenphaltan demeest bruikbare fungiciden zijn, staat nog niet vast, welke manier van toepassing het meest effectief is. Hierover moet nog een aantal proeven worden genomen. In depraktijk worden
één voorbehandeling (in het plantgat) en twee of drie nabehandelingen (gieten tegen
de stengelvoet) met een suspensie van maneb gegeven.
Deeersteproeven overdemeestdoelmatigewijzevantoepassing hebben aangetoond
dat debehandeling van hetplantgat het belangrijkst is. Bijeenniet tezware besmetting
van de grond, kan daarna met één nabehandeling worden volstaan.
Botrytis-rot (project 1-13-2, Ir. T. W. LEFERING)
In 1963istegen bladvlekkenziekte (Cladosporiumfulvuni) enBotrytis-rot eenbespuitingsproef in een koude kas genomen met vier objecten in vier herhalingen. De objecten waren: onbehandeld, zineb 0,2%, thiram 0,3%en zineb 0,2% + thiram 0,3%.
De proefvakken werden 7mei beplant, deenehelft van een vakmet eentegen bladvlekkenziekte resistent ras en de andere helft met eenvatbaar ras.
Het aantal planten per veldje en per ras bedroeg 28.De bespuitingen werden uitgevoerd op 4en 31 juli en op 14en 30 augustus.
De eerste maal werd geoogst op 22juli, de laatste maal op 8 oktober. Vruchtval
tengevolge van Botrytis kwam inzo geringemate voor, dat het geenzinhad dezetebepalen.
Tegen het einde van de oogstwaren erechter veleBotrytis-stippen op devruchten te
zien. Door in ieder veldje 25 willekeurige vruchten te plukken en hierop het totale
aantal stippen te tellen werd de mate van aantasting bepaald (zietabel2).
Botrytis in groentegewassen onder glas, in het bijzonder bij tomaat (project 1-16-4,
Dr. K. VERHOEFF)

In het kader van dit onderzoek werden in 1963 waarnemingen gedaan betreffende
het gedrag van de schimmel in vitro en ook een aantal proeven genomen met kunstmatige infecties.
Uit plantemateriaal van verschillende herkomsten zijn isolaties van Botrytis cinerea
PERS. gemaakt. Een aantal hiervan is inmiddels via één-spore cultures gezuiverd. De
isolaties blijken in twee groepen verdeeld te kunnen worden, nl. isolaties die in vitro
Sclerotien vormen en cultures die dit niet doen. De meeste behoren tot de eerstgenoemde groep. Naast kleine Sclerotien (tot 1mm in doorsnee) komen ook grotere
voor. Deze zijn rond tot langwerpig, 2tot 5mm lang. Op kersagar worden meer grote
Sclerotien gevormd dan op aardappel-dextrose-agar.
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TABEL 2. Invloed van bespuiting met fungiciden op de opbrengst van tomateplanten uitgedrukt in kg
per plant en op de mate van i?o?o>/';'.s-aantastingop de vruchten, uitgedrukt in aantal stippen
per vrucht.
Behandeling

zinebO,2%
thiram0,3%
zineb 0,2% + thiram 0,3%
onbehandeld (control). . .

Treatment

Opbrengst in kg per plant

Aantasting in aantalstippen/vrucht

Ras A vatbaar voor
Cladosporium

Ras B onvatbaar voor
Cladosporium

4,15
4,28
4,38
4,15

4,6
4,2
4,5
4,4

0,7
3,2
0,7
9

Cultivar Asusceptible
for Cladosporium

Cultivar B resistant to
Cladosporium.

Cultivar Asusceptible
for Cladosporium

Yield in kglplant

Ras A vatbaar voor
Cladosporium

Ras B onvatbaar voor
Cladosporium

0,9
2,1
0,6
6,7
Cultivar B resistant to
Cladosporium

Number • of spots/fruit

TABLE 2. Influence of variousfungicides onyield of tomato plants and on number of Botrytis spotsjfr uit.

Conidioforen komen bij alle isolaties voor; de mate waarin deze gevormd worden
verschilt bij de verschillende isolaties. Voor verder onderzoek is een isolatie gekozen,
die invitro naast conidioforen ook kleine engrote Sclerotien vormt.
De rnyceliumuitbreiding op aardappel-dextrose-agar en op kersagarvindtplaats bij
temperaturen vanca. 5°Ctot ca. 32°C,met een optimum dichtbij 32°C.
De produktie van conidiën bereikt in Petrischalen op kersagar na ongeveer tien dagen haar maximum (gemiddeld 90.000 sporen per cm2).Op aardappel-dextrose-agar is
de produktie aan conidiën na veertien dagen maximaal en bedraagt ongeveer 75.000
sporen per cm2.
Het ontkiemen van conidiën, afkomstig van zes dagen oude cultures, geschiedt in
gedestilleerd water bijca 5°Ctot ca. 31°C,met eenoptimum bij ca. 19°C.
Kunstmatige infectie van tomateplanten met mycelium lukt door bij voldoendhoge
luchtvochtigheid een ponsstukje van een op agar groeiende cultuur in een verse wond
tebrengen. Inoculatiesmet sporen slagenalleen,alsna hetaanbrengen daarvan opeen
verse wond, de luchtvochtigheid enige tijd zeer hoogblijft. Bij deze inoculatieproeven
wordt eenbladlitteken, direct na het verwijderen van het blad, alsversewond gebruikt.
Het gehalte aan droge stof der tomateplanten lijkt de vatbaarheid voor B. cinereate
beinvloeden met dien verstande dat de vatbaarheid afneemt naarmate het droge stofgehalte hoger is.
BLOEMISTERIJGEWASSEN

Amerikaanse anjer
Vaatziekten (project 1-10-1, Drs. G. SCHOLTEN)
In een grondontsmettingsproef tegenFusarium oxysporum SCHL. f. dianthi (PRILL &
DELACR.) SNYD. & HANS. en Phialophora cinerescens (WOLLENW.) VAN BEYMA werd
de invloed van demiddelen Trapex enTerracur vergeleken met dievan dereeds eerder
toegepaste middelen Metam-Na, Panosan G, een nieuwe organische kwikverbinding
onder nummer envan grondstomen.
Trapex, Metam-Na en Terracur veroorzaakten een duidelijke vermindering van de
uitval door beide vaatziekten. Op de lange duur was het effect van deze drie stoffen
tegen F.oxysporum echter minder dan dat van grondstomen.
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Van het I.V.T. werd een groot aantal anjerzaailingen ontvangen teneinde deze op
een natuurlijk geïnfecteerde grond onder praktijkomstandigheden te toetsen op vatbaarheid voor Phialophora. Daar het geruime tijd duurde voor de eerste symptomen
van aantasting door deze schimmel optraden, gingen vele der proefplanten te gronde
aan het voetrot, veroorzaakt door Fusarium culmorum, die de laatstejaren ook in de
praktijk veel schade veroorzaakt.
De toetsingvan dezaailingen op resistentie ten aanzien vanP. cinerescensisdus niet
gelukt en de toegepaste werkwijze, - uitplanten onder praktijkomstandigheden -,
brengt blijkbaar te groot risico van ontijdig afsterven van planten door andere oorzaken mede.
Cyclamen
Wortelrot (Nectria1) radicicola GERLACH & NILSSON en Thielaviopsis basicola
(BERK. &BR.) FERRARIS)(project 1-10-4,Drs. G. SCHOLTEN)
In 1963werden met drieverschillende isolatiesvan de imperfecte vorm van Nectria
radicicolainoculatieproeven uitgevoerd bij zestien verschillende bloemisterijgewassen.
Behalve uit Cyclamen waren deze isolaties verkregen uit knollen van Sinningia
hybr. ( = Gloxinia)metbruine, ingezonken plekken en uit debasesvan takken en wortelsvan afstervende struiken van Forsythia x intermedia.
De cyclamen werden gezaaid in gestoomde grond, die met reincultures van de drie
JVeeJn'a-isolaties was besmet en in niet besmette gestoomde grond. De kiernpercentageswaren bij alle objecten laag, waarschijnlijk als gevolg van de te hoge kastemperatuur. Vóór het verspenen werden de plantjes beoordeeld op de aanwezigheid van
macroscopischzichtbare./Vec/na-symptomen.Deresultaten zijn samengevat intabel3.
TABEL 3. Invloed van besmetting van gestoomde grond met isolaties van Nectria radicicola (Cylindrocarpon radicicola) van verschillende herkomst op zaaiselsvan Cyclamen
Object

gestoomde grond besmet met een •
A'ec/n'a-isolatievan:
steam sterilizedsoil infestedwith
Nectriaisolatesfrom:
gestoomdegrondnietbesmet
steamsterilizedsoilnotartificially
infested

Forsythia
Sinningia
Cyclamen

% opgekomen plantjes

% Aangetast door
Nectriaradicicola

56
54
34

0,0
1,9
23,6

59

0,8

TABLE 3. Influence of reinfestation of steam sterilized soil with various isolates of Nectria radicicola
(Cylindrocarpon radicicola) on sowings of Cyclamen

Alleen de isolatie uit Cyclamen was dus duidelijk pathogeen voor dit gewas.
Forsythia's werden als bewortelde stekken opgepot in de zelfde vier categorieën
grond als bij cyclamen gebruikt. In de grond, die was besmet met de TVecm'a-isolatie
*)Van deze schimmel, waarvan tot dusver alleen de imperfecte vorm bekend was onder de naam
Cylindrocarpon radicicola WOLLENw., werd in 1961 in Zweden op Cyclamen de ascusvorm gevonden.
Deze werd beschreven als Nectria radicicola (GERLACH & NILSSON, Phytopath. Z., 48,251-257, 1963).
Voorts is gebleken (SCHOLTEN, T. PI. - 1964, ter perse), dat de naam Cylindrocarpon radicicola een
synoniem is en dient te worden vervangen door Cylindrocarpon destructans (ZISNM.) nov. comb.
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van Forsythia groeiden de plantjes slecht; aan de stengelbases bleken rottingsverschijnselen op te treden, waardoor een gedeelte van de onderste wortels verloren ging.
Uithet rottendeweefsel kon Nectria radicicola worden geïsoleerd.
Tussen de planten van de controlegroep en die van de andere twee categorieën waren geen verschillen te zien (fig. 5). Ook Forsythia bleek dus alleen vatbaar voor de
eigen isolatie van Nectria.
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FIG. 5. Forsythia x intermedia.
Links boven: stekken gegroeid in gestoomde grond;
rechts boven: stekken gegroeid in gestoomde grond besmet met Nectria radicicola, geïsoleerd uit Forsythia x intermedia;
links onder: stekken gegroeid in gestoomde grond besmet met Nectria radicicola geïsoleerd uit Cyclamen;
rechts onder: stekken gegroeid in gestoomde grond besmet met Nectria radicicola geïsoleerd uit Sinningia.
Forsythia X intermedia.
Top left: cuttings grown in steam sterilized soil;
top right: cuttings grown insteam sterilized soil infested withNectria radicicola
isolated from Forsythia x intermedia;
bottom left: cuttings grown in steam sterilized soil infested with Nectria radicicola isolated from Cyclamen;
bottom right: cuttings grown in steam sterilized soil infested with Nectria radicicola isolated from Sinningia.

Bij Sinningia waren de verschillen minder duidelijk, maar ook hier was de eigen
TVec/n'a-isolatie sterker pathogeen dan isolaties uit andere gewassen.
Terwijl er bij Nectria radicicola ten aanzien van sommige gewassen dus duidelijk
sprakeisvan specialisatie bleekindezeproef dat andereplanten zoalsÄ?go«/a-soorten
Ficus elastica, Hydrangea macrophylla en Saintpaulia ionantha door verschillende
stammen van dezeschimmel worden aangetast.
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Er waren geen ziektesymptomen te constateren bij Achimenes hybr., Anthurium
scherzerianum, Campanula isophylla, Corytholoma cardinale, Euphorbia pulcherrima,
Kalanchoëblossfeldiana, Primula obconicaen Rhododendronsimsiï.
Gerbera
Voetrot (project 1-10-5, Drs. G. SCHOLTEN)
Uitziekeplantenwerd eenPhycomyceet geïsoleerd, dieophet C.B.S. te Baarnwerd
gedetermineerd alsPhytophthora cryptogea PETHYBR.
In depraktijk werd weer ernstige schade geconstateerd in kassen, waarin het gewas
van wateroverlast had geleden.
Fresia
Fusarium oxysporum SCHL. (project 1-10-8,Drs. G. SCHOLTEN)
Uit verschillende Fresia-cultivars werden isolaties van Fusarium oxysporum verkregen. Het wasnog niet mogelijk inoculatieproeven te nemen.
LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASESN

Aardappel
Rot, optredende tijdensde bewaring vanaardappelen(project 1-7-1, Dr. J. C. Mooi)
1. Zilverschurft (Spondylocladium atrovirens HARZJ
De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst adviseerttegenwoordig ombijde ontsmetting
van pootgoed tegen Lakschurft (Rhizoctonia solani) gebruik te maken van de zgn.vijfminutenmethode in plaats van de één-minuutmethode. De vraag doet zichnu voor of
de zgn. vijf-minutenmethode, waarbij de concentratie van de organische Hg-verbinding 0,3%is, ook ter bestrijding van zilverschurft bij de oogst van het pootgoed een
beter resultaat geeft dan de één-minuutmethode, waarbij de concentratie van het
Hg-middel 0,5% bedraagt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in 1962 een
proef ingezet. De twee methoden bleken in 1963 een even goed resultaat te hebben.
Het pootgoed dat voor de proef gebruikt werd bleek echter slechts in zeer lichte mate
besmet te zijn. Dit maakt de uitslag van de proef minder betrouwbaar, zodat deze in
1964herhaald zal moeten worden.
2. Zwarte spikkel (Colletotrichum atramentarium (BERK. et BR.) TAUBJ
Op de monsters aardappelknollen, die wij dit voorjaar van de voorlichtingsdienst
ontvingen, kwamen dezelfde beschadigingen voor diewij in delente van 1955waargenomen hadden na de strenge winter van 1954/55.Destijds bleek dezebeschadiging het
gevolgte zijn van eenaantastingdoor Colletotrichumatramentarium gecombineerd met
een latere inwerking van temperaturen even onder het vriespunt.
Naar aanleiding van het in 1956 verrichte onderzoek wordt nu geadviseerd om ter
voorkoming van de genoemde beschadiging de knollen niet in kuilen op te slaan.
3. Natrot (Erwinia carotovora (JONES) HOLLAND en andere bacteriën,)
Gedurende de herfst van 1962 werd onder auspiciën van de Interprov. Commissie
Verbetering Kwaliteit Fabrieksaardappelen een onderzoek ingesteld naar de faktoren
die het optreden van natrot in de praktijk beïnvloeden. Het stond onder leiding van
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het I.P.O. en werd uitgevoerd door de heer B. HUISMAN. Uit het onderzoek konden
enige conclusies worden getrokken. Wat de geschiktheid van het te verbouwen ras als
fabrieksaardappel betreft, dient men er rekening mede te houden, dat sommige rassen
zoals Patrones en Sientje zachte knollen vormen, die bij het rooien gemakkelijk worden beschadigd. Dergelijke rassen moeten direct na het rooien aan de fabriek worden
afgeleverd, aangezien tijdens debewaring gemakkelijk natrot optreedt. Deknollen van
bepaalde rassen, zoals Rival, gaan bij beschadiging zelfs zo snel in natrot over dat dit
ook bij aflevering aan de fabriek direct na het rooien in ernstige mate verliezen kan
veroorzaken. Een dergelijk ras isdan ook ongeschikt als fabrieksaardappel.
In 1962kwam bij vele rassen ook veel rot voor veroorzaakt doorPhytophthora infestons (MONT.) DE BARY, meer dan in 1960 of 1961.Bij sommige tegen aardappelmoeheid resistente rassen (A.M. rassen) zoals Loman 53-123 en C.I.V. A.T.T.225was dit
zo ernstig dat dergelijke rassen ook ongeschikt moeten worden geacht voor de fabrieksteelt. Bij Voran kwam dit jaar echter in sommige gevallen óók zeer veel Phytophthora-rot voor, hoewel dit ras geen uitgesproken lage knolresistentie heeft. Dit
soort rot blijkt dus ook bij fabrieksaardappelen veel schade te kunnen veroorzaken.
Hieruit volgt dat ook voor fabrieksaardappelen een goede resistentie van de knol
tegen Phytophthora van belang is en dat men er bij de veredeling van fabrieksaardappelrassen rekening mee moet houden. In het huidige sortiment voor de fabrieksteelt
komen reeds verscheidene rassen voor met een grote mate van knolresistentie, zoals
bijv. Ambassadeur. De nieuw gekweekte rassen Mentor en Goliath bezitten beide vermoedelijk eveneens knolresistentie. Deze beide rassen werden reeds in het laboratorium hierop getoetst met behulp van dein project 1-7-3 genoemde methode met gunstig resultaat.
Wat het poten betreft heeft het machinaal poten het voordeel dat de afstand tussen
derijen groterisdanwanneer hetpoten metdehand geschiedt. Bijhet rooien treedt bij
een grotere rijenafstand minder beschadiging op door de banden van de trekker.
Deinvloed van het oogsten enbewaren op het optreden van natrot werd in 1962opnieuw onderzocht; de conclusies hieruit stemden in hoofdzaak overeen met die uit het
onderzoek van 1960 en 1961.
De voornaamste resultaten zijn in een vlugschrift samengevat, dat onder auspiciën
van dehiervoor genoemde Commissie isuitgegeven, envoor delandbouwers bestemd.
Knolaantasting door Phytophthora infestans (MONT.) D E BARY (project 1-7-3, Dr.
J. C. Mooi)
Het onderzoek over dit project werd door de heer G. HEITMEYER voortgezet. In het
jaarverslag 1962werd op blz.34eenmethode beschreven waarbij het mogelijk zou zijn
knollen van aardappelklonen tetoetsen op resistentie. De methode bestond hieruit dat
bij onrijpe knollen het periderm werd afgewreven en de ontstane wond geïnoculeerd.
De in 1962verrichte proeven gaven aanleiding tot de conclusie dat eenherhaald gunstig toetsingsresultaat opgevat mocht worden als een bewijs van resistentie. In 1963
moesten wij echter constateren dat rassen die in 1962wel voldeden aan het genoemde
criterium voor resistentie in 1963 bij verschillende toetsingen een ongunstig resultaat
gaven. Geenvan deonderzochte rassen, ooknietdiemeteen grotematevan knolresistentie, gaf een bij herhaling gunstig toetsingsresultaat. Hieruit volgt dat de genoemde
methode toch geen perspectieven biedt voor het toetsen op knolresistentie.
Het onderzoek inzake een andere toetsmethode voor knolresistentie nl. door inoculeren met een suspensie van sporangiën, zonder een verwonding aan te brengen, werd
voortgezet. In dit geval werd gebruik gemaakt van knollen afkomstig van zandgrond.
Bij de proeven trad indien kort na het rooien werd geïnoculeerd in het algemeen zo
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weinig aantasting op dat verschillen in resistentie niet te zien waren. Dit resultaat is
tegengesteld aan de uitkomsten in vorigejaren toen bij inoculatieproeven, die kort na
het rooien werden uitgevoerd, juist veel aantasting ontstond. De negatieve uitslag van
deze proef moet worden toegeschreven aan het feit dat de aardappelen dit jaar van
zandgrond afkomstig waren en niet zoals in vorigejaren van kleigrond. Op zandgrond
komen vlg. LÖHNIS1) weinig niet verkurkte lenticellen op de knollen voor en opkleigrondjuist veel. Het gevolg zou kunnen zijn dat bij de op zandgrond gegroeide knollen minder invalspoorten voor de schimmel aanwezig zijn dan bij de van kleigrond afkomstige. Met dit verschilpunt is bij de opzet van de proeven wel rekening gehouden,
maar verwacht werd dat de schimmel tevens door de ogen naar binnen zou dringen.
Deze bleken echter kort na het rooien nog zeer veelweerstand te bieden aan de schimmel. Eerst nadat de knollen enige tijd bewaard waren ontstond veel aantasting en wel
des te meer naarmate de bewaring langer duurde. De schimmel drong de knollen uitsluitend via de ogen binnen. Hieruit volgt dat de weerstand van de ogen tegen de aantasting gedurende de bewaring isafgenomen. Tijdens oktober en november - dus later
- was het welmogelijk de op zandgrond gegroeide knollen te toetsen op verschillen in
resistentie.Het bleek dat voor dezeknollen ook geldtwat bij van kleigrond afkomstige
aardappelen in 1962 en vorige jaren reeds was vastgesteld, namelijk dat er een vrij
goed verband bestaat tussen de mate van aantasting bij de proeven en de cijfers voor
knolresistentie volgens de Rassenlijst.
Ook het onderzoek betreffende het toetsen van de knolresistentie van rassen met
R-genen werd voortgezet (zie I.P.O.-jaarverslag 1962,pag. 35). De knollen waren dit
jaar eveneens op zandgrond geteeld. Het toetsen geschiedde met behulp van de reeds
sinds 1960 in bovenstaand onderzoek toegepaste methode, dus door de knollen te
inoculeren met een sporangiënsuspensie zonder een verwonding aan te brengen. Bij
sommige rassen constateerden wij een vrij geringe resistentie. Op grond van de tot nu
toe beschikbare gegevens uit veldproeven, werd aan deze rassen echter een hoog cijfer
voor knolresistentie toegekend. Hieruit volgt dat conclusies ten aanzien van knolresistentieuitveldproeven getrokken bij rassen met R-genen onjuist kunnen zijn.
Onderzoek inzake de„veldresistentie" vanhet looftegenaantastingdoor Phytophthora
infestons (MONT.) D E BARY(project 1-7-4,Dr. J. C. Mooi)
In het jaarverslag 1962, blz. 35 is een methode aangegeven om aardappelklonen te
toetsen op de aanwezigheid van „veldresistentie". De goed uitgegroeide bladeren afkomstig van het bovenste gedeelte van de stengel worden aan de onderkant geïnoculeerd met een suspensie van sporangiën. Na verloop van ongeveer een week wordt het
percentage aangetast bladoppervlak vastgesteld. In 1963en ten dele reeds in 1962viel
te constateren dat, indien alle bladeren van een plant volgens deze methode worden
getoetst, het percentage aangetast bladoppervlak vanaf het onderste blad aan de stengel naar boven toe in het algemeen vrij geleidelijk afneemt. Daarom kon het toetsmateriaal wat worden beperkt. Eén of twee goed uitgegroeide bladeren van het onderste
gedeeltevan de stengel, één niet geheel uitgegroeid enéénnog weinig uitgegroeid blad,
- de beide laatste afkomstig van het bovenste gedeelte van de stengel - konden bij de
toetsing informatie verschaffen over deuitersten in resistentie diein de plant aanwezig
waren. De toets werd nu uitgevoerd bij acht rassen, waarvan de „veldresistentie" be*) LÖHNIS, M.P., 1924.- Onderzoek naar het verband tussen deweersgesteldheid en de aardappelziekte (Phytophthora infestons) en naar de eigenschappen, die de vatbaarheid der knollen voor deze
ziekte bepalen. Meded. Wetensch. Comm. Advies en Onderzoek in het Belang Volkswelvaart en
Volksweerbaarheid.
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kend was en waaronder zeer vatbare en zeer resistente voorkwamen. Van sommige
werden bij deproeven zowel de onderste alsde bovenste bladeren sterk aangetast;van
anderewerden de onderste hevigziek en de bovenste bladeren maar weinig.Van enkelerassen tenslotte vertoonden de onderste bladeren slechtseenmatige aantasting en de
bovenste bladeren bijna geen. De acht rassen konden op grond hiervan ingedeeld worden in groepen met verschillende graden van resistentie. Er bleek nu een vrij goede
correlatie te bestaan tussen de resistentie die in onze proeven werd vastgesteld en de
werkelijke „veldresistentie". Hoewel dit een tamelijk gunstig resultaat was, werden
echter bij voortgezet onderzoek van tien andere rassen van bekende „veldresistentie"
bijenkelevandezebelangrijke verschillen gevonden tussenderesistentiediewij bepaalden en de resistentie in het veld. Om dit dus minder goede resultaat te kunnen verklaren moeten we aannemen, dat enkele onbekende factoren, die invloed hebben op de
„veldresistentie", niet tot uiting zijn gekomen bij ónze toetsmethode. Een nader onderzoek naar de aard van deze factoren is gewenst. Eén ervan zal vermoedelijk wel de
verandering zijn die de resistentie van de plant ondergaat naarmate deze ouder wordt.
In 1963werd aan ditpunt veelaandacht besteed. Het bleek dat deplant inhetjeugdstadium veel vatbare bladeren vormt. Dit was zowel bij rassen met veel als bij rassen
metweinig „veldresistentie" het geval.Bijdeeerstgenoemde wasdegraad van vatbaarheid van deze bladeren echter lager dan bij delaatstgenoemde. De later gevormde bladeren van alle rassen bezaten meer weerstand, maar ook nu was de weerstand van de
nieuw gevormde bladeren tegen de aantasting bij de rasesn met veel „veldresistentie"
belangrijk groter dan bij die met weinig „veldresistentie". Bij de laatstgenoemde rassen was de vatbaarheid van de later gevormde bladeren tochnog groot. Zoals reeds in
het jaarverslag 1962, pag. 35 werd medegedeeld, nam de resistentie van de later gevormde bladeren af naarmate de plant ouder werd en in 1963werd vastgesteld dat bij
het ouder worden ook deweerstand tegen aantasting van de onderste bladeren afnam,
althans bij rassen met veel „veldresistentie". Eén (van de) moeilijkheid(en) bij het
onderzoek wasechter dat deplanten niet bij voldoende constante omstandigheden van
licht, temperatuur enz. gekweekt konden worden. Het was daardoor niet mogelijk de
veranderingen in resistentie quantitatief te beoordelen. Sommige proeven gaven aanwijzingen dat de veranderingen in resistentie bij verschillende rassen niet in eenzelfde
tempo plaats vonden. Het lijkt waarschijnlijk dat verschillen in tempo van het veranderen van de resistentie bij het ouder worden van de plant verschillen in „veldresistentie" tussen rassen veroorzaken.
Evenals in 1962werden verscheidene zaailingen waarin „wild bloed" voorkwam getoetst op „veldresistentie". Het betrof zaailingen diereeds enigetijd bij het I.V.R.O. in
onderzoek waren. Bijdetoetsingwerdgebruik gemaakt vaneenfysio,datderesistentie
die R-genen veroorzaken kan doorbreken. Bij een aantal zaailingen werd evenwel een
zeer hoge mate van resistentie aangetroffen. Bij de meeste van deze zaailingen, mogelijk zelfs bij alle,was één van dekruisingsouders dezeer resistente I.V.L.-kloon 19268.
De ziektesymptomen op de resistente zaailingen bestonden dikwijls uit zeer kleine
vlekjes, die zich niet uitbreidden. Onder „veldresistentie" wordt dikwijls een gedeeltelijke resistentie verstaan („partial resistance"). Men zou zich dus kunnen afvragen of
men, indien de aantasting zich niet uitbreidt welmet „veldresistentie" temaken heeft.
Bij waarnemingen van de ziektesymptomen bij de verschillende klonen bleken alle
overgangen voor te komen van klonen waarop uitsluitend zich uitbreidende vlekken
ontstonden tot aan klonen waarop alleen zeer kleine zich niet uitbreidende vlekjes
werden gevormd. Het lijkt erdan ook opdat „veldresistentie" inbepaalde gevallen een
absolute resistentie kan zijn.
Om na te gaan of vroegrijpheid en een hoge mate van veldresistentie gecombineerd
39

kunnen worden, werden zaailingen van de kruising Saskia X 192681),dieaan de hand
van morfologische kenmerken op vroegrijpheid geselecteerd waren, getoetst op resistentie tegen het fysio 134.Bij 12%van dezaailingen werden alleen kleinezich niet uitbreidendevlekjes waargenomen. Dit resultaat wijst er opdat vroegrijpheid eneen hoge
mate van „veldresistentie" samen kunnen gaan.
Rhizoctonia-ziekte (project 1-3-1, Ir. J. H.

VAN EMDEN,

Ir. R. E. LABRUYÈRE en

G . M . TICHELAAR)

Het proefterrein met betrekking tot de verspreiding van Rhizoctonia solaniinjonge
poldergrond (zie ookjaarverslag 1961 en 1962) is ditjaar voor het laatst met aardappelen beplant. De proef heeft ons twee dingen geleerd. Ten eerste, dat het gevaarlijk is
in de jonge poldergrond besmette aardappelen te poten die niet deugdelijk ontsmet
zijn omdat de aldus in de grond gebrachte besmetting zich daarin tenminste eenjaar
in stand kan houden. In detweedeplaats isgebleken, dat degrond inde nieuwe polder
al vrij spoedig spontaan in lichte mate met Rhizoctonia besmet is geraakt. Onder invloedvandeverbouw van aardappelen enkelejaren achtereen neemt dezelichte grondbesmetting maar weinig toe en is minder belangrijk dan de besmetting, die van pootgoed afkomstig is.Detailsvan dit werkzullen in eenpublikatie uitvoeriger worden behandeld.
In hetjaarverslag over 1962is gesproken over de in samenwerking met de N.A.K.
genomen proeven overdeinvloed vandedatumvan het rooien, hetlooftrekken en het
dood spuiten op de mate van aantasting door Rhizoctonia. Uit de gegevens, die pas in
1963 volledig bekend zijn geworden, is wederom duidelijk gebleken dat op bedrijven
waar Rhizoctonia eenprobleem vormt de sclerotiënbezetting der knollen na doodspuiten sneller toeneemt dan na looftrekken. Een volledig verslag vindt men in de Mededelingen van de N.A.K. van februari/maart 1963.
Overhettijdstip vanhet optreden der Sclerotienen overdeinvloed van de behandelingvanhetgewaswerden ook noggegevensverkregen uit eenveldproef op zandgrond
aan de Hoge Steeg. Deze proef was niet alleen bedoeld om de mate van optreden van
Sclerotien bij groen rooien, looftrekken en doodspuiten te kunnen vergelijken, maar
ook om deinvloed van deleeftijd van het gewas en van de datum van rooien onafhankelijk van elkaar te bestuderen.
De proef werd zo opgezet dat op ieder van drie tijdstippen tussen eindjuli en begin
september planten vanverschillende ouderdom groen, na looftrekken en na doodspuiten konden worden gerooid.
Duidelijk bleek ook nu, dat bij groen rooien de sclerotiënbezetting het geringst was
en dat de knollen der loofgetrokken objecten reeds na veertien dagen zwaarder bezet
waren, terwijl die der doodgespoten objecten nog meer Sclerotien vertoonden.
In de objecten doodspuiten en looftrekken werd geen verband gevonden tussen de
sclerotiënbezetting van het gewas enerzijds en de rooidatum of de leeftijd van het gewasanderzijds. Eendergelijk verband wasbijdegroengerooide objecten duidelijk aanwezigzoalsmogeblijken uit defiguren6en7.Fig.6toont aan dat ereennauw verband
bestaat tussen de rooidatum en demate van sclerotiënbezetting. Uitfig.7blijkt dat er
ook wel een zeker verband is tussen de sclerotiënbezetting en de tijd die verliep tussen
poten en rooien, maar deinvloed van derooidatum is duidelijker.
Dezewaarnemingen bevatten de aanwijzing dat de sclerotiënbezetting behalve door
andere factoren ook wordt beïnvloed door de physiologische toestand van de plant.
Ten aanzien van de invloed van de in de grond aanwezige besmettingsbron van
l
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Rhizoctonia en dievan de indevormvan Sclerotienop depootaardappelen aanwezige
schimmel, zijn de meningen verdeeld. De praktijk is veelal geneigd om aan het in de
grond aanwezige inoculum een grote betekenis toetekennen. Om hierover gegevens te
verkrijgen werd op zandgrond in Drente een afgeoogst tarweveld intensief op aanwezigheid van Rhizoctonia onderzocht volgens de „boekweitstro-methode". Dit onderzoek isenigemalen herhaald en tenslotte zijn op tweeplekken, nl. op één waarin geen
en op een andere waarin wel R. solani was gevonden, twee identieke proeven aangelegd. In iedere proef kwamen twee objecten voor, het ene beplant met blank, ontsmet
pootgoed en het andere met besmet, niet ontsmet pootgoed. Op 29juli werd van ieder
der twee proeven de helft gerooid en op aanwezigheid van Sclerotien beoordeeld. Het
bleek dat er vrijwel geen Sclerotien op de knollen aanwezig waren, niet in de proef op
de grond waarin geen R. solanikon worden aangetoond en ook niet in deproef op besmette grond. Dit was des te merkwaardiger, omdat bij het rooien op de stengels der
uit besmet pootgoed opgegroeide planten wel zeer veel manchetten voorkwamen en
ook de wortelstelsels en de stolonen dicht bezet waren met bruin mycelium.
Op 30juliwerd het gewasdoodgespoten enindeeersteweekvan september van beideproeven detweedehelft gerooid. Daarbij bleek ten eerste,dat de sclerotiënbezetting
in de proef op „besmette" grond niet zwaarder was dan in de proef gelegen op de
grond waarin geen R. solani was aangetoond. Ten tweede, vertoonden de knollen uit
de objecten gegroeid uit besmet pootgoed vijf weken na het doodspuiten veel meer
Sclerotiendan de knollen uit de objecten gegroeid uit ontsmet pootgoed. Het resultaat
isweergegeven in tabel 4.
TABEL 4. Sclerotiënbezetting van knollen opgegroeid uit ontsmet pootgoed en uit besmet pootgoed
op „besmette" grond en op „niet besmette" grond bij groen rooien en vijf weken na doodspuiten van het gewas.
bij groen rooien
niet besmette grond

vijf weken na doodspuiten
besmette grond

niet besmette grond

besmette grond

ontsmet
pootgoed

niet ontsmet
pootgoed

ontsmet
pootgoed

niet ontsmet
pootgoed

ontsmet
pootgoed

niet ontsmet
pootgoed

ontsmet
pootgoed

niet ontsmet
pootgoed

0

0,2

0

0

1,1

3,7

1,1

3,2

seeddisinfected

seednot
disinfected

noR. solani isolatedfrom soil

seeddisinfected

seednol
disinfected

R. solani isolatedfrom soil

harvestedgreen

seeddisinfected

seednot
disinfected

noR. solani isolatedfrom soil

seeddisinfected

seednot
disinfected

R. solani isolatedfrom soil

harvestedfive weeksafter chemicalhaulm killing

TABLE 4. Degree of occurrence of sclerotia on tubers derived from disinfected andfrom non-disinfected
seed potatoes grown on soil demonstrated to contain R. solani prior toplanting and on soil
from which no R. solani could be isolated by the buckwheat-straw method.

In dezeproef isdus geeninvloed van het inde grond aanwezige inoculum geconstateerd. Daar dit in de lijn ligt van vele eerder verkregen proefresultaten, achten wij ons
gerechtigd om te beweren dat inhet algemeen debetekenis van het in degrond aanwezige inoculum gering is in vergelijking met die van de op het pootgoed aanwezige besmetting. Aan een deugdelijke pootgoedontsmetting moet derhalve veel waarde worden gehecht.
Schurft (Streptomyces scabies (THAXTER) WAKSMAN et HENRICI) (project 1-6-6, Ir.
R. E. LABRUYÈRE)

In de loop van 1963werd op verzoek van de praktijk besloten tot intensivering van
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het schurftonderzoek en er kwam een nauwe samenwerking tussen LP.O., I.B. en de
Voorlichtingsdiensten in de provincies waar pootgoed wordt geteeld tot stand. In een
nota van ir. LABRUYÈRE over het schurftonderzoek werd een aantal plannen genoemd
en een werkverdeling vastgesteld, waarbij het I.P.O. de taak op zich nam, zich vooral
bezig te gaan houden met het microbiologisch onderzoek van de bodem in verband
met het optreden van schurft. Het I.B.steltzichten doeltetrachten langs verschillende
wegen meer te weten te komen van de chemische en physische eigenschappen van de
grond die bepalend zijn voor het voorkomen van schurft.
De Voorlichtingsdiensten zullen denodige hulp bieden bij aanleg en onderhoud van
veldproeven en ook advies geven bij enquêtering, enz.
Het microbiologisch onderzoek van de grond wordt verricht met behulp van deverdunningsmethode. De aandacht gaat daarbij voornamelijk uit naar actinomyceten en
bacteriën; de schimmelflora wordt slechts bij uitzondering bestudeerd. Bij de tellingen
wordt gebruik gemaakt van een aantal specifieke voedingsbodems, waarop het moge*
lijk isbepaalde eigenschappen van de onderzochte organismen vast te stellen. Dit zijn
voor de bacteriën bijv. eiwitsplitsing, zetmeelsplitsing en voor de actinomyceten de
tyrosinasereactie. Tenslotte wordt het antagonisme van de verschillende isolaties ten
opzichte van Streptomyces scabiesbepaald. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met monsters van de verschillende proefvelden en van praktijkpercelen die in chemisch en
physisch opzicht vrijwel gelijk zijn, maar ten aanzien vanhet optreden van schurft verschillen vertonen.
In het laboratorium zijn verscheideneisolaties op hun schurftverwekkend vermogen
onderzocht, met het doelbij de S. scabies-groepspecifieke eigenschappen te ontdekken
waarvan bij determinatie gemakkelijk gebruik gemaakt kan worden.
De proef over het gedrag van Streptomyces scabiesinjonge poldergrond is in 1963
afgesloten. In voorgaandejaren werd weiniginvloed van het al of niet voorafgaan van
een aardappelgewas geconstateerd op demate van de schurftaantasting in het volgende. Ditjaar was het wel duidelijk dat op het gedeelte, waar nog geen aardappelen waren geteeld, de aantasting aanzienlijk minder was. Over dit onderzoek zal te zijner tijd
een publikatie verschijnen.
Als bestrijdingsmaatregel op korte termijn zijn ditjaar een aantal beregeningsproeven uitgevoerd. Tegen schurft heeft beregening gunstig gewerkt, er trad echter in één
der proeven een opbrengstverlies op, zodat wat bemesting, waterverdeling, waterhoeveelheid en dergelijke betreft nog nader onderzoek moet volgen. Bij dezeproeven dient
ir. C. BAARS van het P.A.W. ons van advies.
Om een bestrijdingsmaatregel op langere termijn te vinden wordt de invloed van
vruchtwisseling en groenbemesting onderzocht. Daartoe zijn vruchtwisselingsproefvelden, waarin drie driejarige systemen met elkaar vergeleken worden, in Groningen
en Friesland aangelegd.
Ui
Koprot (Botrytis allii MUNNJ (project 1-2-2,G. M. TICHELAAR)
C h e m i s c h e bestrijding met fungiciden
In voorgaandejaren zijn geregeld proeven genomen teneinde na te gaan of het mogelijk is om door bespuiting van het te velde staande gewas met fungiciden het gedurende de bewaring optredende koprot te voorkomen. In deze proeven hadden de
eerste bespuitingen inde regel ongeveer middenjuliplaats. Dit tijdstip wasgekozen in
de veronderstelling, dat de parasiet in hoofdzaak het afrijpende gewas aantast.
Aangeziendergelijke injulibegonnenbespuitingen geenresultaat opleverden, meen43

den wij te moeten onderzoeken of de infectie van de uieplant door Botrytis allii ook
reeds in een jonger stadium kan geschieden. Toen gebleken was dat dit inderdaad
mogelijk is,laghetvoordehand debespuitingsproeven teherhalen, doch er aanzienlijk
vroeger mee te beginnen.
De eerste proef is genomen in 1962, doch deze leverde geen resultaat op omdat in
alle objecten slechts in geringe mate koprot voorkwam. In 1963 zijn twee aan elkaar
grenzende proeven aangelegd. In ieder zijn twee fungiciden met verschillende frequentie verspoten, met dien verstande dat in de ene proef de eerste behandelingen drie weken na het planten werden gegeven en in de andere pas elf weken na het planten.
Deze opzet met twee gescheiden proeven is gekozen omdat het niet uitgesloten is,
dat door aanwezigheid van een groot aantal niet of laat behandelde vakken het infectiepotentiaal over degeheleproef zohoogwordt, dat het effect van devroege behandeling erdoor geschaad wordt. Het resultaat der twee proeven isweergegeven in tabel 5.
TABEL 5. Percentage koprot tot en met 9 december gevonden in partijen uien geoogst van proeven
waarin hetgewasmetverschillende middelen en opverschillende tijdstippen werd bespoten
tegenBotrytisallii
Proef I
Middel en dosering

Frequentie

TMTD0,5%5kg/ha
l x per 10dagen
idem
1 x per20dagen
Captan0,25%2,5kg/ha 1 x per 10dagen
idem
1 x per20dagen
onbehandeld(control)
Treatment and dosage

Frequency

Eerste behandeling drie
weken n a planten

5,8%
6,4%
6,3%
5,0%
14,5%

Proef II
Eerste behandeling elf
weken na planten

30,2%
32,1%
33,6%
29,3%
38,7%

Applications asfrom threeweeks Application asfrom eleven weeks
afterplanting
after planting
Experiment I

Experiment II

TABLE 5. Percentageof neck rot found till 9th Decemberin samples derivedfrom twoexperiments
regarding control by spraying withfungicides startinginone experimentthreeweeksandin
theother eleven weeks afterplanting

De in dezetabel weergegeven cijfers bevatten deaanwijzing, dat zich in het veld van
delatebespuitinginderdaad eenveelhogere infectiepotentiaal heeft ontwikkeld, waardoorinhetonbehandelde object eenaanzienlijk groterematevanaantasting voorkomt.
De invloed van de vroege bespuiting is duidelijk gunstig en de proef zal daarom in
komendejaren worden herhaald.
Behalveeeninvloed opdemate van koprot hadden debespuitingen inbeide proeven
een gunstig effect op deopbrengst:dezewas 10-30%hoger dan dievan de controle.
C h e m i s c h e b e s t r i j d i n g met groeistoffen
Naar aanleiding van een recente publikatie is in een veldproef nagegaan of koprot
kan worden voorkomen door het gewasmet de groeistof 2,4-D te bespuiten.
Wij konden inderdaad vaststellen dat in de oogst van de met groeistof behandelde
percelen veel minder koprot voorkwam dan in die van de onbehandelde, maar daar
stond tegenover dat in de behandelde objecten veelmeer „bodemrot" - eveneens door
B. alliiveroorzaakt - optrad, zodat de behandeling per saldo in een groter verlies aan
rotte uien resulteerde. De cijfers zijn samengevat in tabel 6.
Opvallend is dat de éénmaal op een laat tijdstip uitgevoerde behandeling de ont44

TABEL 6. Invloed van debehandeling van het uiegewas met 2,4-D op de aantasting van de bollen door
Botrytis allii
Percentage bollen aangetast door II. allii
koprot
bodemrot

Behandeling

Eenmaal in 10dagen, van 16/5 tot 31/7 bespuitingen met 2,4-D 100 ppm naar rede van 1000 l/ha
spraying with 100ppm 2,4-D at the rate of 1000 Ijha
once in 10 days
Eenmalige behandeling met 2,4-D 200 ppm naar
rede van 1000l/ha op 31/7
One treatment only with 2,4-D 200ppm at the rate
of 1000 l/ha on31th July
Onbehandeld
Control
Treatment

7,1 %

7,6 %
17,3%

34,7%

26,1%
7,8%

neckrot
bottom rot
Percentage of bulbsaffectedbyBotrytis allii

TABLE 6. Influence of treatment of the onion crop with 2,4-D on the subsequent rotting of the bulbs due to
Botrytis allii

wikkeling van koprot in even sterke mate heeft geremd als de serie periodieke bespuitingen, terwijl de bevorderende werking op het bodemrot geringer was.
Debollen van het met 2,4-D behandelde gewas vertonen aan de basis een duidelijke
misvorming en het ligt voor de hand verband te leggen tussen deze misvorming en
het groeistofeffect. Het isde bedoeling dezeproef met een lagere dosering te herhalen.

^ ! ir^*

v*

Fro. 8. Ui. Bollen met misvormingen en scheuren, als gevolg van de beschadiging van het gewas met
2,4-D en infectie door Botrytis allii.
Onion. Bulbs showing malformations and fissures, resulting from treatment of the crop with
2,4-D and infection by Botrytis allii.
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B e m o n s t e r i n g van partijen uien met het doel de m a t e van het g e d u r e n d e de b e w a r i n g te v e r w a c h t e n k o p r o t te s c h a t t e n
Tnhet najaar van 1962zijn drie partijen uien bemonsterd. De bollen werden doorgesneden en bestreken met methylrood; roodkleuring van het weefsel zou een aanwijzing zijn voor latent aanwezige infectie met B. allii.
Bij twee van de drie partijen bleek een goede overeenstemming te bestaan tussen de
mate, waarin in de monsters roodverkleuring optrad en de mate, waarin later tijdens
de bewaring koprot in de partij voorkwam. Het onderzoek naar de betrouwbaarheid
van deze toetsmethode wordt voortgezet.
Witrot (Sclerotium cepivorum BERK.,) (project 1-2-3, G. M. TICHELAAR)
Het middel Allisan, dat in 1962als zaad- en als grondontsmettingsmiddel goede resultaten heeft opgeleverd bij debestrijding van witrot werd opnieuw in 1963 beproefd.
Hoewel het proefveld van te voren op aanwezigheid van stengelaaltjes onderzocht
was en daarbij geen verontrustende aantallen waren gevonden, trad deze plaag toch
zo ernstig op, dat de proef aanzienlijk aan betrouwbaarheid inboette.
Het object zaadbehandeling naar rede van 10 g/kg zaad gecombineerd met een
grondbehandeling naar rede van 30 kg/ha gaf een aanzienlijke reductie van de mate
waarin dewitrot voorkwam.
Bespuitingen met 2,4-D op het gewas hadden geeninvloed op demate van optreden
van witrot en veroorzaakten ook in dezeproef misvormingen van de bol.
De in vorigejaarverslagen reeds vermelde vruchtwisselingsproef bereikte ditjaar de
eindfase, waarin alle objecten met uien beplant waren. Een gunstige invloed van het
gewas gladiool kon tegen de verwachting in niet worden geconstateerd. Wel laat het
zich aanzien dat in een uiengewas na Tagetes eengeringere witrotaantasting voorkomt
dan na teelt van een andere voorvrucht.
PEULVRUCHTEN

Erwt
Groninger voetziekte
Zie onder project 1-6-5,blz.00.
GRANEN

Fusarium (project 1-17-1, Ir. E. UBELS)
In ditjaar zijn in veld-, kas- en laboratoriumproeven de verschillende aspecten van
het onderwerp nader bestudeerd. Daarbij werd vooral ook aandacht besteed aan de bij
het verdere werk toe tepassen methodieken.
Schade d o o r Fusarium spp. d o o r o p b r e n g s t d e r v i n g en k w a l i t e i t s v e r l i e s
Het gaat bij dit project voornamelijk om de /«.«zn'wm-afrijpingsziekte van tarwe.
Deze ziekte beïnvloedt kwantiteit en kwaliteit van het zaad ongunstig. Een betrouwbare methode voor bepaling van de hoeveelheid Fusariumineen monster tarwezaad is
dus een eerste vereiste. Onderzoek hieromtrent werd op verschillende manieren ingezet. Demethoden voor bepalingvan deinfectiegraad, dieingebruik zijn bij de keuring
van zaaizaad, bleken ongeschikt omdat zij slechts de infectie aangeven voorzover van
betekenis voor dewaarde van het zaad alszaaizaad. Ons gaat het daarentegen ook en
vooral om alle andere schadedieFusarium spp.in het zaad veroorzaakt, inhet bijzon46

der ook bij consumptietarwe. Men zoekt daarom naar een kwantitatieve bepaling van
alle Fusarium op en in het zaad. Ter bestudering van het verband tussen deze totale
hoeveelheid Fusariumende kwantitatieve en kwalitatieve schadeinhet zaad werden in
een kunstmatig met F. culmorum geïnfecteerd tarweveld enkele duizenden aren naar
aantastingsgraad gemerkt en in groepen ingedeeld. Van elke groep is na de oogst het
1000-korrel-gewichten het aantal korrels per aar bepaald. Met dit materiaal wordt het
onderzoek ter bepaling van de hoeveelheid Fusarium in tarwezaad en de er door aangerichte schade voortgezet.
O n d e r z o e k n a a r v e r s c h i l l e n in p a t h o g e n i t e i t der Fusariums oorten en
in v a t b a a r h e i d der t a r w e r a s s e n
In de kas werden proeven ingezet om eenmethode te ontwikkelen voor gelijktijdige
bepaling van pathogeniteitsverschillen tussen Fusarium-soorten en -stammen en vatbaarheidsverschillen tussen tarwerassen in het kiemplantstadium. Werkend bij
15-20°C boden opkweek van tarweplanten uit voorgekiemd zaad op vochtig perlite
zonder voedingsoplossing, en inoculatie door menging van deperlite met een sporensuspensie (1deel suspensie 500.000 sp/cc op 9delen perlite) de beste perspectieven.
In een veldproef werden 49winter- en24zomertarwerassenindrievoudinhet aarstadium geïnfecteerd door bespuiting met sporensuspensies van F. culmorum, F. avenaceum, Griphosphaerianivalis(F.nivale)en Gibberellazeae (F.graminearum). Deze vier
Fusarium-soorten zijn de voornaamste die in 1961 en 1962 uit praktijktarwe werden
geïsoleerd. De veldwaarnemingen in deze proef gaven vrij duidelijke verschillen te
zien zowel tussen de Fusarium-soorten als tussen de tarwerassen. Het is echter nog de
vraag inhoeverre dezeverschillen mede door klimatologische en andere omstandigheden werden veroorzaakt. De aantasting door F. culmorum was in het algemeen het
hevigst, daarop volgdediedoor Gibberellazeae endaarna diedoor F.avenaceum.Deze
volgorde kwam in vrijwel alle rassen tot uiting. De infectie met Griphosphaeria nivalis
lijkt niet goedgeslaagd tezijn. In dit verband zeggen develdwaarnemingen vermoedelijk echter minder dan de 1000-korrel-gewichten en de aantallen korrels per aar, die
voor alleobjecten nogmoeten worden bepaald.
De aantastingsgraad der rassen varieerde voor Gibberellazeae en F. culmorum van
± 1 %tot ± 50%(gemiddeld allearen voor de helft aangetast), envoor F.avenaceum
van 0tot ± 25%. Verreweg de meeste rassen bleken vatbaar of zeer vatbaar voor elk
dezer drie .Fusan'wm-soorten. Enkele echter wekten de indruk behoorlijk tolerant te
zijn endan doorgaans eveneensvoor elk der drieFusarium-soorten. Na verdere bewerking der verkregen gegevens komen deinteressantste rassen uit dezeproef waarschijnlijk in aanmerking voor onderzoek naar defactoren die voor de vatbaarheidsverschillenverantwoordelijk zijn.
Ten behoeve van deze proef en alle kunstmatige infectie in het verdere onderzoek,
moest uiteraard ook deproductie van grote hoeveelheden sporen in behandeling worden genomen. Gesteriliseerde tarwekorrels of dito gepelde rijst leverden als voedingsbodem redelijke resultaten op. Aan de factoren licht en temperatuur zal echter nog
meer aandacht woeten worden besteed, in het bijzonder voor Griphosphaerianivalis.
Veldwaarnemingen
In de loop van juli trad in grote delen van het land een hevige aaraantasting door
Fusarium spp.in dewintertarwes op;in de loop van augustus en september volgde bij
veelregen een geringere aantasting van dezomertarwes. Naar aanleiding hiervan werden in eindjuli-begin augustus een vijftigtal interprovinciale tarwerassenproeven van
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de Rijks Landbouwvoorlichtings-dienst (verspreid liggend door het gehele land) per
ras op aaraantasting door Fusarium spp. beoordeeld. Tussen de rassen konden ook in
deze proeven duidelijke verschillen worden geconstateerd. In de verdere verwerking
van deze gegevens zullen onder andere ook de data van het in de aar komen en de
plaatselijke klimatologische omstandigheden worden betrokken. Ter determinatie van
de Fusarium-soorten in dezevelden zijn veleisolaties gemaakt.
In enkele eigenveldproeven, kunstmatig geïnfecteerd met diverse Fusarium-soorten,
werd het microklimaat gevarieerd door middelvan verschillende zaaidichtheden eninhulling van de tarwe. In samenwerking met de heer B. VAN RHEENEN, die belast is met
de meteorologische waarnemingen, zijn in deze proeven microklimatologische metingen verricht. De gegevens zijn nog niet verwerkt.
HANDELSGEWASSEN

Zaadbieten
Ziekten vanzaadbieten (project 1-15-3,Ir. J. VAN DER SPEK)
Dit project omvat voornamelijk het onderzoek over de door Peronospora schachtii
FUCKEL en Verticillium spec, veroorzaakte ziekten.
Zowel in 1962 als in 1963kwamen in het noorden van het land een aantal percelen
met sterkdoorPeronosporaaangetastezaadbieten voor. Opéénvandebezochte bedrijven trad deze schimmel in de pootbieten in 1962sterker opdan in 1963. Verticilliumis
daarentegen nog niet met zekerheid waargenomen.
1. Valsemeeldauw (Peronosporaschachtii FUCKELJ
a. Enkele aspecten vandePathogenese:Uit het onderzoek is gebleken, dat de kiembuis van de conidiën ontplooide bietenbladeren niet kan infecteren, maar wel zeer
jong, waarschijnlijk meristematisch bladweefsel in of op de bietekop. De ziekteverschijnselen worden echter pas zichtbaar wanneer denieuwe bladeren tevoorschijn komen. Na een geslaagde conidiëninfectie van pootbieten ishet hart van deplant ziek.
De schimmel overwintert tijdens het bewaren in dekop vandebiet en waarschijnlijk
alleen in de slapende knoppen, want een geïnfecteerde pootbiet geeft in het volgend
jaar somsslechtséénziekezaadstengel naast enigegezonde.Het myceliumisdusnietin
staat om door het weefsel van debietekop heen te groeien naar andere knoppen.
Bij een aantal der geïnfecteerde pootbieten sterft de daarin aanwezige schimmel af,
zodat een sterk geïnfecteerd gewas pootbieten nog een vrij goede zaadopbrengst kan
geven.
Uitbreiding van deziekte door middel van conidiën heeft volgens de tot nu toe verrichte waarnemingen slechts over geringe afstand plaats. Bij pootbieten treedt aantasting gemakkelijk op, omdat gedurende het gehele groeiseizoen nieuwe bladeren
worden gevormd. Bij zaadbieten daarentegen kunnen tijdens het groeiseizoen alleen
de okselknoppen van de bladeren worden geïnfecteerd.
De besmetting gaat naar onze mening, in tegenstelling tot die van LEACH (1931) en
SINGALOVSKI (1937),zeer waarschijnlijk niet met het zaad over.Geïnfecteerde bloemen
verdrogen namelijk geheel en leveren geen zaad (zie fig. 9). De schimmel houdt zich
waarschijnlijk in stand door middel van de Oosporen die in de aangetaste bladeren
worden gevormd en voor een deel in de grond terechtkomen. Daardoor kan op een
perceel pleksgewijs een kleine opeenhoping van Oosporen aanwezig zijn. Deze rustsporen kunnen pas na eenjaar een bietekiemplant infecteren. De zeer geringe oösporendichtheid van Peronospora schachtii in de grond is mogelijk een reden waarom al48

FIG. 9. Zaadbiet. Bloeiwijze aangetast door
Peronospora schachtii FUCKEL.
Seedbeet. Inflorescence attacked by
Peronospora schachtii FUCKEL.

leen bij pootbieten - met een geringe onderlinge plantafstand - een voldoende kans
aanwezig is om in het gewas een merkbare aantasting te veroorzaken.
b. Bestrijdingsmaatregelen. Vastgesteld is, dat de infectie in pootbieten niet is te
elimineren door na het inkuilen het met de hand afdraaien van het loof te vervangen
door afsnijden. Evenmin is dit mogelijk door de biet zodanig te koppen dat aan de
rand van het snijvlak nogjuist een aantal knoppen aanwezig blijft om zaadstengels te
leveren. Behandeling van het snijvlak met een fungicide had ook geen effect. Als gevolg van het afsnijden of koppen kan bovendien eenmeer ofminder grote achterstand
van het gewas optreden.
Het bleek, dat de ziekte zich door een wekelijkse bespuiting van het gewas met 50
d.p.m. Fytostrep later en in geringere mate openbaart dan in de onbehandelde objecten.
Het lijkt tenslotte waarschijnlijk, dat men de ziekte afdoende zal kunnen bestrijden
door geen pootbieten te verbouwen op percelen waar voordien een aangetast gewas
heeft gestaan.
2. Verwelkingsziekte (Verticillium spec.,)
Het is nog niet gelukt om met de beschikbare isolaties biet of tomaat te infecteren.
Inmiddels ontvingen wij van dr. PEGG (Wye College) een pathogène isolatie van tomaat, waarmee de infectiemethode kan worden getoetst. Volgens de literatuur zou er
verband bestaan tussen pathogeniteit en het vermogen om pectine te splitsen. Alle onderzochte isolaties (ook de niet pathogène) bleken dit vermogen te bezitten.
In augustus en september van 1963zijn verwelkingssymptomen zoals voor Verticillium worden beschreven, zowelinpoot- alszaadbieten duidelijk waargenomen. Tot nu
toe zijn uit dergelijk materiaal slechts Fusariumspp.enPhomaspp. geïsoleerd.
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Vlas
Dode harrei (Ascochyta linicola NAOUM. et VASSJ (project 1-15-1, Ir. J. VAN DER
SPEK)

Gedurende driejaren is een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van geïnfecteerd worden van het gewas van de grond uit. In 1961 is uitgegaan van een zeer klein
zaadmonster dat indekas uit enkeleplanten isverkregen envoor zoverwasna te gaan
geen besmetting van Ascochyta bevatte èn van een partij handelszaad, waarvoor volgens het gezondheidsonderzoek hetzelfde geldt. Het kleine monster is het eerste jaar
nageteeld op eenproefveld van het I.P.O., dehandelspartij op hetzelfde terrein en ook
opeen ander. De veldjes op beideterreinen zijn afzonderlijk geoogst.
Het jaar daarop is een deel van het geoogste zaad van ieder veld weer op beide terreinen uitgezaaid. Het aantal perceeltjes neemt op dezewijze elkjaar toe; ditjaar waren het er zes op beide proefvelden.
Tot en met 1962 kon bij geen dezer zes partijen in het te velde staande gewas besmetting met Ascochyta worden aangetoond. Thans, in 1963, blijkt de ziekte op alle
veldjes wel voor te komen, op één zelfs in zeer sterke mate. Uit het patroon van aantasting valt niet af te leiden waar de in 1963opgetreden infectie vandaan is gekomen.
Daar het onmogelijk geacht moet worden deafwezigheid van deschimmel ineen partij
zaad met volkomen zekerheid vast te stellen, zal nimmer bewezen kunnen worden dat
een aantasting van het gewas door Ascochyta uitsluitend het gevolg is van infectie uit
de grond;wel zou het aantastingspatroon aanwijzingen in die richting kunnen geven.
Daar zulks ditjaar echter niet het gevalwas, zou dezeproef van voren af aan moeten
beginnen met grote kans op eenzelfde twijfelachtige uitslag. Het komt ons daarom
beter voor deze proef te staken en ons te beperken tot de uitspraak dat bij massaal
optreden van deziekte,dit naar allewaarschijnlijkheid aan besmet zaad moet worden
toegeschreven, terwijl een lichte besmetting van een partij daarentegen ook van de
grond uit tot stand zou kunnen komen.
ALGEMENE ONDERZOEKINGEN OVER SCHIMMEL EN BACTERIEZIEKTEN

Biologischebestrijdingvanplanteparasitaire bodemschimmels (project 1-6-5,Ir. R. E.
LABRUYÈRE, Ir. J. VAN DER SPEK, G. M. TICHELAAR en Ir. J. H. VAN EMDEN)

Groningervoetziekte vanerwten (Ir. J. VAN DER SPEK)
In het kader van de werkgroep 'Streekonderzoek Erwten' is thans voor het derde
jaar een onderzoek ingesteld naar deschimmelflora, dievoorkomt op de oppervlakten
van ondergrondse delen van erwteplanten uit noord Groningen, noord Friesland en
westelijk Noord-Brabant.
Ditjaar zijn bovendien erwteplanten uit n.w. Duitsland indit onderzoek betrokken.
In n.w. Duitsland heeft men nl. met deteelt van erwten moeilijkheden diezijn terug te
voeren op een te veelvuldig verbouwen van dit gewas gedurende de oorlog.
Uit de telkenjare gemaakte isolaties is gebleken, dat de schimmelflora qualitatief
ongeveer gelijk van samenstelling is, onafhankelijk van de herkomst der planten; wel
komeninsommigejaren bepaalde schimmelsmeervoor daninanderejaren. Een voorbeeld hiervan is Cylindrocarpon spec, die in 1963 algemeen optrad, maar voordien
slechts in 1961eenmaal was geïsoleerd.
Eerder was reeds gebleken dat enige Fusarium-isol&ties en enkele phycomyceten in
vitro een sterke wortelaantasting kunnen veroorzaken, in potproeven daarentegen
niet en in een veldproef slechts in zeer geringe mate, waarbij de groei van de bovengrondsedelen niet verminderde. Hieruit trokken wijdeconclusie, dat het optreden van
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een oogstdepressie indepraktijk alsgevolg vaneenwortelaantasting wordt bepaald
door degeaardheid vande bodem.
Op grond van onze waarnemingen innoord west Duitsland, opde vruchtwisselingsproefvelden enineengrote proef met uitdeze velden genomen grondmonsters die in
ongeroerde liggingnaar dekaswaren overgebracht, menen wijthans temogen zeggen,
dat hetalofniet optreden van oogstderving afhankelijk isvan het beschadigd worden
van decentrale cylinder van een voldoend aantal wortels.
Demate vanaantasting der wortelswordt bepaald door het infectiepotentiaal waarbij eencomplexvan uitwendige omstandigheden eenbelangrijke rol vervult, onderandere destructuur enhetwatergehalte van degrond, de voorvrucht endetemperatuur.
Dat devoorvrucht ookonafhankelijk vandemicroflora deopbrengst vandeerwt
kan beïnvloeden, bleek duidelijk uitdebovengenoemde proef met grondmonsters uit
de vruchtwisselingsproefvelden waarvan een gedeelte gestoomd eneen ander gedeelte
niet gestoomd was vóór ererwten inwerden geplant.
Rhizoctonia solani (Ir. J. H. VAN EMDEN en G. M. TICHELAAR)

Aan R.solaniwerd eenaantal waarnemingen verricht metdetdoel hetgedragvan
deze schimmel nader teleren kennen.
Uiterlijk v o o r k o m e n
Ruim 80isolaties, meestal uit grond verkregen, werden op twee voedingsbodems
onder gelijke omstandigheden opPetrischalen gekweekt. Hetbleek, dathet uiterlijk
van deschimmel grote verschillen vertoonde. Dekleur varieerde van zeer lichtgeeltot
donker bruin; demate waarin Sclerotien gevormd werden van weinig ofgeen totzeer
veel;degroepering der Sclerotien over de schaal wasook zeer uiteenlopend. Daar deze
eigenschappen weleens gebruikt zijn omdeisolaties vanR.solaniingroepen inte de
len gingen wijnaofdeze kenmerken voldoende constant zijn. Hiertoe werden drie op
het oogverschillende isolaties in gesteriliseerde grond geënt en na eenmaand weer
daaruit geïsoleerd door middel van stukjes boekweitstro. Ieder deropnieuw geïsoleerdenummersvertoonde eengrotemorfologische variatie(ziefig.10).Hetzieterdusnaar
uit datdekans, om binnen desoort R.solaniopgrond van morfologische kenmerken
bepaalde rassen tekunnen onderscheiden, geringis.
I n v l o e d van t e m p e r a t u u r
Een groot aantal isolaties werd opCzapek-Dox-agar enop aardappel-glucose-agar
gekweekt bij 5-10-15-20-25 en30°C, teneinde de groeisnelheid bij deze temperaturen
temeten. Hetbleek datdetemperatuur degroeivan deschimmel opbeide bodemsop
dezelfde wijze beïnvloedt.
Voor de meeste isolaties was degroeisnelheid maximaal bij 25°C. Meestal was de
uitbreiding bij 20°C aanzienlijk sneller danbij 30°,in enkele gevallen echter omgekeerd.
Bij 30°Cvarieerde degroeivan minder dan 1 mmtot 15 mm per etmaal enbij 10°C
vanminder dan 1 mmtotruim 4mm.Bij hetbeschouwen vanhetverband tussen groei
en tijd bij 30°C valt hetopdatdeuitbreiding opdeschaal soms gedurende enige tijd
volkomen stagneert om daarna weer regelmatig teverlopen.
Bijhettoetsen derisolaties oppathogeniteit voor aardappel bleekdat ergeen samenhangtevindenwastussen pathogeniteit entolerantievoor hogeoflage temperatuur.
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FIG. 10. Rhizoctonia solani. Drie series onderling verschillende isolaties; iedere serie werd verkregen
uiteenmonster gestoomdegrond,éénmaand nadat ditkunstmatig besmetwasmeteenreincultuur gegroeid uitéénmyceliumtop.
Rhizoctonia solani.Threeseriesofisolatesobtainedfrom threesamplesofsteamsterilizedsoil,
onemonth aftereachsample wasartificiallyinfestedwith adifferentcultureofR. solanigrown
from ahyphaltip.

Pathogeniteit
Nadat was vastgesteld op welke wijze ernstige aantasting van aardappelspruiten
langs kunstmatige weg kon worden verkregen zijn alle isolaties op pathogeniteit onderzocht. De aantasting varieerde van 100% voor de meest pathogène isolaties tot
nihil voor deminst pathogène.
Het infectievermogen van een kunstmatig besmette gestoomde grond bleek na verloop van tijd sterk achteruit te gaan, terwijl er toch veel Rhizoctonia-myceïmm in de
grond voorkwam.
Overblijven van de schimmel in de g r o n d
Een aantal grondmonsters, bij kamertemperatuur bewaard in glazen schalen met
plastiek doek tegen uitdrogen beschermd, werd periodiek door middel van de 'boekweitstromethode' op aanwezigheid van R. solanionderzocht. Het bleek dat de schimmel zich minstens een jaar kan handhaven buiten aanwezigheid van levende plantewortels.
Bacterieziekten bijplanten eninsekten (project 1-12-4,Drs.H. P.MAAS GEESTERANUS)
Diagnostiek
Evenals in vorige jaren werden vele inzendingen op aanwezigheid van pathogène
bacteriën onderzocht. Het aantal monsters was geringer dan in 1962 doordat bij peer
geen knop- en bloesemsterfte, veroorzaakt door Pseudomonas syringae, voorkwam
waarvan normaliter vele monsters werden ontvangen.
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Corynebacteriumfascians by Pelargoniumzonale
Uit infectieproeven isgebleken, dat de bacterie niet alleen weefsel woekeringen kan
veroorzaken maar, indien in grote hoeveelheden op de stengel aanwezig, tevens een
natrot.
Ook ditjaar bleek de bestrijding der aantasting bij jonge planten door middel van
geregelde bespuiting met streptomycine, oxyquinolinesulfaat en koper te resulteren in
een duidelijke vermindering van de sterfte later in het seizoen. Van de behandelde
planten ging slechts 1,6%verloren, van de onbehandelde 14%.
Na het uitplanten in de volle grond treedt soms sterfte op, als de planten niet aanslaan. Eén van de oorzaken is, dat de potkluit te veel van de omringende grond verschilt; somskunnen wij aanhet eindevan het seizoenplanten vindenwaarvan het wortelstelsel zichniet buiten de oorspronkelijke potkluit heeft ontwikkeld.
De planten stonden evenals in 1962in grond waar nog niet eerder Pelargonium gestaan had en ook ditjaar had grondontsmetting geen invloed op de sterfte; zulks in
tegenstelling tot het resultaat van proeven, die in vorigejaren op oude Pelargoniumgrond zijn genomen. Hierin zien wij een aanwijzing, dat onder invloed van een regelmatige Pelargonium cultuur een accumulatie van secundaire pathogenen in de grond
mogelijk is, die door Corynebacterium aangetaste planten doen afsterven.
Uit stekproeven bleek dat stekken van moerplanten onder 'lange-dag' omstandigheden beter bewortelden dan onder 'korte-dag' omstandigheden.
Bacteriekanker bijPeer(Pseudomonas syringae)
Ditjaar heeft deziektezichnergensinhetlandvoorgedaan, nochindevorm van tak
kankers - waarschijnlijk doordat de vorstperiode tijdens de bladval een infectie ver
hinderde - noch in enige andere aantastingsvorm. Dit laatste is uiteraard een gevolg
van het ontbreken van takkankers als infectiehaard. Overjarige kankers bleken niet
meer actief te zijn.
Grote hoeveelheden Pseudomonas syringae werden er in het afgelopen najaar ook
niet ophetblad aangetroffen, zodat het volgend voorjaar geenernstiggevaarvoor aantasting der bloemknoppen dreigt.
Insektenbestrijding met behulp vanpathogène bacteriën
In vorigejaren isvermeld, dat gezocht werd naar een toetsmethode om de toxiciteit
van verschillende bacteriestammen en handelspreparaten van Bacillus thuringiensiste
vergelijken entevens om diverseinsektesoorten ophun gevoeligheid voor deze bacterie
te kunnen toetsen. Dit werd tot nutoegedaan volgensdebladponsmethode, maar deze
bleek door te veel variabele factoren niet voor praktische toepassing in aanmerking te
komen.
Nu wordt geprobeerd de bacteriecultuur of het handelspreparaat met radioactieve
isotopen te merken. Een suspensie van een bepaalde verdunning wordt op een koolblad uitgestreken,waarna hier rupsen vanPierisbrassicaeopworden gezet. De gedode
rupsen kunnen op hun radioactiviteit worden onderzocht; dit geeft een indruk van de
hoeveelheid van het preparaat, die derupsen hebben opgenomen.
De voorlopige resultaten tonen aan, dat in verband met de ouderdom der rupsen
moet worden uitgegaan van een bepaalde minimumconcentratie van het preparaat,
daar er ouderdomsresistentie optreedt. Bijzestot twaalf dagen oude rupsen verdubbelt
de resistentie elke dag.
De lethale dosis voor rupsen van Pieris brassicaejuist na de tweede vervelling ligt
tussen 2000 en 4000 sporen van het preparaat Thuricide 25 B.
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Ontwikkeling vanmethoden voor bacteriën diagnostiek (project 1-12-5, Drs. H. P.
MAAS GEESTERANUS)

Met behulp van een faag, specifiek voor Erwinia atroseptica, werd gepoogd na te
gaan waar de bacterie zich in een aardappelplant met duidelijke ziektesymptomen ophoudt. Het organisme bleek alleen op de grens van gezond en ziek stengelweefsel voor
te komen. In de aangetaste stengel noch in de knolrestanten kon het worden aangetoond.
De vraag deed zich voor of de bacterie daar werkelijk niet meer aanwezig was, of
dat demethodevan aantonen niet deugde.
Uit onderzoek bleek, dat extracten uit aangetast stengelweefsel de bacteriegroei in
bouillon sterk remden en ook dat gronddeeltjes de fagen sterk adsorbeerden. Zandgrond deed dat het minst, kleigrond sterker, maar minder dan humusrijke grond die
de fagen voor bijna 90% adsorbeerde.
Indien een bouillonmedium werd geënt met drie verschillende bacteriesoorten, konden wij met behulp van een faag, specifiek voor één dier soorten, de aanwezigheid van
de betrokken bacterie duidelijk aantonen. Bacterie verontreinigingen in een bacteriesuspensie behoeven dus niet storend te werken op de vermeerdering van de faag in die
suspensie.
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ENTOMOLOGISCHE AFDELING

Algemeen
Debladluizenkweek (Mej. J. P. KAPTEUN)
Van de volgende bladluizen werd een populatie opgekweekt: Myzus persicae,
Hyperomyzus lactucae, Nasonovia ribis nigri, Brevicoryne brassicae, Rhopalosiphum
padi, Acyrthosiphon pisi (Canadese stam), Aphis fabae, Tuberolachnus salignus,
Pentatrichopus fragaefolii, Capitophorus hippophaes, Tlja scariolae, Neomyzus circumflexus.
Assistentie werd verleend bij het onderzoek van de heer D. HILLE RIS LAMBERSinzake het overbrengen van het Y N -virus op aardappelen door de bladluizen Hyperomyzus lactucae, Aphisfabae en Neomyzus circumflexus. Myzus persicae werd als controle-object opgenomen.
Onderzoek inzake desystematiek enmorfologie der inNederland op cultuurgewassen
schadelijkoptredendegalmuggen(project 3-8-1, W. NIJVELDT)
Met een onderzoek van degalmugsoorten, diein Nederland opPinussilvestrisleven
iseenbegin gemaakt.
Op verzoek werden determinaties verricht voor dr. U. GERSON (Israël), dr. Rh.
THYGESEN (Denemarken), mr. G. D. BARBE (U.S.A.), dr. P. A. VAN DER LAAN (Laboratorium voor toegepaste entomologie te Amsterdam) en de heer G. VAN ROSSEM
(Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen). Het betrof soorten, die leefden op
resp. schimmels, spintmijten, schildluizen, Poapratensis, een wasmottenkweek en op
Metasequoia.
Aan dr. C. BUHL (Duitsland) werden inverband met een handboek over schadelijke
insekten inlichtingen verstrekt inzake Porricondyla cerealis (SAUT.) en Mycodiplosis
kraussei (WOLFF), beide galmugsoorten die opgranen leven.
Bij dr. E. MÖHN in het Staatliches Museum für Naturkunde, Zweigstelle Ludwigsburg, werd een nieuwemethode voor het prepareren vangalmuglarvenvoor microscopisch onderzoek bestudeerd. Aan de hand van de daar aanwezige collecties kon de
identiteit van enkele Pinus- en Salix-bewonenâe galmugsoorten worden vastgesteld.
Mej. H. P. M. KLINKERS maakte van verscheidene economisch belangrijke soorten
microscopische preparaten, dieindeI.P.O.-collectiezijn opgenomen.
Onderzoek inzake de systematiek en morfologie der in Nederland bij land-en tuinbouwgewassenschadelijkoptredendetripsen(project 3-4-7, Dr. Ir. C. J. H. FRANSSENen
W. P. MANTEL)

De verzameling tripsen kon aanzienlijk worden uitgebreid met in Nederland verzameld en uit het buitenland ontvangen materiaal. De heer P. VAN UDEN maakte zich
verdienstelijk door tripsen vanbepaaldeplanten te verzamelen.
Twee tripssoorten bleken ten koste van nog niet op naam gebrachte mijten te leven.
Het zijn Aeolothrips vittatus HAL., die veelvuldig voorkomt op Larix-soorten, en een
Scolothrips-soort, vermoedelijk uzeli SCHILLE. Laatstgenoemde soort werd teBeerze
verzameld opJuniperuscommunisL.
Het Landbouwproefstation teParamaribo zondonstripsen, schadelijk voor banaan,
ter determinatie. Van de Plantenziektenkundige Dienst in Bulgarije ontvingen wij
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vijftig buisjes met tripsen, verzameld op land- en tuinbouwgewassen. Dit materiaal is
reedsgrotendeels opnaam gebracht.
Het contact met buitenlandse specialisten breidde zich uit;dit had tot gevolg dat wij
veelvergelijkingsmateriaal toegestuurd kregen.
Onderzoek naarde voedselbehoeftevanPhaenobremiaaphidivora (W.

NIJVELDT)

Dit onderzoek is afgesloten. Als prooidier werd Myzus persicae SULZ. gebruikt. In
aansluiting hierop iseen onderzoek ingesteld naar hetverband tussen dedichtheid van
de bladluispopulatie en het hierbij afgezette aantal galmugeieren. De verkregen cijfers
worden wiskundig bewerkt door de statisticus van het instituut de heer C. A. VAN DEN
ANKER.

De invloed van de fysiologische toestand van de voedselplantop het populatieverloop
van zuigendeinsekten (project 3-11-1,Ir.A.J. VIJVERBERG)
Ineenserievan drieproeven isaangetoond, datdebemestingvan aardappeloogstekken, geplant in scherp zand, een significante invloed heeft op de populatiegroei van
Myzus persicae SULZ.
De planten werden driemaal per week begoten met 50ml voedingsoplossing, die in
alle proeven gelijke hoeveelheden gramaequivalenten/1bevatte. Toenemende hoeveelheden stikstof, in devorm van nitraationen, waren gekoppeld aan afnemende hoeveelheden sulfaat- en chloride-ionen en toenemende hoeveelheden kaliumionen aan afnemende hoeveelheden calcium- en magnesiumionen. Van een populatie van Myzus
persicae, diezohomogeenmogelijk waswat afkomst en leeftijd betreft, werden telkens
vijf dierenopeenplant gezet.
Ongeveer driewekenlater werden de luizen geteld; dit leidde tot de volgende conclusies:
1. verhoging van de stikstofbemesting heeft een snellere populatiegroei tot gevolg,
mogelijk isereen optimale N-bemesting;
2. een extreme afwijking van denormale verhouding K/Ca+Mg in devoedingsoplossingresulteertineentoenamevandegroeisnelheid derpopulatie.
Analyses van het bladmateriaal hebben deze resultaten nog niet kunnen verklaren.
De resultaten van MITTLER & DADD (J. Insect Physiol., 9 (1963): 741-757) konden
bevestigd worden in die zin, dat het mogelijk bleek Myzus persicae met een zodanige
saccharose-oplossing te voeden, dat 50% der dieren na zes tot zeven dagen nog in
inlevenwas.Het door genoemde onderzoekers gepubliceerde volledigemedium wordt
nog verder getoetst.
TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Aardbei
Virusonderzoek bijaardbei(project 3-2-1,Dr. H. J. DE FLUITER)
De strengewinter bracht de aantasting door de aardbeiknotshaarluis in het veld tot
uiterst geringe afmetingen terug. Ten behoeve van een veldproef, waarin het effect van
bepaalde virussen op de produktiviteit van aardbeiplanten onderzocht zal worden,
werd in een kas eenmassale kweek van de aardbeiknotshaarluis opgezet. Door een in56

geslopen infectie met de bladluisetende galmugPhaenobremiaaphidivoraen het talrijk
optreden van gevleugelden als gevolg van te hoge temperaturen in de kas was de
populatie ten slotte echter zó sterk gedund,dat de voorgenomen virusinfecties met behulp van deze luizen tot het voorjaar van 1964moesten worden uitgesteld. De proefaanplantingen zijn nu éérst regelmatig met meta-iso-systox bespoten om besmetting
metpersistente virussen te voorkomen.
Appel
Onderzoek naar de mogelijkheden van een gecombineerde chemische en biologische
bestrijdingvanplagen inboomgaarden(project 3-1-4, Dr. H. H. EVENHUIS: bladluizen;
project 3-5-12, 3-5-13 en 3-5-14, Drs. D. J. DE JONG: Tortriciden; project 3-10-8, M.
VAN DEVRiE:mijten)
A. Onderzoek naar de relaties tussen appelbladluizen, hunparasieten en hun hyperparasieten (project 3-1-4,Dr. H. H. EVENHUIS)
a. De appelgrasluis, Rhopalosiphum insertum (WLK.) overwinterde van 1962 op
1963 in zeer groot aantal. Op 1april werd de eerstejonge luis waargenomen; op 15
april kwamen per gemengde knop soms meer dan 150jonge luizen voor. De grote
populatiedichtheid van de appelgrasluis in het begin van het seizoen na het uitkomen
van dewintereieren daalt sneltotdat de tweede generatie tegen het einde van april verschijnt. De sterfte wordt in het schuivingsstadium veroorzaakt door weersinvloeden
zoals regen en wind en in het muizenoorstadium doordat Coccinelliden (vooral
Coccinella decempunctata L. en C. bipunctata L., beide in vele kleurvariëteiten) de
luizen tussen dejonge blaadjes opeten. De eerste individuen brachten omstreeks eind
april de eerstejonge luizen voort van de tweede generatie. Deze generatie leverde uitsluitend gevleugelde dieren op, waarvan de eerste omstreeks half mei werden waargenomen. Beginjuni was de appelgrasluis geheel naar grassen geëmigreerd. Het aantal
generaties, dat de appelgrasluis op Poa annua onder veldomstandigheden tot op 18
oktober had voortgebracht, bedroeg dertien.
De parasitering door de primaire parasiet Monoctonus cerasi (MARSHALL) werd te
Wageningen bepaald door elke week een monster van honderd levende luizen, verzameld van tien bomen, onder het binoculaire microscoop inwendig te onderzoeken.
Ook werden elke week tellingen verricht aan de bladluizen, te Wageningen, waar niet
en opThedinghsweert (bij Tiel),waar in deverschillende proefpercelen wèlmet chemischemiddelen werd gespoten. Op 23april werd de eerste larvevan eenparasiet binnen
de luizen aangetroffen. De parasitering was aanvankelijk laag en daalde op 16 mei
zelfs tot vrijwel nihil. Dit laatste houdt waarschijnlijk verband met het verdwijnen van
de imagines van de tweede generatie van de parasiet. Daarna steeg de parasitering en
bereikte op 28mei een percentage van 89.Deze hogeparasitering moet worden toegeschreven aan het feit dat depopulatiedichtheid vandeappelgrasluis op appel toen zeer
geringwasen dievan deparasiet naar verhouding groot. Hyperparasieten werden nog
slechts in klein aantal gevonden. Dit moet het gevolgzijn van het feit, dat de imagines
in deze tijd vanhetjaar nog slechts inkleinaantal aanwezigzijn. Deze hyperparasieten
zijn: Alloxysta perplexa CAMERON, Lygocerus frontalis (THOMS.), Asaphes vulgaris
WLK. enPachyneuron minutissimum FOERST. Daarvan is alleen de eerste oligofaag wat
debladluizen van appel betreft; de overigezijn polyfaag.
Ephedrus nitidus GAHAN, de gewone primaire parasiet van de roze appelluis, bleek
ook primaireparasiet van deappelgrasluis envandegroeneappeltakluis tezijn. Waar57

schijnlijk accepteert Ephedrus nitidusbeide laatstgenoemde bladluissoorten alleen als
gastheer, als ze in voldoende groot aantal aanwezig zijn om de bladeren te doen krullen,waardoor dan het geschikte biotoop voor deparsiet wordt gevormd.
b. De roze appelluis (Dysaphis plantaginea (PASS.)) trad in 1963 slechts sporadisch
op. Het was derhalve niet mogelijk omtrent deze bladluis en haar parasieten betrouwbaregegevenste verzamelen.
c. De groene appeltakluis (Aphispomi GEER) overwinterde ook ditjaar niet in oude
boomgaarden. Ze kwam van mei af van elders aanvliegen. Op Thedinghsweert werd
deze soort van de eerste generatie af waargenomen in eenjonge nog niet in produktie
zijnde boomgaard waarin op de bomen wintereieren waren gelegd. Wekelijks zijn er
tellingen verricht en is tevens de parasitering door de primaire parasiet Binodoxys
angelicae (HALIDAY) vastgesteld. Pas op 21meiwerd voor het eerst parasitering waargenomen; dezebedroegtoen 8%,op27meiwaszijgedaald tot 7%en op 6juni tot nul.
Dit laatste moet misschien ook in dit geval worden toegeschreven aan het feit, dat de
imagines van de tweede generatie van de parasiet toen niet meer aanwezig waren. Nadien liep de parasitering omhoog. Het is nog niet duidelijk welk verband er bestaat
tussen de populatieschommelingen van de bladluis, het optreden van hyperparasieten
ende schommelingen inde parasitering.
Hyperparasieten traden later in het seizoen in groot aantal op. Van eind juni af
werden uit de mummies van Aphis pomi vrijwel geen primaire parasieten meer opgekweekt. De voornaamste hyperparasiet was een Alloxysta-soort, volgens dr. J.
QUINLAN (British Museum, Natural History, London) waarschijnlijk nog niet beschreven. Deze soort werd door onsniet uit demummies van de andere bladluizen van
appel opgekweekt. De polyfage hyperparasieten Lygocerus frontalis (THOMS.),
Asaphes vulgaris WLK. enPachyneuronminutissimum FOERST. werden inveel geringere
aantallen uitdemummies van Aphispomi opgekweekt.
B. Bestrijding van Tortriciden in de fruitteelt met behulp van eiparasieten (project
3-5-14,Drs. D. J. DE JONG)

Algemeen
Eiparasieten van het geslacht Trichogramma bieden mogelijkheden voor de harmonische bestrijding van bladrollers in boomgaarden. In vorigejaren werd speciaal aandacht besteed aan de betekenis van Trichogramma embryophagum cacoeciae var.
pallida, een ras dat geïmporteerd was uit Oost-Europa, doch onvoldoende bleekte zijn
aangepast aan het Nederlandse klimaat. Ditjaar waseeninheemseeiparasiet,dieonder
andere in de Betuwe plaatselijk vrij algemeen optreedt als parasiet van de eieren van
deheggebladroller (Archips(Cacoecia) rosana)hetbelangrijkste onderwerp van onderzoek. De soort is nog niet met zekerheid op naam gebracht. FLANDERS, aan wie materiaal ter determinatie werd toegezonden, meent dat het hier T. vitripennis( = T.cacoeciae) betreft.
O n d e r z o e k n a a r de v e r s p r e i d i n g van de p a r a s i e t in de b o o m g a a r d
Ten behoeve van het onderzoek naar de verspreiding van de parasiet in de boomgaard werd in samenwerking met de specialist voor radioactieve isotopen de heer J.
P. W. NOORDINK onderzocht of de sluipwespjes radioactief gemaakt konden worden.
Dit lukte door de wespjes te voeden met honing, waaraan een oplossing van P32in de
vorm van fosfaat was toegevoegd. Ook de eieren, die de radioactieve sluipwespjes af58

zetten, bleken nog voldoende radioactief te zijn om zemet behulp van een detector te
kunnen opsporen.
De verspreiding van de dieren over de boom en in de boomgaard werd vervolgens
onderzocht met behulp van zgn. „eikaarten" (dat zijn kartonnetjes met een aantal
verseeierenvandegraanmot, Sitotroga cerealella, erop gekleefd).
In drie boomgaarden isdoor middel van dergelijke „eikaarten" de verspreiding van
uitgezette sluipwespjes op appelbomen en bessestruiken nagegaan, in verband met de
heersende temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De eikaarten werden daarbij gedurende bepaalde perioden aan infectie blootgesteld. De gegevens van dit onderzoek,
dat betrekking had optwee appelboomgaarden, nl. éénte Ravenswaay enéénte Buurmalsen (Gelderland), en één rode-bessenperceel te Hoek (Z.VL), zijn nog slechts ten
dele bewerkt. Reeds bleek: Ie dat de Trichogrammds zich uitsluitend verspreidden
overdeappelbomen waarop zijwaren vrijgelaten, 2edat uitzettenvanwespjes de parasiteringduidelijk vergrootte en3edathogeretemperaturen ditook deden.
In de rode-bessenaanplant werden de eieren op de kaarten door de gehele struik
heen geparasiteerd. Tweewekenna het beginvan deproef had eenaantal sluipwespjes
zich reedsvan destruikvanuitzetting naar de 5edaaropvolgende struik begeven.
Ook ineenniet gespoten boomgaard te Goes ente Serooskerke, eenhoogstam- en een
struikvormperceel te Goes en het „gewijzigd behandeld" (G) gedeelte van de proefboomgaard vandeAlbertinehoeve(Schonevan BoskoopenJonathan), waar gemerkte
Trichogrammd's werden vrijgelaten, bleek weer, dat de temperatuur de parasitering
beïnvloedt evenalsteBuurmalsen en Ravenswaay.
Bovendien bleek, dat desluipwespjes zichoverdegeheleboomkruin verspreiden.
R e s u l t a a t van het u i t z e t t e n van e i p a r a s i e t e n op de p a r a s i t e r i n g der
bladrollereieren
In een boomgaard te Ravenswaay werd op 12bomen het effect van uitzetten van de
eiparasiet op de heggebladroller onderzocht door de uitwerking van de natuurlijke
eiparasiet-populatie en die van deze populatie plus de uitgezette Trichogrammd's
(20.000per boom) te vergelijken. Ook nu bleek het uitzetten van de sluipwespjes een
aanzienlijke toeneming van de parasitering, in dit geval van de heggebladrollereieren,
tot gevolgtehebben („niet uitgezet" 30,6%,„uitgezet"45,9%).
Hetzelfde konden wij uit eenproef teBuurmalsen concluderen.
TeHoek (Z.V1.)werden ineen rode-bessenperceel, dat sterkmet eipakketten van de
heggebladroller was belegd, op vier data in eind april en begin mei Trichogrammds, in
verschillende aantallenper struik (nl.400,2000en 10.000)vrijgelaten. Dedosering van
400 wespjes per struik gaf een onvoldoende parasitering (6%). De dosering van 2000
of meer wespjes per struik had een parasitering der eieren van 25% tot gevolg. De
parasitering had vermoedelijk veel hoger kunnen zijn als de wespjes eerder waren uitgezet (de eerste rupsjes verschenen nl. al op 23 april; op 6 mei was reeds 75% der
rupsjes uitgekomen).
Het onderzoek heeft dusaangetoond dat deBetuwseTrichogramma-sXaxa
Ie deeierenvanverschillende Tortriciden enandere Lepidoptera parasiteert;
2e zichna hetuitzetten overdegeheleboomkruin kanverspreiden;
3e actief is en parasiteert onder Nederlandse weersomstandigheden, gedurende
voorjaar enzomer en
4e ook inbessenpercelenmet succesalseiparasiet kan optreden.
Deze eigenschappen maken dat deze sluipwesp mogelijkheden biedt voor de bestrijding van deheggebladroller inboomgaarden en bessentuinen.
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C. Chemische enmicrobiologischebestrijdingvanTortriciden indefruitteelt (project
3 5-12, Drs. D.J. DE JONG)

Algemeen
Voordat een bestrijdingsmiddel in een harmonisch bestrijdingsschema kan worden
opgenomen, moet zijn werking ten aanzien van de belangrijkste schadelijke en nuttige
Arthropoden voldoende bekend zijn. Vaak moet voor de toetsing dejuiste methode
worden ontwikkeld en dienen kweek- en toetsruimte aan bepaalde eisen van temperatuur envochtigheid te voldoen.
Bepaalde voorzieningen maakten het mogelijk om de omstandigheden, waaronder
de toetsingen moeten geschieden, ditjaar opmerkelijk beter te regelen. Voor de toetsingvan degevoeligheid van bladrollerrupsen eneiparasieten voor bepaalde chemische
enbiologische bestrijdingsmiddelen werdenmethoden ontwikkeld of verbeterd.
I. G e v o e l i g h e i d van de r u p s e n van de v r u c h t b l a d r o l l e r (Adoxophyes
reticulana) v o o r c h e m i s c h e en b i o l o g i s c h e b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n
1. Bacteriepreparaten
Verscheidene preparaten werden in het laboratorium onderzocht op hun werking
tegen de larven 21)van devruchtbladroller (Adoxophyes reticulana HB.),ni.0,3%Orga
450(Plantibac)(50x 10 9 ) 2 ),0,5% ThuricideB 30 (30 X 109), 0,2% Bakthane (75X
109) en 0,15% Biospor (100 x 109). Als controle fungeerde het object aquadest. +
0,02% Aseptine uitvloeier. Alle bacteriepreparaten hadden een behoorlijk dodend
effect. Bij gelijke sporetiter van de spuitvloeistof was Bakthane het minst en Orga 450
hetmeest effectief (na 14dagen resp.72en 100%doding).
Ineenandereproef werden heteffect van 0,4%Orga450,0,8%ThuricideB30,0,4%
Bakthane enwater op delarven 1 van A. reticulanavergeleken door debladeren ermee
te bespuiten. Bakthanevoldeedweer het minst.
2. Chemische middelen
Op opgepotte onderstammen M 11 werd bij een nachttemperatuur van 14°C en een
dagtemperatuur van 20°Cdewerkingvan driecarbaryl-preparaten nl.0,1% AArupsin
(1963-u), 0,1% AArupsin (1963) en 0,1% AArupsin (1962) op deingesponnen larven
3 van de vruchtbladroller vergeleken met het effect van 0,15% Gusathion en een behandeling met aqua dest.Van allemiddelen was het effect op de larven 3 even goed
(doding 97-98%, controle 4,6%). De door de praktijk geuite veronderstelling, dat
AArupsin 1962 minder effectief zou zijn, kon nogniet bevestigd worden.
In een andere proef met opgepotte onderstammen werden 0,4% Gesarol 25%,
0,15% Gusathion, 0,1% AArupsin 1963-u, 0,1% AArupsin 1963, 0,1% AArupsin
1962 en aqua dest. onderling vergeleken wat hun effect op de ingesponnen larven 4
van A. reticulana betreft. De proefomstandigheden waren dezelfde als in de vorige
proef. Het sterftepercentage was na vier dagen voor alle chemische middelen reeds
zeerhoog(95,5-99,5%; controle:1 %).
3. Chemischemiddelen, bacterie-en viruspreparaten
Op opgepotte onderstammen werd het effect tegen delarven 4van A. reticulana van
een aantal chemische preparaten (0,075%en 0,15% Gusathion, 0,2% en 0,4% DDT
25% w.p., 0,05% en 0,1% AArupsin 1962 en 1963-u, 0,1% AArupsin 1963 en 0,1%
') larven 1-6 = larven in Ie- 6estadium
2
) sporetiter perg.volgensopgavedoor fabriek.
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diazinon), van twee bacteriepreparaten (0,15%Biospor en 0,3% Orga 450( = Plantibac)) en van een viruspreparaat f/i£/oxop/;_ye.s,-kernpolyedervirus-suspensie, 6X106
polyeders per cm3) onderling en met aqua dest. vergeleken. Het bleek, dat de AArupsin-preparaten evenals Gusathion en Gesarol (DDT) in beide concentraties, en diazinon in de normale concentratie, na zeven dagen vrijwel alle rupsen doodden; de twee
preparaten op basis van Bac. thuringiensishadden na veertien dagen eveneens een zeer
goede werking, terwijl het viruspreparaat na veertien dagen een mortaliteit van 90%
onder derupsen veroorzaakte.
4. Bacterie-en viruspreparaten
Een aantal van deze preparaten nl. het ^doxop/ijes-kernpolyedervirus (ca. 3x 106
polyeders/cm3), de bacteriepreparaten 0,3% Orga 450, 0,5% Thuricide B 30, 0,2%
Bakthane, 0,15% Biospor en aqua dest. + 0,07% Aseptine-uitvloeier als controle,
werden getoetst op hun werking tegen de larven 2 en 3van A. reticulanadoor de bladeren ermeetebespuiten. Dezeproef weesuit, dat bij gelijke sporetiter dewerking van
Bakthane weer aanmerkelijk minder was dan die van de andere bacteriepreparaten,
die, evenals het Adoxophyes-virus een zeer goed resultaat gaven. De gebruikte uitvloeier had geennoemenswaardige insecticide werking.
5. Het viruspreparaat
Het^Joxop/ïje^-kernpolyedervirus werdineenconcentratie van 12x 106polyeders/
cm3,dat is ± 600polyeders/mm2 bladoppervlak, met0,2% Aseptine-uitvloeier bij een
pH van 7.0 op zijn werking getoetst tegen de larven 2, 3,4en 5van de vruchtbladroller. De hoeveelheid gegeten blad werd per rups gemeten. Het bleek dat iedere rups
minstens 60.000 polyeders met het voedsel opnam. Als controle diende een behandeling met aqua dest. + 0,2%Aseptine-uitvloeier. Gedurende de proef werd ook op de
gezondheidstoestand der dieren gelet; na afloop van de proef zijn alle dieren onderzocht op aanwezigheid vanpolyeders. Uit deproef bleek, dat de aanvankelijk gezonde
dieren in alle getoetste ontwikkelingsstadia door voederingmet het kernpolyedervirus
besmet werden, hetgeen steeds tot afsterving leidde. De larven 2 t/m 4 vervelden nog
één of twee keer, maar verpopten op één uitzondering na niet meer. De dood trad
meestal op als de rupsen bleekgeel verkleurd waren. In alle dode rupsen en poppen
werden grote hoeveelheden polyeders van het Adoxophyes-virus aangetroffen. Bij
15°Cbereiktenviervandetienlarven 5hetpopstadium enbij 20°Czevenvan de tien.
Van larven 2 t/m 6van A. reticulana, opgekweekt in bakken bij 21°Cmetblad dat
behandeld was met het ^doxo^/ijey-kernpolyedervirus, stierven allerupsenin stadium
2t/m 5vóórdat het popstadium bereikt was. Enkele rupsen in stadium 5en de meeste
rupseninstadium 6verpopten zichechter enuit sommigepoppen verschenenvlinders.
Op deze wijze konden wij voor verdere proeven over een flinke hoeveelheid viruspolyeders beschikken.
Rupsen van Calymnia trapezina (Noctuidae) bleken voor het Adoxophyes-kempolyedervirusnietgevoeligte zijn.
II. G e v o e l i g h e i d v a n de e i p a r a s i e t Trichogramme! v o o r c h e m i s c h e en
biologische bestrijdingsmiddelen
In een bespuitingsproef met 0,3% Orga 450, 0,5% Thuricide, 0,2% Bakthane en
0,15% Biospor als bacteriepreparaten, 0,07% Wepsyn (meeldauwbestrijdingsmiddel)
en aqua dest. (controle) bleek, dat debacteriepreparaten de dood van Trichogrammen%
niet bijzonder sterk versnellen. In de eerste dagen waren de verschillen het grootst.
Wepsyn bespoedigde de afsterving weliswaar wat meer, doch blijkt desondanks in een
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harmonisch schema te kunnen worden toegepast. Het is veel minder toxisch dan
Karathaneen spuitzwavel.
Het mengcarbamaat Orthomix bleek voor de sluipwespjes zeer weinig giftig te zijn.
Om gebreksverschijnselen op de bomen tegen te gaan kan Orthomix zonder risico
worden verneveld.
D. Waarnemingen omtrent de biologie enfenologie van schadelijke Lepidoptera in
boomgaarden(project 3-1-13,Drs. D.J. DE JONG)
Bepaling v a n h e t tijdstip van bestrijding
Op basis van het verband tussen de temperatuur en de duur van het eistadium bij
Adoxophyes reticulanawerd een tabel samengesteld van de gemiddelde temperatuur in
°Cper periode van 12uur (dag- en nachtperioden) en de embryonale ontwikkeling gedurende dezeperiode inprocenten van detotale ontwikkelingsduur. Door te beginnen
met de dag, diebeslissend wasvoor eiafzetting in deboomgaard, kan aan de hand van
deze tabel door additie van de percentages, dagelijks worden bepaald hoe ver de embryonale ontwikkeling is gevorderd. De fruittelers kunnen dan tijdig worden gewaarschuwd in verband met het treffen van bestrijdingsmaatregelen. Deze methode is in
1962en 1963ook door depraktijk getoetst; zij bleek goed bruikbaar te zijn.
De topbladroller, Cnephasia longana H AWORTH, is een soort, die de laatstejaren
vooral opjonge appelbomen sterker gaat optreden. De rups vreet een gangvlak onder
de top van de scheut, waardoor de top afsterft. De gegevens over de levenswijze, de
verspreiding endebestrijding vandezesoort enenkeleverwanten werden in een artikel
samengevat.
E. Gecombineerde chemische en biologische bestrijding van defruitspintmijt, Metatetranychusulmi KOCH(project 3-10-8,M. VANDE VRIE)
I. C h e m i s c h e b e s t r i j d i n g
a. Kleefstoffen, incasu indopol-polybutene
In 1962bleek deze stof als kleefmiddel een zekere werking ten aanzien van dejonge
ontwikkelingsstadia van M. ulmite bezitten. In 1963werd ineenveldproef getracht de
eerste generatie van M. ulmimet dit middel te bestrijden. Daarnaast is in een tijdstippenproef de invloed van een bespuiting met 0,2%Poly-kill op blad en vrucht van het
ras Golden Delicious onderzocht. Alle behandelingen leverden een redelijk bestrijdingsresultaat op. Uit de oogstgegevens bleek echter, dat de behandelingen op 6, 14
en 22mei,dus tijdens de bloei, een sterk verruwende invloed hebben gehad. Dit risico
zaldetoepassingsmogelijkheden beperken.
b. Bestrijding vanchloorbenside-resistente mijten
In een veldproef ter bestrijding van chloorbenside-resistente mijten werd het effect
van 0,1%chloorbenside 20w.p. en 0,1%tetrasul 20% w.p. vergeleken; tetrasul bleek
nog een zeer goede werking tegen deze mijten te bezitten. Met chloorbenside werden
geenresultatenmeer bereikt.
c. Gevoeligheid dermijten voor Karathane
Door verscheidene fruittelers werd in 1961en 1962opgemerkt dat debestrijding van
M. ulmi met het meeldauwbestrijdingsmiddel Karathane minder goed geslaagd was
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dan in voorgaande jaren. Menmeende de oorzaak hiervan te zien in resistentie-ontwikkeling bijdemijten tegen ditmiddel. Toetsing vandeverdachte populaties inhet
laboratorium toonde echter aan,dat hier vanresistentie tegen Karathane geen sprake
was. Deoorzaak vanhetonbevredigende resultaat moet vermoedelijk gezocht worden
ineenonjuiste toepassing.
d. Invloed vanhetmiddelcarbaryl (Sevin)opdevermeerdering vandemijten.
In deliteratuur wordt melding gemaakt vaneenstimulerende werkingvan carbaryl
op de vermeerdering van fytofage mijten. Om dit nader te onderzoeken zijn in een
kleine veldproef bomen vanhet ras Golden Delicious tussen 6mei- 11 juni vijf maal
bespoten met 0,1% carbaryl. Schurft werd bestreden met captan en meeldauw met
Wepsyn. Alsvergelijkingsmateriaal dienden niet metcarbaryl behandelde bomen.Het
verschil tussen depopulatiedichtheid van M. ulmi op de „behandelde" en die op de
„niet behandelde" groepen van proefbomen waswelis waar zeer gering, maar constant:opdemetcarbaryl behandelde bomen was depopulatiedichtheid nl.ietsgroter.
Deproef zalin 1964worden herhaald.
II. B i o l o g i s c h e bestrijding, de o e c o l o g i s c h e b e t e k e n i s van roofmijten
in de b o o m g a a r d
a. Inventarisatie onderzoek
De inventarisatie vanderoofmijtenfauna werd voortgezet. Eenbelangrijk deelvan
hetverzameldemateriaalwachtnogopbewerking.
b. Deafname vanhetaantal roofmijten indewinter
Gedurende de wintermaanden werd nagegaan hoe groot de sterfte onder de roofmijten was, dieinjute vangbanden overwinterden. Het bleek dat in het begin vande
winter engedurende delange vorstperiode geen sterfte vanenigebetekenis optrad. Bij
het invallen vandedooi endeeerste weken daarna stierf echter eengroot deelvande
populatie. Insommige gevallen liephetsterftepercentage optot80.Waarnemingen op
de natuurlijke overwinteringsplaatsen wezen ook op een grote sterfte in de winter
1962-1963. De oorzaak hiervan is niet duidelijk; opvallend is dat de sterfte duspas
optrad nâ enniet tijdens delange vorstperiode. Invoorgaandejaren waszijsteedsvan
geringebetekenis geweest.
c. Invloed vanroofmijten opdepopulatieontwikkeling vanM. ulmi KOCH
De proef van 1962werdin 1963voortgezet. Erwerdeenexperimenteel spuitschema
toegepast, waardoor alle ziekten enplagen metvoor de roofmijt Typhlodromus pyri
SCH. weinig giftige middelenwerdenbestreden.Hetbleek,datdedichtheidvanM. ulmi
gedurende hetheleseizoen laagbleef.Depopulatiedichtheid van T.pyri was vergelijkbaarmetdie van1962.
Het gedeelte, datin 1962eenaanvullende bespuiting meteenselectief acaricidehad
gekregen, behoefde in 1963niet behandeld teworden. Vermoedelijk isdeactiviteitder
roofmijten zodanig geweest, dat de populatiedichtheid van M. ulmi geen schadelijk
niveau kon bereiken. Ook de weersomstandigheden werkten niet bevorderend opde
vermeerdering van M. ulmi. De proef zal in 1964elders op grotere schaal herhaald
worden.
Mej. A.E. TER KUILE, biol. cand. teLeiden, verrichtte ineenkas onderzoek overde
populatieontwikkeling vanM. ulmionder invloed vanverschillende dichtheden vande
roofmijt Typhlodromus(Amblyseius) potentillae GARMAN. Hetbleek datdeze roofmijt
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in een kasde vermeerdering vanM. ulmitot een schadelijke populatie kan verhinderen
wanneer drieofmeer Typhlodromus op tien M. ulmi voorkomen.
T.potentillae, T.pyri enT. tiliarumbleken eenduidelijke preferentie tevertonen voor
delarvestadia van M. ulmi.
d. Verband tussen dichtheidvanprooi enpredator ophet appelblad
Verwerking van de verzamelde gegevens over de populatiedichtheid van prooidier
(M. ulmi) enpredator (roofmijten) per bladleverdedevolgendeconclusies op:
1. een lage dichtheid van de prooi (0 tot 6ex. per blad), gecombineerd met een lage
dichtheid vandepredator (0tot 6ex.per blad)komthetmeestfrequent voor,
2. eenhoge dichtheid van deprooi (7tot 35ex. per blad) gaat steeds gepaard met een
lagedichtheidvan depredator (0tot 6ex.perblad),
3. een hogedichtheid van depredator (7tot 16ex.per blad) gaat meestal gepaard met
eenlagedichtheid vandeprooi (0tot 6ex.per blad),
4. een hoge dichtheid van de prooi en een hoge dichtheid van de predator gaan nooit
samen.
Deze conclusies stemmen geheel overeen met die, welke getrokken konden worden
uit het correlatiediagram van de serie tien prooidieren op drie predatoren, uit het
onderzoek vanmej. TER KUILE(zieboven).
e. De invloed van verschillende populatiedichtheden van M. ulmi opdepopulatieontwikkeling vanTyphlodromus pyri
Een aantal bomen,waarop T.pyri gelijkmatig verspreid voorkwam, werd zevenmaal
geïnfecteerd met M. ulmi. Het resultaat van dezeinfectie was vrijwel nihil. Slechts een
klein gedeelte der overgebrachte mijten werd teruggevonden. De infecties hadden ook
geeneffect opdevermeerderingvanT.pyri. Deoorzaak hiervan isniet bekend.
f. Invloedvan bestrijdingsmiddelen opde roofmijten
In laboratoriumproeven werd de invloed van verschillende fungiciden eninsekticiden op T.pyri onderzocht. Maneb enzineb bleken vrij onschuldig te zijn;maar van de
getoetste insekticiden bood er geen enkele gunstige vooruitzichten voor de harmonischebestrijding. Defertiliteit der eierenwerd door demiddelen niet beïnvloed.
F. Deproefboomgaarden
Algemeen
De selectiviteit van het bestrijdingsprogramma in de „gewijzigd behandelde" complexen kon weer verbeterd worden door opname van het meeldauwbestrijdingsmiddel
Wepsyn in plaats van Karathane. Wepsyn heeft ook nog enige aphicide-, doch geen
acaricide-werking. De weersomstandigheden van 1963 - koele en vochtige zomermaanden - werkten vertragend op de ontwikkeling van verscheidene schadelijke insekten en mijten. Deze leverden daardoor geen bijzonder grote problemen op. Slechts
enkelemalenmoest ter voorkoming van schadeinde „gewijzigd" behandelde percelen
metinsekticiden ofacariciden worden ingegrepen.
1. Proefboomgaard Thedinghsweert bij Tiel (Dr. H. H.

EVENHUIS en M. VAN DE

VRIE)

Het onderzoek, waarin de invloed van een „normaal" bespuitingsschema (N) en die
van een „gewijzigd" schema (G) op de insekten- en mijtenfauna worden vergeleken,
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werd voor het vierde jaar in deze boomgaard voortgezet. In het gedeelte (BD) dat
reedsdriejaar langopverzoek vandeeigenaar een„biologisch-dynamische" behandeling kreeg, werd in 1963 regelmatig met tecoram gespoten. De reeds opgebouwde biocoenosewerd in 1963ingrijpend verstoord, hetgeen vooral sterk tot uiting kwamin een
hevige spintaantasting1).
In N werd elfmaal tecoram tegen meeldauw en schurft toegepast, in G negenmaal
„Wepsyn" tegen meeldauw en dertienmaal tecoram tegen schurft. Het bedrijf werd
beginjuli door een hagelbui getroffen, waardoor ernstige schade aan de vruchten optrad. Ten gevolge daarvan werden door de bedrijfsleider nadien de bespuitingen tegen
schurft en meeldauw in N gestaakt. In N werd vijfmaal met een insekticide gespoten,
inGtweemaal met eeninsekticide enéénmaalmet een acaricide.
Bij de controle van de oogst bleek de aantasting door schadelijke insekten gering te
zijn; ze bedroeg in N, G en BD voor bladrollers resp. 2, 3 en 10%, voor de overige
rupsen (voorjaarsuil, wintervlinder) resp. 0, 3 en 5%, voor oorwormen (late aantasting)0, 1 en2%envoor het fruitmotje 0, 0en 7%.De roze appelluis, die gedurende de
zomer van 1963 slechts in zeer klein aantal voorkwam, veroorzaakte geen merkbare
schadeaan de vruchten.
De verhouding van de opbrengst in N, G en BD was ongeveer als 3:4:1. Het is nog
nietduideüjk, waarom deopbrengst in G ook ditjaar weer hogerwasdan in N.
De grootte van de vruchten bleek in BD kleiner te zijn dan in N en G, waar de
vruchten gemiddeld ongeveerevengroot waren.
In tabel 7worden de opbrengstgegevens in kg. per proefboom (Goudreinette) in de
verschillende percelenvoor dejaren 1960t/m 1963weergegeven.
kg. per proefboom (ras Goudreinette)
1960t/m 1963 ; proefboomgaard Thedinghsweert

TABEL 7. Opbrengst in

Jaar

G (modified)
BDfbiol.dyn.)

. . . .

in de verschillende percelen in de jaren

1960

1961

1962

1963

208

123

31

33

196

71

40

42

40

0

15

11

TABLE 7. Yield inkg per tree(var. Goudreinette) inthe experimental plots ofthe orchard Thedingshweert
in 1960-1963.

Het v e r l o o p van de m i j t a a n t a s t i n g
In devoorzomer van 1963werd opde N-en G-percelen eenkleine populatie van M.
ulmi aangetroffen. Aanvankelijk ontwikkelde deze zich langzaam, doch omstreeks
eind juni-halfjuli werden grote aantallen aangetroffen. Er werd toen geadviseerd een
bespuiting met Kelthane uit te voeren. Opvallend was dat de grootste aantallen in de
toppen van debomen voorkwamen, hetgeen ongetwijfeld het gevolg isvan onvoldoende reikwijdte vande spuitapparatuur.
Roofmijten werden op beide percelen gedurende de gehele zomer niet aangetroffen.
Van de fytofage mijten kwam in het BD-perceel vrijwel uitsluitend M. ulmi voor.
Tarsonemus sp., Tydeus sp., Vasatesschlechtendali en Bryobia rubrioculus,die in voorgaande jaren geregeld en soms zelfs in grote aantallen aanwezig waren, bleken nu zo
goed als geheel te ontbreken. Roofmijten werden ook slechts sporadisch gevonden,
x

) De oorzaak hiervan is niet met zekerheid bekend, doch moet waarschijnlijk gezocht worden in
een fout bij de bespuitingen.
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terwijl ze in vorige jaren soms talrijk waren. Deze verandering in de biocoenose
voltrok zich vrij plotseling in 1963. De oorzaak van de verandering kon niet met
zekerheid vastgesteld worden. Het gevolg van deze situatie was dat zich gedurende de
zomer op deze bomen een ernstige plaag van M. ulmi ontwikkelde; bladverbruining
trad zeeralgemeen op.
O n d e r z o e k der b l a d e r e n op N - g e h a l t e
Tussen de percelen N en G werden geen verschillen waargenomen. In vergelijking
met datvan 1962washetN-gehaltezeerconstant gebleven. Dat van debladeren in het
BD-perceel varieerde. Van de vier bemonsterde proefbomen was het gehalte bij twee
bomen van de grootte orde van dat van N en G; van de twee andere bomen was het
evenals verleden jaar echter aanmerkelijk lager. Een lichte stijging van het N-gehalte
werdechter bij allebomen waargenomen.
Inventarisatie-onderzoek
Het onderzoek naar de fauna van de percelen N, G en BD werd ook in 1963 voortgezet. De hoeveelheid gevangen „nuttige" dieren was evenwel over het algemeen gering; in G was het aantal wat groter dan in N ; in BD was het, in tegenstelling tot dat
in 1962,niet opmerkelijk groter dan in G.
2. Proefboomgaard „Albertinehoeve" bij Kloetinge (Z.) (Drs. D. J. DE JONGen M.
VANDEVRIE)

In het „normaal" behandelde gedeelte (N) waarin steeds eenzeer goede preventieve
bestrijding is uitgevoerd, was het optreden van mijten en insekten niet noemenswaard. Zelfs in september behoefde men niet tegen bladrollers te spuiten. Tegen de
schimmelziekten werden in N en G (gewijzigd behandeld) dezelfde bespuitingen uitgevoerd nl. tegen schurft eenmaal met organisch kwik, driemaal met het mengcarbamaat Orthomix en negenmaal met captan en tegen meeldauw negenmaal met Wepsyn
155 w.p. (op de Perzikrode Zomerappel en James Grieve werd de meeldauw in juli
echter met Karathane bestreden). Tegen fruitspintmijt werd zowel in G als in N tweemaal geneveld met 0,1%tetrasul (vlak vóór en vlak nâ de bloei).Tegen de insekten in
perceel N werd driemaal Gusathion, eenmaal Gusathion + malathion en eenmaal
diazinon toegepast;in perceel G is in september en oktober slechts eenmaal isolan +
uitvloeier verspoten ter bestrijding van de bloedluis. Deze aantasting verminderde
hierdoor sterk. Andere chemische insektenbestrijdingsmiddelen werden in G niet toegepast. Ter bestrijding van de bladrollers (Adoxophyes reticulana en Archips rosana)
werden daarentegen tweemaal Trichogramma's (eiparasiet) uitgezet, en driemaal preparaten van Bac. thuringiensis verspoten. De Adoxophyes- en ,4rc/»/™-rupsjes zijn in
het voorjaar niet bestreden, evenmin als eenvrij grote populatie van de bladmineerder
Lyonetia clerkella Z.. De uitbreiding van de populatie van de appelgrasluis na 10mei
en die van Aphis pomi in de zomermaanden werd vermoedelijk door de Wepsyn-bespuitingen binnen de perken gehouden. De groene appelwants, Lygus pabulinus L.,
beschadigde in het voorjaar hetjonge blad aan kort- en langloten en dejonge vruchten, hetgeenbij depluk tot uiting kwam. Dezewantswerd niet bestreden.
De heggebladroller (A. rosana) richtte de meeste schade aan; de beschadiging door
wantsen envruchtbladroller isbeperkt gebleven.
H e t v e r l o o p van de p o p u l a t i e s van M. ulmi.
Ter bestrijding van M. ulmi werd vlak vóór en vlak nâ de bloei gespoten met 0,1%
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tetrasul. De hoeveelheid wintereieren op beide percelen N en G waszo groot dat twee
bespuitingen noodzakelijk werden geacht.
Door regelmatige tellingen werd op beide percelen het verloop van de M. uïmipopulaties gevolgd. Gedurende het gehele seizoen was de populatiedichtheid zeer gering. Er was gedurende de gehele zomer geen aanvullende bespuiting meer nodig;
verschillen tussen het N-enhet G-perceel waren niet aanwezig.
Voor dezelagedichtheden zijn niet alleen detweegenoemde bespuitingen maar ook
het speciaal indetweedehelft vandezomer ongunstigeweer verantwoordelijk.
Daar de meeldauwbestrijding met Wepsyn werd uitgevoerd, werd nagegaan hoe de
overlevingskansen van roofmijten onder invloed van het toegepaste spuitschema waren. Hiertoe werden acht bomen van het ras James Grieve op 5juni geïnfecteerd met
roofmijten, afkomstig uit hetperceel Looverendaal te Serooskerke. Uit tellingen, die
gedurende de gehele zomer werden uitgevoerd, bleek dat de infectie geslaagd was en
dat de overlevingskansen gunstig waren: gedurende de gehele zomer werden roofmijten aangetroffen.
Opbrengst
Evenals in 1962wasdeproduktie inhet gewijzigd behandelde complex (G)weer wat
hoger dan in het normaal behandelde (N), in tegenstelling met dejaren 1960en 1961
toen de produktie inG altijd aanmerkelijk kleinerwasdan in N.
TABEL 8. De opbrengst in kg van de percelen N en G in dejaren 1960t/m 1963
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Appelrassen
apple variety

°
N

G

™_
N

G

^
N

G

™*_
N
G

Perzikrode Zomerappel. . . 2500
1342
2862
1458
2580
2042
2750
2550
James Grieve
1890
1368
1872
1440
2268
2142
2358
2750
Schone van Boskoop. . . . 3660
900
2340
1548
5500
6200
2600
3600
Jonathan
2760
3276
4833
5637
5592
6400
3762
3888
Golden Delicious
1800
2725
2474
2790
2916
2900
3700
2800
totaal (totally)

12610

9611

15381

12873

18856

19682

15170

15588

TABLE 8. Yield in kg in the experimental plots N (normal) and G (modified scheme).

Gezien de kleinere vruchtbladroller-aantasting bij de met eiparasieten behandelde
bomen, schijnt hetvrijlaten vandeTrichogrammes gunstigtehebben gewerkt.
Samenvattend kan voor 1963worden gezegd, dat de oogst in beide percelen redelijk
was;dekwaliteit wasinperceel N goed; inperceel G hadden derupsjes van heggebladroller en vruchtbladroller en ook wantsen nog al wat beschadiging veroorzaakt. Het
fruit waswelzogoedalsvrij van schurft.
W a a r n e m i n g e n o m t r e n t het v e r l o o p van de p o p u l a t i e d i c h t h e i d der
Tortriciden
De bemonstering van bepaalde proefbomen op aanwezigheid van bladrollerrupsen
werd op dezelfde wijze als in de vorigejaren voortgezet. Het aandeel van de verschillende soorten inde totale populatie werd bepaald. De gegevens over dejaren 1959 t/m
1963 werden samengevat ter verdere bewerking. Van 1963 kan gezegd worden dat,
niettegenstaande de bestrijdingsmaatregelen weinig ingrijpend waren, de Tortricidenpopulaties niet bijzonder groot waren. In de herfst van 1962 en de daaropvolgende
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TABEL 9. De percentages beschadigde vruchten van het ras Schone van Boskoop in perceel G in de
jaren 1959t/m 1963
1963
Insekten (Insects)

1959

1960

1961

1962
+ Trich.

Archips rosana
Adoxophyes reticulana Ie gen . . .
Adoxophyes reticulana 2egen . . .
Laspeyresia pomonella
Hoplocampa testudinea
Ametastegia glabrata
Lygus pabulinus
gaaf/sound

1,4
2,8
32,0
0,2
0
0
0
63,6

0
5,0
4,3
0
0
0
0
90,7

5,0
5,7
12,8
0
0
0
0
76,5

1,6
3,7

- Trich.

0,1
0
0,1
0,5

11,7
2,5
0,3
0,2
0
0
3,9

10,5
4,7
1,1
0,2
0
0
4,5

94,0

81,4

79,0

0

Toelichting: „ + Trich." en „-Trich." duiden de twee behandelingswijzen aan, ni. met vrijlating, en
zonder vrijlating van Trichogrammes.
Note:
( + Trich. = w/rt Trichogramma ;- Trich. = without Trichogramma)
TABLE 9. Percentages damaged fruits of the variety Belle de Boskoop in G(modified spray scheme) in
1959-1963

winter trad een belangrijke sterfte onder de rupsen op. Dejaarcyclus en de toepassing
van bestrijdingsmiddelen bepalen de belangrijkste schommelingen in de dichtheid der
verschillende soorten. De soorten, die normaal in goed onderhouden boomgaarden
voorkomen, waren ook nu weer aanwezig. De vruchtbladroller en de heggebladroller
domineerden;Pandemisheparanawastalrijker dan inanderejaren.
P a r a s i t e r i n g der r u p s e n
Deze was in perceel G in 1963gemiddeld hoger dan in anderejaren. Het materiaal,
datindeafgelopenjarenisverzameld enopgekweekt, wordt nog gedetermineerd.
Ook in onbehandelde boomgaarden te Goes en Serooskerke bleek de parasitering
der bladrollerrupsen in 1963 te zijn toegenomen. Pas na determinatie van het verzamelde materiaal zalkunnen worden nagegaan of erverschillen inde parasietenfauna
bestaan tussendezeonbehandelde ende„gewijzigd behandelde" percelen.
Predatie door roofwantsen
Roofwantsen van het geslacht Anthocohs waren, evenals het vorigejaar, in perceel
G vrij talrijk aanwezig. De bestrijding volgens het gewijzigde schema deed hun niet
veel schade. Zij voeden zich met de appelbladluizen en dejonge rupsjes van vruchten heggebladroller.
Degroeneappelwants, Lyguspabulinus L.(project 3-10-9, M. VAN DE VRIE)
De p o p u l a t i e - o n t w i k k e l i n g van Lygus pabulinus in Z e e l a n d en in de N.O.
Polder
Bij dit onderzoek werd nagegaan of er verschillen zijn in het tijdstip waarop de larven verschijnen, in het ontwikkelingstempo of in het ontstaan van schade aan de
waardplanten. Verder zijn waarnemingen verricht inzake de stadia die aanwezig zijn
ten tijde, of kort vóórdat de schade zichtbaar wordt. In een veldproef in de N.O.
Polder werd vervolgens onderzocht of deze stadia, die dusdeschadeveroorzaken, ook
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bestreden kunnen worden. Bij dit onderzoek werd medewerking verleend door een
ambtenaar van de P.D. te Emmeloord. De heer VAN FRANKENHUYZEN (P.D.) verrichtte aanvullendewaarnemingen, verspreid door Nederland.
Het bleek dat de ontwikkeling van deeersteen de tweede generatie, althans in 1963,
over het gehelelandvrijwel synchroon verliep.
In het gedrag van devolwassen dierenwerden opvallende verschillen waargenomen.
In z.w. Nederland nam de schade na middenjuni niet meer toe (de gehele wantsenpopulatie bevond zichtoen opde kruidachtige gewassen),indeN.O.Polder daarentegen
breidde de schade zich aan de onderstammen in de periode van 10 juni tot 10juli waarin overwegend volwassen wantsen aanwezig waren - nog sterk uit. Ook in de
periode van 17juli tot 13 augustus werd daar zelfs weer veel nieuwe beschadiging
waargenomen; ook toen waren op de appelonderstammen hoofdzakelijk volwassen
wantsen aanwezig (de larven bevonden zich hoofdzakelijk op de aardappelen, die
tussen de onderstammen geplant waren). De schade moet dus vrijwel uitsluitend door
de volwassen wantsen zijn aangericht. Verder onderzoek toonde aan, dat dit ook het
geval was in een groot deel van het centrum en het noorden van Nederland. In deze
periode werden de scheuttoppen beschadigd maar de vruchten niet. Deze aantasting
bemoeilijkt de beoordeling der bomen op gezondheidstoestand en levert nadeel op
voor de boomkweker.
Bestrijding
In een veldproef in de P.D.-proeftuin te Emmeloord werden de percelen 1t/m 4
vanaf 26juni resp. een-, twee-, drie- en viermaal behandeld met 0,1 % Gusathion. De
bespuitingen werden om de week uitgevoerd; desondanks bleef het aantal beschadigingen toenemen, ook in het perceel dat viermaal bespoten werd. De oorzaak moet
gezocht worden of in het regelmatig aanvliegen van nieuwe wantsen of in het feit, dat
de wantsen voordat zij gedood werden nog voldoende tijd hadden om een aantal
groeitoppen te beschadigen.
Cicaden als vectoren van virussenbij land-en tuinbouwgewassen(project 3-1-5, Dr.
H. H. EVENHUIS)

In verband met het veelvuldig optreden van de proliferatieziekte van appel in Z.
Limburg werd een aantal overbrengingsproeven genomen met devrij polyfage cicadesoorten van het geslacht Aphrodes, vooralmet A. bicinctus,dieop appel geruimetijd in
leven blijft. Verder werden polyfage soorten van de geslachten Euscelis en Streptanus
gebruikt, die veel in de onderbegroeiing van boomgaarden voorkomen, doch waarvoor appel een minder geschikte waardplant is. Ook de zeer polyfage Philaenus
spumariuswerd in deproeven betrokken.
Omdat er aanwijzingen zijn dat het virus van de proliferatieziekte via de grond zou
kunnen overgaan, is in enkele appelboomgaarden waarin proliferatieziekte voorkomt
grond verzameld ;hierinzijn teWageningen appelzaailingen inpotten geplant.
Bosbes
Cicaden als vectoren van virussenbij land-en tuinbouwgewassen(project 3-1-5, Dr.
H. H. EVENHUIS)

De proeven met cicaden en bladluizen (ziejaarverslag 1962, p. 73-74) betreffende
het overbrengen van het heksenbezemvirus leverden geenresultaten op.
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Zwarte bes
Zwartebessebladgalmug(Dasyneura tetensi

RÜBS.) (project 3-8-8, W. NIJVELDT)

Algemeen
Aan de Hoge Steeg te Wageningen werd een waarnemingsveld in gebruik genomen.
Volgens depotwaarnemingen zijn er ditjaar minstens vier vluchtperioden geweest. In
de vluchten bevonden zich ook exemplaren, afkomstig van larven die voor de derde
keer hadden overwinterd.
Veldproeven
Het onderzoek naar de economische betekenis van de aantasting door Dasyneura
tetensi in produktie- en vermeerderingsvelden van zwarte bes bij Middelrode werd
voortgezet. Als insecticide werd ditjaar gebruik gemaakt van 0,2% endosulfan (Thiodan) emulgeerbaar 35%. De eerste bespuiting moest in verband met de slechte weersomstandigheden een week worden uitgesteld. Dit resulteerde op het vermeerderingsveld in een algemene aantasting, die echter na de tweede bespuiting tot staan kwam.
Na vier bespuitingen werd het object „rondknopbehandeling" afgesloten. In het andere object werden de bespuitingen tot het einde van de galmugvluchten voortgezet.
Alsgevolgdaarvanwerden daar vrijwel geeneierenmeer afgezet.
Ophetvermeerderingsveld zijn ditjaar geensignificante verschillen in stekopbrengst
tussen de objecten „rondknopbehandeling" en „continubehandeling" waargenomen.
Er was een duidelijk nadelige invloed merkbaar bij de objecten, die in 1962 en 1961
niet waren behandeld. Op deze velden waren de struiken zó verzwakt, dat ze ook dit
jaar ondanks de bespuitingen nog een slechte stand vertoonden. De stekopbrengst is
nadelig beïnvloed door de abnormaal late snoei van de struiken in het voorjaar en
door eenzware meeldauwaantasting.
De stektellingen op het vermeerderingsveld werden ook dit jaar weer uitgevoerd
door de heer H. DETZ (R.T.C, te 's-Hertogenbosch), de bespuitingen door de
proefvelddienst van het I.P.O.: deheren H. FLOOR enJ. VAN GELDER.
Op hetproduktieveld werd behalve tegen de galmug, één keer met zineb tegen bladval en enkele keren met phosdrin tegen bladluis gespoten. Dit jaar heeft het R.T.C.
te 's-Hertogenbosch voor het eerst een oogstbepaling uitgevoerd. Aangezien de galmugpopulatie zich op dit veld nog niet voldoende heeft ontwikkeld, zal deze bepaling
in 1964en 1965moetenworden herhaald.
Biologie en bestrijding vande rondknopmijt, Eriophyes ribis NAL. (M. VAN DE VRIE)
Het bleek verantwoord om met de carbamaten carbaryl en Bayer 5006, mits even
vaak toegepast als endosulfan (Thiodan), in 1964een grotere veldproef op te zetten.
Bestrijding van de rondknopmijt ter bestrijding van het brandnetelbladvirus (project
3-7-4, F. VAN DER MEER en M. VANDE VRIE)

De proef te Kattendijke moest in 1963afgeschreven worden, daar het veld gerooid
werd. Gedurende de eerste jaren was in dit proefveld een duidelijke correlatie waargenomen tussen het optreden van brandnetelbladsymptomen en de aanwezigheid van
rondknopmijt. In enkele gevallen waren echter ook bij afwezigheid van rondknopmijt
virussymptomen tezien.
Uit de bespuitingsproef te Wageningen bleek dat brandnetelbladinfectie niet kon
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worden tegengegaan door een intensieve bestrijding van rondknopmijten. De infectie
in de bespoten vakken werd echter door deze bestrijding welvertraagd. De opbrengst
van de onbespoten vakken was in 1963 ± 30%lager dan dievan de bespoten vakken.
Deze lagere opbrengst is voor een gedeelte te wijten aan beschadiging door de rondknopmijten. Develdproef teWageningen wordt voortgezet.

GROENTEGEWASSEN

Andijvie,zieonder sla
Peen
Dewortelvlieg,PsilarosaeF. (project 3-9-2,Drs.L. E.VAN 'T SANT)
R e s i s t e n t i e tegen g e c h l o r e e r d e k o o l w a t e r s t o f f e n
De wortelvliegpopulatie in de duinstreek tussen Haarlem en Leiden blijkt resistent
te zijn tegen de gechloreerde koolwaterstoffen. Ook in Kennemerland werden aanwijzingen voor een dergelijke resistentie gevonden. In het oosten van het land stelde dr.
BESEMER (P.D.) resistentie vast in de teeltcentra bij Dedemsvaart en Erica. Waar deze
resistentie op gronden met een laag humusgehalte optrad, bleek diazinon nog met
succestegen dewortelvliegtekunnenworden toegepast.
Volgensmededelingvan MAC CLANAKRAN(Canada) ishet Canadese wortelvliegras,
dat daar resistent istegen gechloreerde koolwaterstoffen, 2000 Xmindergevoeligvoor
deze stoffen dan het hem toegezonden Nederlandse materiaal, dat op verschillende
plaatsenwasverzameldwaar dewortelvliegnognooit was bestreden.
Bestrijding met d i a z i n o n
Het onderzoek concentreerde zich in 1963 op de vraag op welke wijze en in welke
dosering diazinon op lichte gronden met verschillend humusgehalte, zomede op venige grond en op zavelgrond moet worden toegepast en hoe diazinon werkt in de gebieden, waar resistentie tegen de gechloreerde koolwaterstoffen nog niet is opgetreden.
Daartoewerd eenaantalbestrijdingsproeven opgezet.
TeVoorhout werd op zandgrond met een humusgehalte van 3,5%met het ras Amsterdamse Bak een bestrijdingsproef ingezet met diazinon stuif 2%in doseringen van
resp. 1,2en 3kgper are.Tevenswerdenvergeleken:„inwerkenvan hetmiddelmet de
hakfrees" en „niet inwerken". De aantasting der wortels werd na twee en drie maanden bepaald. In beide gevallen bleek bij waarneming na drie à drie en een halve
maand, dat een dosering van 2 en 3kg per are op deze grond zeer goed had voldaan.
De dosering van 1 kg per are voldeed bij „inwerken" wel, doch faalde bij „niet inwerken".
Met hetzelfde ras werden te Noordwijk aan Zee op een zandgrond met een humusgehalte van 1,8%devolgende grondbehandelingen onderling en met het object onbehandeld vergeleken:aldrin stuif 2,5% in een dosering van 1en 2kg per are, diazinon
stuif 2%, 1 en2kg per are, ethion spuit 25%,0,09 en 0,018per kgare,nemaphos granulair 10%, 0,09 kg per are en ethion stuif 3%,1 kgper are.Bovendienwasnog een
object „diazinon stuif 2%,2kgper are, twee maanden na het zaaien op het gewas gestrooid", opgenomen. Uit deproef bleek datdewortelvliegpopulatieteNoordwijk aan
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Zeevrijwel resistent istegen aldrin. Diazinon leverde tweeen een halfen zes maanden
na het zaaien een uitstekend resultaat op. Het zelfde effect gaf het object „diazinon
tweemaanden na het zaaien over het gewas gestrooid", zes maanden na het zaaien te
zien. In de aldrin objecten en het object „onbehandeld" waren toen reeds vrijwel alle
wortelen aangetast. De middelen ethion, nemaphos en trithion vertoonden in de toegepaste doseringen tweeeneenhalvemaand na het zaaien ook eenzeer goed resultaat;
zesmaanden na het zaaien bleek, uit de sterk toegenomen aantasting indeze objecten,
dat hun werking minder wasdan dievan diazinon.
In een proef met het reeds genoemde wortelras op zandgrond met een nog niet bekend humusgehalte werden als volveldsbehandeling de middelen aldrin-stuif 2,5%, 1
kg per are, diazinon-stuif 2%, 1en 2 kg per are, parathion-spuit 25%, 0,16 kg per
are, en als rijenbehandeling de middelen Gusathion-stuif 5%, 0,4 en 0,8 kg per are,
diazinon-granulair 10%,0,2 en 0,4 kg per are, diazinon-stuif 2%, 2kg perare, onderling en met het object onbehandeld vergeleken. De eerste opname in deze gedurende
najaar en winter genomen proef vond ruim drie maanden na het zaaien plaats. Diazinon-stuif en -granulair bleken als volvelds- en als rijenbehandeling goede perspectieven te bieden. Parathion-spuit, Gusathion-stuif en aldrin-stuif gaven duidelijk minder
goede resultaten. De wortelen blijven gedurende de winter in de grond;een volgende
opname vindt dan in maart of april plaats. In deze proef werden ook nog enkele niet
erkendemiddelen ter toetsing opgenomen. Debeoordeling hiervanzalin 1964geschieden.
Te Zutphen werd op zavelgrond (18% afslibbaar, humusgehalte 1,3%) een proef
met het ras Flakkeese opgezet, waarin de middelen aldrin-stuif 2,5%, 1en 2 kg per
are, chloordaan-stuif 10%, 1en 2kg per are, diazinon-stuif 2%, 1 en2kgperare,alle
toegepast als grondbehandeling, onderling en met het object onbehandeld vergeleken
werden. Het middel aldrin had hier een zeer goede werking; diazinon voldeed slechts
matig; het resultaat van chloordaan was twijfelachtig. Resistentie tegen gechloreerde
koolwaterstoffen treedt hierniet op.
Samenvattend kan gezegd worden, dat diazinon stuif 2%in een dosering van 2 kg
per are op gronden met een laag humusgehalte, in gebieden waar de wortelvlieg resistent is tegen gechloreerde koolwaterstoffen, uitstekende resultaten geeft; een dosering
van 1kg diazinon per are levert op iets humeuzere gronden zeer wisselende uitkomsten. Op zavelgrond bleek diazinon zelfs in een dosering van 3kg per are bij winterwortelen niet bijzonder werkzaam te zijn. De werking op venige grond moet nog worden onderzocht. De methode van toepassing beïnvloedt bij lage doseringen (1 kg per
are) het resultaat van diazinon in belangrijke mate. Aan succes bij deze wijze van bestrijding bleken voorwaarden te zijn verbonden, nl. dat een minimum hoeveelheid
diazinon van 2 kg per are wordt gebruikt en de wortelen een groeiperiode van niet
langer dan drie en een halve maand hebben. De middelen ethion, trithion, nemaphos
en Gusathion bleken minder goede resultaten te geven dan diazinon, maar waren bij
wortelen met eenkorte groeiperiode toch duidelijk werkzaam.
Residu-onderzoek
Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te de Bilt en de Keuringsdienst van
Waren te Amsterdam verleenden veel medewerking bij het residu-onderzoek van de
wortelen. De laatste instantie begon op ons verzoek met een onderzoek van waspeen
en andere peen, die de Nederlandse veilingen passeert, op residu's van gechloreerde
koolwaterstoffen.
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Sla
Bladluizen bij slaenandijvie (project 3-9-7,Drs.L. E. VAN 'T SANT,met medewerking
van de heer J. G. C. BETHE, Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond te
Alkmaar)
Fenologische waarnemingen over bladluizen bij sla en andijvie werden te Alkmaar
en teWageningen inde zomer en herfst verricht. Het aantal bladluizen, dat gedurende
eenbepaalde periodevanwaarneming op slawerd geteld,wasaanmerkelijk groter dan
op andijvie (Alkmaar: sla 764,andijvie 229;Wageningen: sla 58, andijvie 0). Hierbij
spelen vermoedelijk zowel een grotere attractie van sla als waardplant als een snellere
ontwikkeling van de ongevleugelde generaties op dit gewas een rol. Deze gegevens bevestigen die van 1962.Toen was de verhouding: sla 1271,andijvie 201.Het isnog niet
mogelijk om het aantal van iedere bladluissoort apart te vermelden. Wel bleek reeds,
dat Nasonovia ribisnigri MOSL. devoornaamste plaats inneemt opbeide gewassen.
Nasonovia ribisnigri MOSL. komt plaatselijk ook op ereprijs (Veronica officinalis)
voor. N. ribis nigri, afkomstig van sla en andijvie bleek identiek te zijn met N. ribis
nigrivan ereprijs.
De wollige slawortelluis, Pemphigus bursarius L., richtte in 1962plaatselijk economisch belangrijke schade bij sla en andijvie aan. In 1963 zijn enkele facetten van de
biologie nader bestudeerd. De kweekmethode van MAC LEAN en KINSEY, waarbij de
wortelluizen gemakkelijk kunnen worden bekeken, werd beproefd. De resultaten waren bemoedigend. Verder zijn bij Populus nigra, de winterwaard van Pemphigus bursarius,inhetvoorjaar waarnemingen verricht.
Belangrijk was ook de vraag of de wollige slawortelluis hier te lande evenals in
Engeland in de grond kan overwinteren en zo ja, gedurende welke periode na de
overwintering zijdan inde opvolgende teelten slawordt aangetroffen.
Met behulp van kooiproeven, opgezet op plaatsen waar in 1962andijvie of sla door
de luis was aangetast, werd te Glanerbrug bij Enschede in een teelt van voorjaarssla
tussen 15 mei en 17 juni een infectie met luis aan het wortelstelsel vastgesteld; ook een
zomerteelt van sla van 21juni tot 27 augustus te Venlo gaf een duidelijke aantasting
aan dewortels tezien. In enkele lateteelten buitensla inde periode van augustus tot in
november teBorne, Glanerbrug enVenlotrad geeninfectie op.
In een te Glanerbrug van augustus tot oktober uitgevoerde bestrijdingsproef kon de
werking van de middelen wegens gebrek aan aantasting niet worden beoordeeld. Wel
bleek dat diazinon, endosulfan en diazinon gemengd met endosulfan in de gebruikte
concentraties geenbeschadiging ofgroeiremming bij sla verwekten.
TljascariolaeNEVSKY
Deze bladluissoort van wilde sla (Lactuca scariola) kan opbloeiende gekweekte sla
moeilijkheden veroorzaken. Met de bestudering van de biologie van deze soort,
waarvan nog weinigbekend is,isbegonnen. Naast dedoor NEVSKY beschreven stadia,
werden door ons ook de $$ waargenomen. In kascultures werden op sla eitjes gelegd.
Spruitkool
De kleine koohlieg (Chortophila brassicae BCHÉ) in spruiten (project 3-9-3, Drs. L.
E. VAN 'T SANT)

In het afgelopen jaar werden met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Groningen
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de mogelijkheden voor een prognose van het optreden van koolvliegaantasting in
spruiten besproken. De ontwikkeling van de waarnemingsmethode en de bestudering
van het verband tussen waarnemingsuitkomsten en mate van aantasting der spruiten
neemt in 1964een aanvang.
Voor deresultaten van bestrijdingsproeven wordt verwezen naar hetjaarverslag van
deafdeling Landbouwluchtvaart (zieblz. 121).
Effect vande chemischebestrijdingopdenatuurlijke vijandenvanBrevicoryne brassicaeinspruitkool (project 3-2-7,Dr. H. J. DE FLUITER)
Hierover werd geen onderzoek verricht, daar de veldaantasting mede door de ongunstigeweersomstandigheden telaagbleef.
Witlof
Witlofmineervlieg, Napomyza lateralis FALL, inwitlof en inpeen(project 3-9-6, Drs.
L. E. VAN 'T SANT)

De waarnemingen en proeven werden door de heer J. G. C. BETHE van het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond te Alkmaar verricht, onder leiding
van drs. VAN 'T SANT.

Het onderzoek naar deidentiteit van Napomyza lateralis,resp.afkomstig van witlof
en van peen, werd voortgezet. Weer bleek het gedrag van Napomyza, afkomstig van
witlof, duidelijk te verschillen met dat van Napomyza, opgekweekt uit peen. De laatste verkoos peen als waardplant en liet witlof onaangetast. Omgekeerd prefereerde
Napomyza, afkomstig vanwitlof,ditgewasenlietpeen ongemoeid.
Napomyza, afkomstig van peen, weigerde in een kooi met uitsluitend witlof, dit
gewas als waardplant aan te nemen. Napomyza, afkomstig van witlof, veroorzaakte
daarentegen in een kooi met uitsluitend peenplanten bij enkele peenplanten wel een
aantasting in de bladeren. Het is echter nog niet bekend of de gehele ontwikkeling op
peenvoltooid kan worden.
Fenologische waarnemingen
Napomyza lateralis, vanwitlof, gaf in 1963drievliegperioden te zien; de eerste begondoor het latevoorjaar laterinmeidan anders.
W a a r n e m i n g e n over de a a n t a s t i n g in de w i t l o f k r o p p e n g e d u r e n d e
het w i t l o f s e i z o e n van j a n u a r i t o t in m a a r t
De witlof die geforceerd werd in verwarmde kuilen, gaf in 1963 hoge percentages
aantasting te zien, nl. 74,2% (18januari), 74,6% (25 februari) en 53,6% (11 maart).
In 1962bleek de aantasting reeds in februari sterk terug te lopen. In beidejaren werd
metmatiglatewitlofrassen geëxperimenteerd.
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Ui
Schadelijke insekten inuien(project 3-7-8,Dr. Ir. C.J. H. FRANSSEN)
De werkzaamheden beperkten zich in 1963 tot enkele waarnemingen omtrent het
vliegje Phytobia (Dizygomyza) cepae HER. De larven mineren in bladeren van uien en
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sjalotten. Het ziektebeeld gelijkt zeer veel op dat van de uieboorsnuitkever (CeuthorrhynchussuturalisF.)enkan gemakkelijk daarmede verwisseld worden.
Granen
Tripsen in granen(project 3-4-5,Dr. C.J. H. FRANSSEN en W. P. MANTEL)
Ofschoon veletripsen inhet graan zijn tevinden, zijn slechts vijf soorten van betekenis. Dit zijn Limothrips cerealium HAL. (de kleine graantrips), Limothrips denticornis
HAL. (de grote graantrips), Haplothrips aculeatus F.(deroggetrips),Stenothripsgraminum UZEL(dehavertrips)enThripsangusticepsUZEL(devroegeakkertrips).Delevenswijze en de fenologie van deze soorten werden nauwkeurig bestudeerd. Bij dit onderzoek werd vooral nagegaan in welke ontwikkelingsstadia van de graangewassen de
tripsen enhunjeugdstadia aanwezig zijn. Dit isnamelijk van het grootste belang voor
een eventuele bestrijding van de graantripsen en voor proeven over de aangerichte
schade.
Tarwestengelgalmug(Haplodiplosis equestris WAGN.) (project 3-8-9, W. NIJVELDT)
Ook ditjaar werd op verzoek van de P.D. en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
bij Duiven, Waspik en in de provincie Groningen een aantal praktijkpercelen op de
aanwezigheid van tarwestengelgalmuglarven onderzocht. Op dezwaarst besmette percelenwerdendoor bovengenoemde instanties bestrijdingsproeven uitgevoerd.
De vliegtijd werd op het I.P.O.-terrein door middel van vangkegels en op de
proefvelden door middelvan geleenwitte vangbakken geregistreerd. Het bleek dat de
vlucht eind mei begon en tot halfjuli doorging. Het hoogtepunt van de vlucht werd in
de eerste decade vanjuni vastgesteld. Uit een depot, dat in 1959 werd ingericht, verschenen ook ditjaar nog muggen, waaruit blijkt dat de larven zeker vier keer kunnen
overwinteren.
Op 12juni werd een bezoek gebracht aan de proefvelden in de provincie Groningen. Bij het veldonderzoek zijn toen enkele jonge larven in het gewas bij het bladtongetje gevonden. De meeste hiervan waren echter dood, vermoedelijk als gevolg
van de toen heersende lage relatieve luchtvochtigheid. De planten waren echter nog
sterk met eieren belegd. De eihoopjes waren nog geheel in tact en legeeihuidjes waren
nog niet te vinden. Om de hoofdmassa van de larven te onderscheppen werd het
wenselijk geacht om de bestrijding pas twee dagen later in te zetten. Achteraf is gebleken dat dit tijdstip te laat is geweest. Een week later bevonden zich nl. ook op de
behandelde objecten alvelejongelarvenopdestengels.
Onzemening, dat detarwestengelgalmug onder bepaalde omstandigheden met minder dan twee bespuitingen niet effectief kan worden bestreden en dat de eerste bespuiting tien àtwaalf dagen na deeersteeiafzetting moet plaatsvinden, werd bevestigd.
De praktijkpercelen op de bedrijven van de heer WESSELS te Overschild en van de
heer WILLEMSE te Doornenburg werden ook dit jaar na de oogst weer bemonsterd.
Voor de eerste keer is na de teelt van haver een toename van het aantal larven waargenomen. Aangezien ook uit de omgeving van Dodewaard klachten kwamen over
aantasting van haver, zal degeschiktheid van dit gewas alswaardplant voordegalmug
naderworden onderzocht.
Het is nog niet duidelijk, waarom de aantasting door de tarwestengelgalmug voornamelijk opzwarekleigrond zo'n omvang heeft aangenomen.
In samenwerking met de heer J. P.W. NOORDINKwerd getracht om de verspreiding
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van de tarwestengelgalmug met behulp van radioactieve imagines te onderzoeken.
Doordat de populatie in het in het veld opgestelde depot te klein was, werden geen
positieve resultaten verkregen. Wel is gebleken dat de radioactieve muggen zich normaal voortplanten en eieren leggen, waaruit zich normale larven ontwikkelen. Het
onderzoek wordt in 1964met eenveel groter aantal larven voortgezet.
Door middel van een pijpvormig depot, waarin 10.000 radioactieve larven werden
gebracht, worden regelmatiggegevensverzameld inzakede overwinteringsdiepte en de
bewegingen van de larven indegrond. Voor verdere bijzonderheden inzake dit onderwerp zjjverwezen naar het verslag van deheer NOORDINK (zieblz. 129).

VOEDERGEWASSEN

Klaver
Galmuggen(W. NIJVELDT)
De heer J. VEEN verzamelde een groot aantal bloemhoofdjes van rode klaver die
symptomen vanaantasting door degalmugsoort Tricholabatrifolii RÜBS. vertoonden.
Onderzocht wordt of deze soort op rode en witte klaver ook bladgallen kan verwekken.
Cicaden als vectoren van virussenbij land-en tuinbouwgewassen (project 3-1-5, Dr.
H. H. EVENHUIS)

Dr. ir. L. Bos stelde ons klaverplanten ter beschikking die besmet waren met het
zgn. enatievirus. Er wordt nagegaan of de cicade Euscelisplebejus dit virus op gezonde
klaverplanten kan overbrengen.
GRIENDCULTUUR

Wilg
Galmuggen (W. NIJVELDT)
Ten behoeve van de Consulent voor de Griend- en Rietteelt (P.A.W.) werden fenologischewaarnemingen verricht inzake Rhabdophagaheterobia H. Lw. Op grond hiervan heeft deconsulent bestrijdingsadviezen gegeven.
BOOMKWEKERIJGEWASSEN

V

Onderzoek inzake de galmuggen, die schadelijk optreden in boomkwekerijgewassen
(project 3-8-10,W. NIJVELDT)
Met de heer DETZ (Rijkstuinbouwconsulentschap 's-Hertogenbosch) werden bezoeken gebracht aan boomkwekerijen bij Zundert en Oud-Gastel. Van de meest voorkomende aantastingen door insekten is materiaal verzameld. Het bleek dat twee galmugsoorten regelmatig schadelijk in boomkwekerijen optreden. De eerste soort,
Dasyneura crataegi WINN., verwekt rozetvormige bladgallen in de groeitoppen van
meidoorn. De andere soort is Rhabdophaga terminalis H. Lw.; de larven van deze
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soort veroorzaken spoelvormige bladgallen in de groeitoppen van enige Salix albarassen. Deze galmugsoorten remmen de lengtegroei van meidoorn en wilg sterk; de
heer DETZ schat de schade, die deze galmuggen jaarlijks aanrichten, op ongeveer
f. 5000per ha.
Tegen R. terminalis werden oriënterende bespuitingen met 0,1% Folidol, 1 % endosulfan (Thiodan), 0,1% demeton en 0,1% phosdrin uitgevoerd. Al deze middelen
bleken de half volwassen larven in de gallen te kunnen doden. Phosdrin leek het minst
werkzaam.
Het bleek in depraktijk mogelijk om met 0,1%endosulfan (Thiodan) degalmug op
meidoorn met succeste bestrijden, wanneer de bespuitingen op hetjuiste tijdstip en zo
frequent mogelijk worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de galmug op wilg. Van
beide soorten werd een groot aantal gallen met volwassen larven verzameld. Deze
werden op het I.P.O.-terrein in depots ondergebracht. In 1964zullen aan deze depots
fenologische waarnemingen worden verricht ter bepaling van de juiste bespuitingstijdstippen.
De soort Dasyneura acercrispans KIEFF., die in 1961bij Vught schadelijk optrad bij
Acer campestre L., heeft volgens de heer DETZ ook ditjaar plaatselijk weer aantasting
veroorzaakt. Deze galmug is echter veel minder algemeen dan D. crataegi en R. terminalis.

77

VIROLOGISCHE AFDELING

ALGEMENE

ONDERZOEKINGEN

OVER PLANTE VIRUSSEN

Virusziekten vanvlinderbloemigen(project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos)
(Zie voor dit project ook onder landbouwgewassen erwt en klaver)
V i r u s i d e n t i f i c a t i e . Ter bevordering van deidentificatie en ter inventarisatie van
de in de literatuur beschreven virussen, die in staat zijn onder natuurlijke omstandigheden vlinderbloemigen te infecteren, werd een voorlopige lijst opgesteld: „Tentative
list of legume viruses". In deze lijst, waarin een zeventigtal virussen is opgenomen,
wordt tevensgepoogd kwestiesmet betrekking tot denaamgeving der betrokken virussen op te lossen. Bovendien wordt de aandacht gevestigd op het feit dat van vele der
opgesomde virussen deidentiteit nog niet vaststaat. De lijst isin gestencilde vorm toegezonden aan de 45 leden der internationale werkgroep voor leguminosenvirussen en
aan een aantal andere deskundigen, teneinde te komen tot een zo uitgebreid mogelijke
internationale standaardisatie.
Het injuni verschenen boekje „Symptoms of virus diseases in plants" beoogt enige
orde te brengen in deinternationale aanduiding van door virussen veroorzaakte afwijkingen bij planten. Het kan daardoor tevens helpen de verwarring te verminderen
welke bestaat bij de naamgeving van virusziekten, omdat dezedikwijls isgebaseerd op
de meest karakteristieke symptomen. Op verzoek van de P.D. werd ten behoeve van
de opleiding van keurmeesters van deze dienst een schema gemaakt ter beschrijving
van virussymptomen in planten.
V i r u s i n v e n t a r i s a t i e . In het kader van het inventarisatieonderzoek werden talrijke monsters erwten, bonen en tuinbonen getoetst op het voorkomen van virus. Dit
jaar zijn geen voor ons land nieuwe virussen gevonden. Uit een afwijkend exemplaar
van de als toetsplant veel gebruikte „cowpea" (Vigna unguiculata = Vigna sinensis),
opgekweekt uit zaad uit de Verenigde Staten, werd het „cowpea mosaic" virus geïsoleerd.
Uit eenmonster boneplanten, ontvangen vande P.D.werd eenvirus geïsoleerd, dat
in proeven van deheer D. Z. MAAT eenduidelijk serologische reactie gafmet een antiserum tegen het „beet ringspot" virus, dat verwant isaan het „tomato black ring" virus. Het virus was door de afdeling Bloembollenteelt van de P.D. oorspronkebjk geïsoleerd uit tulp.
Virusenmeristemat ischweefsel(project 2-9-2,Mej.Drs. F. QUAK)
R e s i s t e n t i e van m e r i s t e m a t i s c h weefsel tegen virusinfectie. In verband
met het probleem der mogelijke resistentie van meristematische cellen tegen virusinfectie werd het cytologisch onderzoek van weefselculturen invloeibaar medium voortgezet. In samenwerking met mej. drs. C. VAN DER SCHEER van de L.F.T.D. werden
ultradunne coupesgesneden om, aan dehand van elektronenmicroscopische opnamen
daarvan, na tegaan ofPlasmodesmen voorkomen, zowelintopmeristemenvan intacte
planten alsin de wanden van invoedingsvloeistof gekweekte cellen.
Voor microautoradiografie van celsuspensie zieproject9-1-39,J.Ph.W. NOORDINK.
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TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Aardbei
Meristeemcultuur vanaardbei(project 2-9-4, Mej. Drs. F. QUAK)
Het ras Glasa is volledig met virus besmet. Daar dit ras als glasaardbei bijzonder
goed voldoet, worden pogingen gedaan om het door middel van meristeemcultuur,
voorafgegaan door een warmtebehandeling, van virus te ontdoen. Voor het uitprepareren van meristemen worden stolonen gebruikt, die zich ontwikkelen aanplanten1),
welkedrietot vierweken bij 38 °Czijn gehouden. Het toetsen van een aantal voedingsbodems van uiteenlopende samenstelling heeft er twee opgeleverd, waarop - zij het in
eengeringpercentage,- wortelvormingen spruitontwikkeling plaats vindt. Erzijn nog
geen plantjes groot genoeg om op aanwezigheid van virus teworden getoetst.
Voor het overige onderzoek aangaande de aardbei zij verwezen naar project 3-2-1,
Dr. H. J. DE FLUITER, blz. 56).

Bes
Virusziekten van bessen(project 2-10-2, F.A. VANDER MEER)
1. Lepelblad van rode bes. De nematode Longidorus elongatus bleek een vector van
lepelbladvirus te zijn. In de desbetreffende proeven, waarbij Chenopodiumquinoa als
toetsplant diende,werd gewerkt met grote aantallen dieren per plant bij eenzeer lange
proefduur, nl. van drie tot vijf maanden.
De in het I.P.O.-jaarverslag 1962 (blz. 91) vermelde grondbehandelingsproef met
D.D. isdit voorjaar gedeeltelijk opgeruimd, omdat de inmiddels tweejaar oude struiken te dicht opeenstonden. Op het behandelde gedeelte bleven nog 66 struiken staan ;
dezewaren bij de laatste beoordeling injuni 1963gezond. Van de 156struiken, die op
de onbehandelde vakken stonden, waren er toen 104 duidelijk ziek. Ten gevolge van
degrondbehandeling met D.D. zijn deplanten indezeproef reedstweejaar langer dan
in onbehandelde grond voor 100 % gezond gebleven. Het resultaat vande „plantgatenbehandeling" met D.D. (zie ook I.P.O.-jaarverslag 1962) kon nog niet worden beoordeeld omdat plaatselijk vroeg bladval optrad als gevolg van aantasting door Pseudopeziza ribis.
In november 1961werd een aantalplantgaten, waaruit eenzieke struik gerooid was,
diep gespit, zodat de grondlagen van 0-30 cm en van 30-60 cm omgewisseld werden
(zie I.P.O.-jaarverslag 1961 blz. 93, tabel 20). Deze manier van grondbehandeling
leverde geenresultaat op:zowel opde diepgespitte als op denormaal gespitte plaatsen
werden in 1963zieke planten waargenomen.
Toen inmeieenherhaalde toetsingvandevariëteit Rondom op Chenopodiumquinoa
werd uitgevoerd, bleek ook indit rode-besseras lepelbladvirus aanwezig te zijn.
2. Nerfvergeling van rode bes. Met behulp van zaailingen van het ras Jhr. van Tets,
die onder bepaalde omstandigheden als indicator kunnen dienen, werd nerfvergelingsvirus aangetoond in 14van de 24 door de N.A.K.-B. ingezonden klonen van het ras
Jhr. van Tets. Er werd een begin gemaakt met de toetsing van enkele andere belangrijke besserassen. De symptomen op de geënte zaailingen waren in de kas begin mei
zeer duidelijk, doch zeverdwenen volledig in de loop vanjuli. Bij diezaailingen, die in
hetveldwerdengeplant,waren desymptomen indetweedehelft vanmeizeer duidelijk,
doch in augustus merendeels verdwenen.
*) Wij danken de heer Ir. H. JONKERS van het Lab. voor Tuinbouwplantenteelt der Landbouwhogeschool voor het beschikbaar stellen van een aantal planten.
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FIG. 11. Smalbladigheid bij het rode-besseras „Rondom".
Leaf-narrowing in the red currant variety „Rondom"

Hoewel nerfvergelingsvirus wordt overgebracht door bladluizen, onder andere door
Aphisschneiderii,een soort diezeer algemeen voorkomt op rode bes,blijkt de verspreiding in het veld beperkt te zijn. In 1960 werden op een proefveld te Wageningen een
aantal planten mèt en een aantal planten zonder nerfvergeling naast elkaar uitgeplant.
Thans is nog geen enkele nieuwe infectie waargenomen.
Het is nog niet duidelijk of de algemeen bij kruisbes voorkomende nerfvergeling
veroorzaakt wordt door het nerfvergelingsvirus van rode bes. In enkele proeven werd
aangetoond dat het virus van kruisbes kan worden overgebracht door de groene slaluis Nasonovia ribis. Infectieproeven met Hyperomyzus lactucae en Hyperomyzus
pallidus leverden daarentegen geen resultaten op.
3. Bladafwijkingen bij het rode-besseras „Rondom". In vorige verslagen werd reeds
melding gemaakt van het voorkomen van verschijnselen gelijkend op brandnetelblad.
Er blijken echter nog andere bladvormafwijkingen voor te komen, bijv. duidelijke
smalbladigheid.Somshebbendebladereneengrillige,zeerasymmetrischevorm(fig. 11).
Ook werden struiken gevonden, die wel een normale bladvorm hadden, doch afweken
in andere opzichten, bijv. door late rijping of geringe vruchtbaarheid. Deze laatste
afwijkingen vormen eenprobleem voor dekeuringvanjongeplanten, omdat dergelijke
planten nog geen vrucht dragen. De keuring wordt eveneens bemoeilijkt door het feit
dat bladmisvorming ook door snoei kan worden veroorzaakt. Ter nadere bestudering
van al deze afwijkingen zijn stekken uitgeplant van tachtig normale en honderd afwijkende struiken van het ras Rondom.
Framboos
Bestudering vanvirusziekten vanframboos en toetsing vanN.A.K.-B-klonen opvirus
(project 2-10-1, F. A. VAN DER MEER)
Virusvrije klonen van verschillende rassen zijn aan de N.A.K.-B afgeleverd voor de
instandhouding en vermeerdering, waarmede dit project is afgesloten.
Een samenvattende publikatie over het onderzoek van de afgelopenjaren isin voorbereiding.
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Pitvruchten
Virusziekten inappelenpeer (project 2-12-2, Mej. Drs. H. J. PFAELTZER)
Wij hebben geprobeerd om door toetsing op Chenopodiumquinoade aanwezigheid
van virus in appel- en perebomen vast te stellen. Hiertoe werden in mei enjuni bladmonsters verzameld in verschillende boomgaarden. Van elk monster werd sap geïnoculeerd op twee Chenopodium-planten. De symptomen op de geïnoculeerde bladeren
bestaan uit chlorotische vlekjes met necrotische puntjes of kringetjes in het centrum.
De spreidsymptomen zien er vaak net zo uit, maar afhankelijk van nog niet volledig
bekende milieu-omstandigheden, kunnen er ook chlorotische vlekken, kringen en lijnen optreden, die gepaard gaan met eengeringebladmisvorming. Op grond van overeenkomst in symptomen bestaat hetvermoeden dat de beschreven ziekteverschijnselen
worden veroorzaakt door het „chlorotic leaf spot" virus.In een aantal gevallen traden
echter ookmozaïeksymptomen engroeiremming op.Dezezouden eropkunnen wijzen
dat hier eencombinatie van tweevirussen inhet spelis.
De resultaten van de toetsingen volgen hieronder.
Uit 84monsters (voornamelijk appels, maar ook enkele peren en pruimen) uit een
oude gemengde boomgaard te Blokker, werden 19virusisolaties uit appel en 1 uit peer
verkregen. 130 Monsters van symptoomloze appelbomen van verschillende rassen
leverden 76virusisolaties op;uit 66monsters van symptoomloze perebomen van verschillende rassenwerd daarentegen geenenkelevirusisolatie verkregen.
De 26 monsters van het pereras Clapp's Favourite met symptomenvan stenigheid
gaven geen virussymptomen op Chenopodiumquinoa.
84Monsters vannieuwesymptoomloze appelrassen indeproeftuin te Wilhelminadorp
leverden 14virusisolaties op.
Uit 58 monsters van Beurré Hardy met symptomen van kringvlekkenvirus (fig.
12) werden 48 virusisolaties gemaakt, terwijl geen reacties op Chenopodium werden

12.
Symptomen van kringvlekkenvirus in peer (var. Beurré
Hardy).
Symptoms ofringspot virus in
pear (var. Beurré Hardy).
FIG.
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verkregen met 10monsters van Beurré Hardy, die geen symptomen vertoonden en ze
ook in voorgaandejaren niet vertoond hadden.
Uit deze resultaten blijkt dus dat met behulp van Chenopodiumkan worden aangetoond dat symptoomloze appelbomen virus kunnen bevatten. Er zijn proeven gaande,
om het virus uit Chenopodium terug te brengen in vruchtbomen.
Bij peren werd met behulp van C.quinoaalleen een virus aangetoond in bomen, die
symptomen van het perekringvlekkenvirus vertoonden, doch slechts in 48 van de 58
monsters. Het in de toetsplant overgebrachte virus is vermoedelijk het perekringvlekkenvirus, dat identiek ismet het „chloroticleaf spot" virus(zieI.P.O.-jaarverslag 1962,
blz. 94en 95).De betrouwbaarheid van dezetoetsing isin onderzoek. Doch thans valt
reeds te concluderen, dat de toetsing op Chenopodium een werkbesparing betekent,
wanneergroteaantallen bomen opaanwezigheid vanvirusmoetenworden onderzocht.
Immers, debomen vanwaaruit virus op Chenopodiumisovergebracht, behoeven geen
verdere toetsing. Levert de toetsing op Chenopodiumniets op, dan moeten de bomen
welvolgens deveellangduriger methode van enting op houtigeindicatoren wordengetoetst.
Hoewel veel plantesoorten werden geïnoculeerd, bleken tot nu toe alleen C.quinoa
en C. amaranticolor kruidachtige waardplanten voor het virus uit appels en peren te
zijn. Ook de biet (Beta vulgaris) bleekechter eenbruikbare toetsplant tezijn. Veertien
dagen na inoculatie ontwikkelen zichlichtenecrotischevlekjes enkringetjes op degeinoculeerde bladeren. Er ontstaan spreidsymptomen, maar de plant herstelt zich snel
en er verschijnen geen nieuwe symptomen meer.
In samenwerking met de heren D. Z. MAAT en W. H. M. MOSCH werd de zuivering
van het virus ter hand genomen (zie hieropvolgend project 2-16-2, D. Z. MAAT).
Serologie vanvirusziekten infruitgewassen (project 2-16-2,D. Z. MAAT)
Zeventien virusisolaties uit lepelbladzieke rode besvan de heer F.A. VAN DER MEER
werden langs serologische weg geïdentificeerd als „raspberry ringspot" virus.
In samenwerking met mej. drs. H. J. PFAELTZER en de heer W. H. M. MOSCH is een
begin gemaakt met de bereiding van een antiserum tegen een virus, dat waarschijnlijk
temaken heeft met dekringvlekkenziekte bij peer. Hiertoe werd hetvirus vermeerderd
op Chenopodiumquinoaen vervolgens gezuiverd met behulp van kolomchromatografie en ultracentrifugering. Dit leverde preparaten op, die een aanzienlijk infectievermogen bezitten en gebruikt kunnen worden voor de bereiding van een antiserum, dat
voor de identificatie van veelbelang zal zijn.
GROENTEGEWASSEN

Erwt
Voor het onderzoek van virusziekten van erwt, zie onder Landbouwgewassen (blz.
90).
Tomaat
Virusziekten (project 2-18-1,Ir. A. TH. B. RAST)
Depreventieve bestrijding van tabakmozaïekvirus (TMV) bij tomaat iseenzómoeilijke opgave, dat men zich in de praktijk gaat bezinnen op teeltmaatregelen, welke
weliswaar virusbesmetting niet voorkomen, maar welde omvang van de hierdoor veroorzaakte schade kunnen beperken. Overigens zal het probleem van de bestrijding
alleen door het gebruik van resistente tomaterassen op bevredigende wijze opte lossen
zijn. Voor een doelmatige resistentieveredeling is het echter noodzakelijk de voorko82

mende TMV-stammen te isoleren en hun eigenschappen, vooral hun pathogeniteit, te
bestuderen.
De op tomaat voorkomende TMV-stammen behoren, zoals reeds vermeld in het
jaarverslag 1962,tot een „tabakstype" of een „tomaattype". Om dit uit temaken kan
men een bijzondere White Burley selectie van Nicotiana tabacum, N. rustica, N. sylvestris, Petunia hybrida en Physalis ixocarpa als toetsplant gebruiken. Deze planten reageren met spreidsymptomen op het tabakstype TMV enmet lokale vlekken op het tomaattype TMV.
Op grond van de symptomen op gewone White Burley tabak en op tomaat kunnen
beide typen in de hieronder volgende vier stammen of stamgroepen worden onderverdeeld.
1. Tabakstype TMV - groene stammen. Deze veroorzaken een groen mozaïek op tabak en tomaat.
2. Tomaattype TMV - groene stammen. Ook deze brengen een groen mozaïek op
tabak en tomaat teweeg. Op tabak ontstaan echter in een later stadium van de infectie necrosen op de oudere bladeren.
3. Tomaattype TMV - misvormende stam. Deze veroorzaakt, behalve een groenmozaïek, ook bladmisvormingen op tabak en tomaat. Op de laatste worden aan de
onderzijde vandebladeren karakteristieke enaties gevormd.
4. TomaattypeTMV- gelestammen.Tabak entomaat reageren opdezestammen met
eengeel mozaïek.
Er worden pogingen gedaan om een waarschijnlijk nog niet eerder beschreven
kringvlekkenstam van het tomaattype te isoleren. Deze veroorzaakt lichtgele kringvlekken op N. tabacwn-variëteiten, N. glauca, N. paniculata en op tomaat. Het is nog
niet gelukt om deze stam te zuiveren van de begeleidende normale groene stammen.
Het onderzoek naar differentiërende waardplanten onder de Solanaceae voor een
nadere onderscheiding van groene TMV-stammen werd voortgezet. Hoopgevende
resultaten gaveneen hybride van Solanumpenelliimet hettomateras Cromcoeneenuit
Ghana afkomstige Solanum nodiflorum-herkomst. Beide planten reageerden op degebruikte TMV-isolaties met een duidelijk zichtbaar mozaïek öf waren symptoomloze
virusdragers.
Om gegevens over de resistentie te verkrijgen werd de als resistentiegeniteur gebruikte Lycopersicum peruvianum-k\oon (I.V.T. no. 62235-5) geïnoculeerd met in het
Westland voorkomende virusstammen. Hiertoe werden uit verschillende plaatsen in
het Westland en de Kring ongeveer 150 bladmonsters bijeengebracht, waaruit 15
mengmonsters werden samengesteld. In de hiermee geïnoculeerde L. peruvianumstekken kon bij een herhaalde terugtoetsing op N. tabacum var. Xanthi geen TMV
worden aangetoond. Dit wijst erop, dat de L. peruvianum-kloon inderdaad in hoge
mate resistent is.
Aan het I.V.T. werd inmiddels infectiemateriaal geleverd van „single lesion"-isolatiesvan eentabakstype TMV en van de drie bovengeschreven tomaattypen TMV.
Dezelfde drie tomaattypen TMV werden tevens gebruikt in een potproef om hun
effect op bloei, vruchtzetting en opbrengst na te gaan. De proef omvatte 128 planten
en was in vier herhalingen opgezet. Over de uitkomsten van deze onlangs beëindigde
proef zal een afzonderlijk verslag volgen. Hierop vooruitlopend kan worden medegedeeld, dat de opbrengsten per plant aan vruchten zwaarder dan25gramonder invloed
van de groene, de misvormende en de gele stam daalden tot respectievelijk 90, 60 en
35%van de opbrengst van de gezond gehouden controle.
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BLOEMISTERIJGEWASSEN

Anjer
Onderzoek virusziekten vananjer(project 2-17-4, Ir. F. A. HAKKAART)
I n v l o e d van a n j e r v i r u s s e n o p d e p r o d u k t i e v a n A m e r i k a a n s e anjer
In het I.P.O.-jaarverslag 1962(blz.97) werd de opzet beschreven van een tweejarige
proef ter demonstratie van de betekenis van het gebruik van door meristeemcultuur
verkregen virusvrij plantmateriaalvoor deanjercultuur. Dezeproefisthans afgesloten.
Vooruitlopend op de publikatie der resultaten kan worden vermeld, dat elk der drie
bestudeerde virussen een nadelige invloed had op de oogst. Het „vein mottle" virus
had vooral breking in de bloemkleur tot gevolg. Het „ringspot" virus beïnvloedde de
hoeveelheid enin het bijzonder de kwaliteit van de oogst ongunstig, doordat een hoog
percentage bloemen met gescheurde kelken voorkwam. Het „carnation mottle" virus
tenslotte veroorzaakte eveneens eenreductie van de hoeveelheid, maar vooral ook van
de kwaliteit van de oogst, zij het in mindere mate dan het „ringspot" virus. Een combinatie van de twee laatstgenoemde virussen was nog iets schadelijker dan het „ringspot" virus alleen.
V e r s p r e i d i n g van het „ m o t t l e " virus. Injuni 1962werd een proef opgezet om
nategaanmetwelkesnelheid het „mottle"viruszichdoor eenvirusvrij anjergewas verspreidt en tevens de mogelijkheden te bestuderen om deze verspreiding tegen te gaan.
Tussen „mottle"-vrije planten werden exemplaren gezet, die kunstmatig besmet waren. Omdat deproef slechtster oriëntatie bedoeldwas,werd hij inenkelvoud opgezet;
per blokvan 64planten werden debloemen opvijf manieren geoogst.Aan heteind van
het tweede cultuurjaar werden alleplanten getoetst. Het resultaat isin tabel 10samengevat.
TABEL 10. Verspreiding van „mottle" virus in anjers bij verschillende behandelingen
Behandeling

1. bloemen snijden met niet-ontsmet mes
flowers cut with not-disinfected knife
2. bloemen breken
flowers broken
3. bloemen snijden met geflambeerd mes
flowers cut with flamed knife
4. bloemen snijden met niet-ontsmet mes; eerst de gezonde, daarna de zieke
flowers cut with not-disinfected knife: first the healthy, then the diseased
ones
5. bloemen snijden met niet-ontsmet mes;geen infectiebron aanwezig . . .
flowers cut withnot-disinfected knife ;noinfection source present
Treatment

Aantalnieuwe infecties per
object van 64 planten

20
2
6
13
24

numberof new infectionsper
group of 64 plants

TABLE 10. Spread of „mottle" virus in carnations harvested in different ways

Indekas,waarindezeproefwerduitgevoerd wasooknogeenanderproefvak, waarin het „mottle" virus aanwezig was, en van waaruit vermoedelijk infectie heeft plaatsgevonden onder andere naar het vijfde vak van bovenbeschreven proef. Het zal nodig
zijn een nieuwe proef in herhalingen op te zetten in een kas waarin geen andere infectiebronnen aanwezig zijn, dan de kunstmatig besmette planten.
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V e r s p r e i d i n g van het „ c a r n a t i o n r i n g s p o t " virus. Ten einde het tempo en
de wijze van verspreiding na te gaan van het „carnation ringspot" virus in een virusvrij anjergewas werd de volgende proef opgezet. In ieder van vijf vakken werden 64
virusvrije planten van het ras „William Sim" half maart uitgeplant. In vier van deze
vakken werden op de plaats van twee virusvrije twee planten gepoot, die kunstmatig
met het „carnation ringspot" virus waren besmet. Om een eventuele invloed van de
wijze van oogsten op verspreiding van dit virus op te sporen gebeurde dit oogsten op
de volgende vijf manieren:
1. bloemen snijden met niet-ontsmet mes, infectiebron aanwezig;
2. bloemen breken, infectiebron aanwezig;
3. bloemen snijden met geflambeerd mes, infectiebron aanwezig;
4. eerst de gezonde bloemen snijden met niet-ontsmet mes, daarna de bloemen van de
kunstmatig besmette planten;
5. bloemen snijden met niet-ontsmet mes, geen infectiebron aanwezig.
Verspreiding van het „ringspot" virus is tot nu toe niet waargenomen, ook niet in
het vak, waarin met eenniet-ontsmet meswordt geoogst enwaar infectiebronnen aanwezig zijn. Voorlopig leidt dit tot de conclusie, dat zo de verspreiding van dit virus
door een virusvrij gewas al plaats heeft, dit in elk geval traag verloopt.
O v e r d r a c h t van „ c a r n a t i o n etched r i n g " virus. In verband met dit weinig
onderzochte virus werd een overdrachtsproef uitgevoerd. Met een plant van het ras

FIG. 13. Symptomen van het „etched ring" virus
inbladeren vandeanjervariëteit „Joker".
Grillig gevormde Chlorosen (links) gaan
over in necrotische vlekken (midden en
rechts).
Symptoms of „etchedring"virus in leaves
of the carnationvariety „Joker". Erraticallyshaped chloroses (left) pass intonecroticlesions (middleandright).
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Joker, die symptomen van het „etched ring" vertoonde (fig. 13), werden virusvrije
Jokerplanten geïnoculeerd volgens de methoden van spleetenting en „chip budding".
Na ongeveer tweemaanden verschenen de chlorotische en necrotische symptomen, die
karakteristiek zijn voor het „etched ring" virus. Met virusvrije Jokers geënte planten
en niet-geënte controles vertoonden deze symptomen niet.
Chrysant
Virusziekten vanchrysant (project 2-17-1, Ir. F. A. HAKKAART)
N a w e r k i n g van v e r s c h e r p t e selectie bij c h r y s a n t op C u c u m i s v i r u s . In
1961werd een verscherpte selectie toegepast op eenaantal chrysanterassen door op de
visuele selectie tijdens de bloei door eenkweker een serologische toetsing op Cucumisvirus te laten volgen. Het leek interessant om na te gaan hoe langdenawerking van
deze verscherpte selectie zou duren.
Voor dit doel werd het ras Chatsworth uitgekozen dat zeer vatbaat isen met gebroken bloemkleur reageert. In de proef werd van dit ras een partij van een kweker opgenomen; deze partij was in de herfst van 1961 op de boven omschreven wijze geselecteerd, vervolgens in het voorjaar van 1962 vermeerderd, daarna opgeplant en in het
voorjaar van 1963 wederom vermeerderd. Door de kweker waren geen bijzondere
maatregelen genomen om het binnendringen van het Cucumisvirus te voorkomen.
Deze nabouw werd vergeleken met partijen van drie andere kwekers, die alleen visueel
geselecteerd hadden.
Het experiment werd als een gewarde blokkenproef in viervoud op twee plaatsen
aangelegd, nl. op het Proefstation te Aalsmeer (veengrond) en op de proeftuin te
Heemskerk (zandgrond). In Aalsmeer stonden opdeveldjes 52,in Heemskerk 56planten. De ontwikkeling van de jonge planten, die op 24 mei buiten werden uitgeplant,
verliep in Heemskerk iets sneller; daardoor kon hier op 18 en 19 september worden
geoogst, in Aalsmeer echter pas op 3oktober. Tijdens de oogst werden de planten op
aanwezigheid van virussymptomen inde bloemen gecontroleerd. Het resultaat hiervan
is intabel 11 samengevat.
TABEL 11. Percentage besmetting met Cucumisvirus van vier partijen Chatsworth op twee proefvelden
getoetst

niet getoetst
kweker A

niet getoetst
kweker B

niet getoetst
kweker G

Proefstation Aalsmeer . . .

14,4%

54,3%

70,3%

43,6%

Proeftuin Heemskerk . . .

31,1%

84,3 %

83,4%

69,8%

tested

grower A
not tested

grower B
not tested

growerC
not tested

TABLE 11. Percentage infection with Cucumis virus infour lots of chrysanthemums variety Chatsworth
in two experimental fields

Op beide proeftuinen hadden de getoetste partijen het laagste besmettingspercentage. Geconcludeerd magworden dat zelfs zonder bijzondere voorzorgen een verscherpte selectie na tweejaar duidelijk merkbaar is. Indien bijzondere maatregelen ter voorkoming van nieuwe infecties met het Cucumisvirus worden genomen, zullen de verschillen in gezondheidstoestand tussen getoetste en niet-getoetste partijen ongetwijfeld
nog groter zijn.
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Meristeemcultuw vananjer, Pelargonium en Chrysant (project 2-9-3, Mej. Drs. F.
QUAK in samenwerking met Ir. F. A. HAKKAART)

Om na te gaan of een voorbehandeling met warmte een gunstig effect heeft op het
rendement van meristeemcultuur werd een proef opgezet, waarbij een voorbehandelingvan respectievelijk 0, 10,20, 30,40, 50en 60dagen bij 37°Cwerd gegeven aan vier
chrysanterassen, ni. Blanche Poitevine Suprême, Chatsworth, Sirocco en Migoli. De
rassen verschilden sterk in de mate waarin zij de hoge temperatuur verdroegen. De
warmtebehandeling, die de planten maximaal konden verdragen duurde bij Blanche
60, Chatsworth 50, Sirocco 40 en Migoli 30 dagen. Ook wat de groei der meristemen
betreft traden er verschillen aan de dag, hoewel een invloed van het seizoen niet is uitgesloten. Zo ontwikkelden zichtot nu toe van Blanche41%,Chatsworth 24%,Sirocco
1% en Migoli 28% der geïsoleerde meristemen tot volledige planten, welke thans op
aanwezigheid van virus worden getoetst.
LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Aardappel
Onderzoek naardevatbaarheidengevoeligheidvanvirusziekten vandeaardappelplant
enverschillendestadia van haarontwikkeling (project 2-1-2, Dr. Ir. A. B.R. BEEMSTER)
Het onderzoek aangaande de invloed van de bemesting op het optreden van de
ouderdomsresistentie bij aardappelen (ras Bintje) tegen hetY N -viruswerd voortgezet.
De nateelt van de veldproef, die in 1962wederom in samenwerking met ir. A. REESTMANvan het P.A.W. is uitgevoerd, toonde duidelijk aan, dat de ouderdomsresistentie
onder veldomstandigheden een aanzienlijke invloed heeft op de mate van knolbesmetting bij het ras Bintje. Kali bleek onder de heersende omstandigheden van geen enkele
betekenis te zijn en over het effect van stikstof en fosfor kan in dit stadium van het
onderzoek nog geen uitspraak worden gedaan.
In 1963is opnieuw een veldproef uitgevoerd, waarbij kalium buiten beschouwing is
gelaten en de aandacht vooral was gericht op de effecten van stikstof en fosfor. Door
het aanbrengen van enkelewijzigingen in de proefopzet van 1962,speciaal wat betreft
het tijdstip van inoculatie en van rooien der planten, is getracht de verschillen tussen
de verschillende objecten duidelijker tot uitdrukking te laten komen dan in de proef
van 1962.
Uit de resultaten van de veldproeven in 1961en 1962kwamen enkele vraagstukken
naar voren, die nader onderzoek behoefden. Zo was demate van infectie van de knollenmetY N -virusin veldproeven kleiner dan verwacht werd. Het is ni. de algemene
ervaring, enkasproeven hebben dit bevestigd, dat met Y N -virus juistvrij gemakkelijk
een sterke besmetting van de knollen tot stand kan komen. Van de verschillende
verklaringen, dievoordegeringebesmettingmogelijk zijn, zullenenkelehierinhet kort
volgen.
Een eerste oorzaak voor de zeer matige knolbesmetting in de veldproef zou men in
deplanten op het veld zelfmoeten zoeken; ditissinds 1962inonderzoek. Tegelijk met
andere gegevens van de bovenbeschreven veldproef zullen dan ook gegevens hierover
ter beschikking komen.
Een tweede verklaring vormt het feit, dat om praktische redenen bij bovenbeschreven bemestingsproeven met éénstengelige, in plaats van met normale planten is gewerkt. Dit kan betekenen, dat de in deze proeven verkregen resultaten niet volledig
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gelden voor de praktijk. Hierover isin 1963onderzoek gedaan, waarvan de resultaten
eveneens beschikbaar komen na toetsing van de nateelt.
In de derde plaats kan de wijze van inoculatie aanleiding zijn geweest tot het optredenvan geringebesmetting.Ter opheldering van dezekwestieisin 1963ineen kasproef
op twee manieren geïnoculeerd nl. met behulp van bladluizen en met sap en wel met
het gewone Y-virus en het Y N -virus.Wederom komen deresultaten na toetsingvan de
nateelt, dus in 1964, beschikbaar.
Tenslotte kan de kleine hoeveelheid inoculum die is gebruikt - er werd in de veldproef per plant slechts één blaadje geïnoculeerd - oorzaak zijn van de geringe knolbesmetting. Men mag aannemen, dat inoculatievanméérblaadjesperplantookinsterkere knolbesmetting zal resulteren.
Hoe sterk de invloed van de hoeveelheid inoculum kan zijn, is in 1962nagegaan in
eenproef met X-virus indekas.In hetkort komen deresultaten hiervan ophet volgende neer. De percentages knolbesmetting na inoculatie van één topblaadje van respectievelijk één, drie en vijf bladeren, dus in totaal één, drie en vijf blaadjes per plant,
waren 4%, 8%en 8%. De inoculatie van vijf blaadjes van respectievelijk één, drie en
vijf bladeren dus in totaal vijf, vijftien en vijf en twintig blaadjes per plant, leidde tot
eenknolbesmetting van 6%, 18%en 34%.Wezien hieruit, dat deknolbesmetting met
het aantal geïnoculeerde blaadjes toeneemt. Om de knolbesmetting echter sterk te
doen stijgen moeten vrij veel blaadjes worden geïnoculeerd. Vooral bij het uitvoeren
van grote proeven is dit tijdrovend en daarom bezwaarlijk.
De resultaten van een in 1960 en 1961 uitgevoerde kasproef toonden aan, dat de
ouderdomsresistentie van het ras Bintje tegen het Y N -virus aanzienlijk minder is dan
tegen X-, Y- en bladrolvirus. Inmiddels kon echter uit andere proeven, zoals bijv. de
veldproeven aangaande deinvloed van debemesting,worden afgeleid dat deze geringe
ouderdomsresistentie tegen Y N -virus nog wel degelijk een rol kan spelen bij deknolbesmetting. Het leek daarom gewenst de kasproeven in 1962 te herhalen en uit te
breiden tot andere rassen. De toetsing van de nateelt van een in 1962 uitgevoerde
proef met aardappelrassen Bintje, Doré, Eigenheimer en Sirtema leverde de volgende
resultaten op. Alle rassen vertoonden de ouderdomsresistentie zoals blijkt uit de volgende cijfers. Inoculatie van achtweken oudeplanten resulteerde drieweken daarna in
een knolbesmetting van respectievelijk 100%, 100%, 78% en 85%voor Bintje, Doré,
Eigenheimer en Sirtema. Bijinoculatie van elfweken oude planten waren deze percentages drie weken later 37%, 32%, 9%en 42%.We zien dus inderdaad een kleiner besmettingspercentage na inoculatie van oudere planten. De laagste besmettingsgraad
vertoont Eigenheimer, welk ras wat dit punt betreft dus gunstige eigenschappen bezit.
De andere drie rassen kunnen ongeveer op één lijn worden gesteld. Deze resultaten
bevestigen dus hetgeen in 1960 en 1961 reeds werd vastgesteld nl., hoewel dus de
ouderdomsresistentie tegen Y N -viruswelaanwezig isbij oudere planten, dezevoorhet
ras Bintje toch gering isinvergelijking met die tegen X-, Y- en bladrolvirus.
Meristeemcultuur vanaardappel (project 2-9-3, Mej. Drs. F. QUAK)
Van het door middel van meristeemcultuur van X-virus bevrijde ras Eersteling waren voldoende knollen verkregen omzevoor enkele oriënterende veldproeven beschikbaar te stellen. Uit deze proeven, diezijn uitgevoerd door respectievelijk het I.V.R.O.,
de Centrale N.A.K. en de N.A.K.-Noord-Holland, kan voorlopig worden geconcludeerd, dat deX-virusvrije Eerstelingzich wat rijping, opbrengst, sortering en kwaliteit
betreft vrijwel niet onderscheidt van de met X- en S-virusbesmette Eersteling.
Diagnosemethoden voorvirusziekten bijaardappel(project 2-14-1, Ir. J. A. DE BOKX)
Om nadere gegevens omtrent de identiteit van het Y N -virus te krijgen, zijn enige

eigenschappen van het virus onderzocht. De inactiveringstemperatuur in sap van besmette tabaksplanten bedroeg 60°C. Het verdunningseindpunt van het virus in sap
van besmette tabaksplanten was 10~4. In beide gevallen was voor het toetsen op aanwezigheid van Y N -virus van A6-blad gebruik gemaakt.
De houdbaarheid van het virus werd in vitro bestudeerd. Hiermede samenhangend
zijn methoden om het virus te conserveren onderzocht. In het sap van besmette aardappel- en tabaksplanten, dat bij een kamertemperatuur werd bewaard, kon het virus
drie weken na het uitpersen niet meer worden aangetoond. Het infectievermogen van
het virus bleef langer dan 250 dagen behouden wanneer virusbevattend sap of blad al
of niet in drooggevroren toestand bij -20°Cwerd bewaard. Hetzelfde gold voor het
virus in besmet tabaksblad, dat bij 4°Cboven calciumchloride was gedroogd.
Bij het toetsen van spruiten van secundair besmette aardappelknollen van vier Nederlandse rassen op aanwezigheid van Y N -virus bleek, dat het virusvrijsnelna het kiemen der knollen kon worden aangetoond.
Teneinde na tegaan of inbesmette knolstekken het bladrolvirus door middel van de
Igel-Langetoetsisaantetonen, werden desecundair besmette knollen vantien Nederlandse rassen gebruikt. Het bleek, dat genoemde toets bij knolstekken geen betrouwbare resultaten opleverde.
Grondvirussen (project 2-15-1, Dr. Ir. H. A. VAN HOOF)
Ratelvirus
Het stengelbont isin het veenkoloniale gebied en in Drenthe één van de belangrijkste virusziekten van pootaardappelen. Het wordt veroorzaakt door een stam van het
ratelvirus. Zowel de Nederlandse Algemene Keuringsdienst als de aardappelteler zijn
geïnteresseerd in een methode, waarmee een eventuele besmetting van een perceel met
ditgrondvirus opeenvoudigewijzekanwordenvastgesteld. Omtotditdoelte geraken,
hebben wij nagegaan welk verband er bestaat tussen het optreden van stengelbont in
het aardappelgewas, de besmetting van zgn. vangplanten (dat wil zeggen planten,
waarin hetviruskan worden aangetoond, nadat zeinbesmette grondzijn opgekweekt)
enhet voorkomen van Trichodorus-soorten inde grond.
In de onderzochte grondmonsters bleek alleen T.pachydermus verantwoordelijk te
zijn voor de overdracht van stengelbont. Als vangplanten van het virus voldoen
zwarte nachtschade, muur en White Burley tabak aanzienlijk beter dan spinazie,
herderstasje en aardappel. Het virus komt in de onderzochte akkers pleksgewijs voor.
Naar aanleiding van dit onderzoek werd voor het vaststellen van de besmettingsgraad van een bepaald perceel met stengelbontvirus het volgende advies gegeven:
1. Per perceel van maximaal 1ha neemt men regelmatig verdeeld over het te onderzoeken perceel met een grondboor eenmonster van 80steken van minstens 20 g.
2. Dezegrond moet goed gemengd over tenminstezevenpotten worden verdeeld.
3. In depottenwordenjonge kiemplantjes vanmuur (Stellaria media) gezet.
4. Na ongeveer zesweken worden de schoongespoelde wortels uitgewreven op de bladeren van White Burley tabak.
De mate van besmetting van deze tabak geeft een indruk van de besmettingsgraad
vande grond met stengelbont.
Toetsing van de resultaten van deze methode aan de ervaring van de praktijk, zal de
waarde voor de aardappelteler moeten aantonen.
Om het effect opjonge knollen van het ratelvirus en de twee stammen van dit virus,
die resp. stengelbont en kringerigheid veroorzaken, te vergelijken, werden deze knollen nog vastzittend aan de moederplant, met deze virussen geïnoculeerd. Het eerste
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virus veroorzaakte veel necrotische kringen inde geïnoculeerde knollen en stengelbont
slechts weinig, terwijl mechanische inoculatie met kringerigheid geen zichtbare reactie
in de knol teweegbracht. Knollen gegroeid in grond dievan nature besmet wasmet dit
laatste virus, vertoonden echter veel necrotische kringen. Overdracht van dit virus
door nematoden iswaarschijnlijk efficiënter dan langs mechanische weg.
Er werd nagegaan of één nematode meer dan één plant kan besmetten. Van 53$,$
Trichodoruspachydermus, bleek één exemplaar drie van een vijftal Nicotiana rusticaplantjes te besmetten, vijf exemplaren besmetten ieder twee en achttien exemplaren
ieder één plant. In twee gevallen vertoonde één der N. n«//ca-planten, waarop de nematode achtereenvolgens verbleef, wel virussymptomen, doch het sap van deze planten bracht geen reactie teweeg in een toetsplant, die ermee werd geïnoculeerd. In deze
beide series bleek een tweede N. rustica-plant met symptomen de toetsplant wel te infecteren. Het is niet onwaarschijnlijk, dat één nematode hier in het ene geval het kringerigheidsvirus en in het andere geval het ratelvirus overbracht. De mogelijkheid dat
één nematode twee virussen overbrengt wordt door ons nader onderzocht.
Wij hebben kunnen aantonen, dat ook Trichodorus viruliferus HOOPER een vector
van het kringerigheidsvirus is.
Indien bladeren van aardappelplanten onder een druk van twee atmosferen werden
bespoten met een suspensie van de isolatie „stengelbont", verschenen er later systemische verschijnselen indeplant enwerden zeer kleine knollen verkregen diepopperig
waren en de typische stengelbontverschijnselen vertoonden.
S e r o l o g i e van r a t e l v i r u s . De uit vangplanten verkregen virusisolaties werden
door de heer D. Z. MAAT getoetst met behulp van een antiserum tegen het ratelvirus
van tabak. Aldus kon het vermoeden, dat het hier isolaties van ratelvirus betrof, worden bevestigd. Tevens bleek uit de serologische reacties, dat de van verschillende percelen afkomstige virusisolaties onderling nauw verwant zijn.
Het isniet gelukt ommet twee virusisolaties uit aardappelknollen met kringerigheid
een betrouwbare serologische reactie te verkrijgen. Bij deze stam van het ratelvirus is
de antigeenconcentratie in waardplant of gezuiverd preparaat blijkbaar steeds te laag.
In proeven, waarbij komkommers als vangplanten in grondmonsters waren uitgeplant,werd Arabis-mozaïekvirus geïsoleerd. In samenwerking metdeheer D.Z. MAAT
kon de identiteit van dit virus langs serologische weg worden vastgesteld. Het is de
eerste maal, dat het Arabis-mozaïekvirus in Nederland uit grond is geïsoleerd. In de
besmette grond kwam de nematode Xiphinema diversicaudatum voor, die in het buitenland beschreven is als vector van dit virus. Een nader onderzoek zal worden ingesteld naar de verspreiding van dit aaltje.
Erwt
Virusziekten vanvlinderbloemigen(project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos)
(Zievoor dit project ook p. 78 en 91).
Vroege verbruining vande erwt. Van een aantal planten van het ras „Rondo", natuurlijk of kunstmatig geïnfecteerd met het vroege-verbruiningsvirus, werd de verdeling der symptomen over de plant geregistreerd. Na beoordeling van de zaden op
zichtbare afwijkingen zijn de zaden afzonderlijk getoetst op het voorkomen van virus
door het naweken inwater verkregen papje op komkommerzaadlobben uit te wrijven.
Hierbij bleken de virusbevattende zaden onregelmatig over de plant verdeeld voor te
komen. De verspreiding hield niet direct verband met het optreden van afwijkingen op
90

peulen en zaden. Wel bleken de op het oog afwijkende zaden bij „Rondo" steeds het
virus te bevatten.
Topvergelingvanerwt. In 1959werd aangetoond dat het topvergelingsvirus vanerwt in
luzernegeelnervigheidveroorzaakt1).OmnategaanofbehalvehetinNederland hoofdzakelijk geteelde ras „Du Puits" ook andere luzernerassen worden aangetast en in
welke mate het virus hierin eventueel schade kan veroorzaken, werd in 1961in Wageningen een proefveld aangelegd. Hierin is een vijftiental rassen van verschillende herkomsten aan natuurlijke infectie blootgesteld; in twaalf van deze rassen werden verschijnselen van geelnervigheid waargenomen. Met het oog op de slechte stand van het
gewas wordt de proef, om meer kwantitatieve gegevens te verzamelen, in 1964 herhaald.
Klaver
Virusziekten van vlinderbloemigen (project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos)
(Zievoor dit project ook onder algemeen virusonderzoek en onder het landbouwgewas erwt).
De heren D. Z. MAAT en H. O. AGRAWAL toonden aan, dat het voorlopig als „tuinboon-topnecrosevirus" aangeduide, uit rode klaver geïsoleerde virus („red clover
mottle virus") serologisch verwant is met het „cowpea mosaic" virus van Vigna spec.
(zie ook project 2-16-1, D. Z. MAAT). De beide virussen werden vergeleken wat hun
waardplanten en symptomen betreft. Naastovereenkomstenblekenerechter duidelijke
verschillen te bestaan. Zo is bijv. het „cowpea mosaic" virusniet instaat rode-klaverplanten te infecteren.
Heksenbezemvirusziekten (project 2-13-3, Dr. Ir. L. Bos)
Uit het reeds gedurende een aantal jaren, gedeeltelijk in samenwerking met dr. P.
GRANCINI van het Istituto di Maiscultura te Bergamo, Italië, verrichte onderzoek
overheksenbezemvirusziekten, inhet bijzonder bij klaver, kan thans hetvolgende worden geconcludeerd. Er bestaat zowel in symptomen alsin epidemiologie veel overeenkomst tussen de Nederlandse en Italiaanse heksenbezem- of vergroeningsziekten van
klaver en heksenbezemvirusziekten van andere gewassen, zoals „aster yellows" in de
U.S.A., „tomato bigbud" inAustraliëen „stolbur" vanaardappelin Rusland enZuideuropese landen. Het iszeer de vraag of een steeds verdergaande onderscheiding van
heksenbezemvirussen op grond van kleine verschillen in symptomen of vector-specifiteit verantwoord is. De gevonden verschillen kunnen evengoed wijzen op het bestaan
van verschillende stammenvan één en hetzelfde virus. Zolang er geendefinitie van het
soortsbegrip bij virussen bestaat en de intrinsieke eigenschappen van niet met sap
overgaande virussen nogniettebestuderen zijn, kan men over dejuiste identiteit ervan
van mening verschillen.
Serologie vanvirusziekten in vlinderbloemigegewassen (project 2-16-1, D. Z. MAAT)
In samenwerking metdeheer H. O. AGRAWALvanhet Laboratorium voor Virologie
der Landbouwhogeschool, werdhet onderzoek naar deidentiteit van drieuit Suriname
afkomstige isolaties van het „cowpea mosaic" virus voortgezet. Twee van deze isolaties bleken serologisch zeer nauw verwant te zijn aan een isolatie van het genoemde
1
) J. P. H. VAN DER WANT & L. Bos, 1959. Geelnervigheid, een virusziekte van luzerne, T.P1.ziekten, 65: 73-78.
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virus uit Trinidad, en een derde aan één uit Nigeria. De isolaties uit Trinidad en Nigeria vertonen echter behalve een zekere overeenkomst ook een duidelijk verschil in
serologische eigenschappen.
Wij constateerden een zwakke serologische verwantschap tussen het tuinboon-topnecrosevirus en het „cowpea mosaic" virus. Ook reageerden de bovengenoemde
„cowpeamosaic" virusisolatiesmeteenantiserum tegeneenisolatievanhet „bean pod
mottle" virus van dr. H. A. SCOTT (Beltsville, Md., U.S.A.), echter niet met een antiserum tegen een andere isolatie van dit virus van dr. J. B. BANCROFT (Lafayette, Ind.,
U.S.A.). De bovenbeschreven geringe verwantschap tussen het „cowpea mosaic"
virus, het tuinboon-topnecrosevirus en het „bean pod mottle" virus kan betekenen,
dat ook de beide laatstgenoemde virussen, evenals het „cowpea mosaic" virus, door
kevertjes worden overgebracht.
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Populatiedynamica (project 4-2-4, Dr. Ir. J. W. SEINHORST)
De formule, die in hetjaarverslag over 1962gegeven werd voor het verband tussen
de bevolkingsdichtheid bij het beginen dieaan het eindevan eenperiode van vermeerdering van een aaltje op een plant, geldt alleen voor dieren, die zich voortdurend vermeerderen en diezich niet gedurende hun gehele leven op éénplaats in ofaan de plant
bevinden. Sedentaire aaltjes (dierendiegedurende vrijwel hun gehele leven op dezelfde
plaats blijven) zoals Heterodera-soorten voldoen niet aandezevoorwaarden. Bij sommige soortenzoalsH. trifolii heeft devermeerdering min of meer continu plaats, andere hebben slechts één (H. rostochiensis) of twéé generaties (H. schachtii) per seizoen.
De omvang van de nieuwe generatie heeft in de beide laatste gevallen geen invloed op
de hoeveelheid ruimte en voedsel, die per dier aanwezig is en dus ook niet op de vermeerdering omdat denieuwegeneratie slechts indevorm van eieren aanwezig is.Voor
beide gevallen werden formules afgeleid voor het verband tussen de vermeerderingssnelheid en de bevolkingsdichtheid.
Voor die sedentaire aaltjes waarbij de bevolking slechts uit dieren van één generatie
bestaat, zoals H. rostochiensis, ishet verband tussen de dichtheden van twee op elkaar
volgende generaties P1 en P2:
P 2 = a/7-1 { / _
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Hierin isp(<l) = hetdeelvandebeschikbarer uimtedat door ééndierwordt ingenomen enqdus deruimte diedoor ééndierwordt overgelaten ena = hetaantal eieren,
dat één dier, - aanwezig in de ruimte 1-, produceert. Isp veel kleiner dan 1 (dus q
bijna 1) dan is a tevens de maximum vermeerdering. Er is weer een evenwichtsdichtheid maar dezeisniet eenvoudig inaenp uit te drukken. De waarde vanP^P^1 neemt
tot de evenwichtsdichtheid bereikt is maar weinig af, wat goed met experimenteel gevonden verhoudingen tussenP2 enP1 overeenkomt. Zou hetdierzichvrij inzijn woonruimte hebben kunnen bewegendanzouP^P^1 constant( = d)zijntotP 2deevenwichtsdichtheid bereikt had. Formule (2) is ook van toepassing voor het verband tussen de
zaaidichtheid en de zaadopbrengst van gewassen, wanneer het zaaizaad volgens het
toeval over de te bezaaien oppervlakte verdeeld wordt.
Voor de vermeerderingssnelheid r van sedentaire dieren, die zich doorlopend vermeerderen zoals H. trifolii, werd de formule opgesteld:

r= ^ =

a(l-)gP-bP(3).

Hierin is P = de bevolkingsdichtheid, a = de vermeerderingssnelheid bij P = 1,
q = 1—p,p = het deelder ruimte, dat maximaal door 1 dier kan worden ingenomen
en b(<p) = de ruimte die per dier beschikbaar moet zijn omde bevolkingsdichtheid
constant te houden. Verschilt qzeer weinig van 1,dus is per dier zeer veel ruimte beschikbaar bij P = 1, dan wordt a gelijk aan de maximum vermeerderingssnelheid.
Werken met deze formule geeft veel cijferwerk. Er zal onderzocht worden of de afwijkingen van dewaarden, berekend volgens (3)van die berekend volgens deinhet jaarverslag 1962 genoemde formule, van enige betekenis is. Waarschijnlijk is de formule
uitjaarverslag 1963meestal te gebruiken ter vervanging van (3).
P r o e v e n met Tylenchorhynchus dubius op biet, Tagetes, s t o p p e l k n o l l e n en
andijvie
In 1963was inpotproeven devermeerdering van T. dubiusop biet en Tagetes gering
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in vergelijking met die in 1962.De evenwichtsdichtheden op dezegewassen waren echter veel hoger dan bij de proeven in 1962. Ook op de zeer goede waardplant stoppelknol was de vermeerdering vrij klein (maximaal 20 voudig) maar dit ging ook hier
samen met een hoge evenwichtsdichtheid. In potten met andijvie zowel als in potten
zonder planten verminderde tijdens de vijf maanden durende proef het aantal aaltjes
tot ongeveer de helft, onafhankelijk van dedichtheid bij het begin van de proef.
Het verschil tussen de uitkomsten van 1962en 1963werd vermoedelijk veroorzaakt
door verschillen in de gebruikte grond. Een hoge dichtheid gepaard gaande met een
kleinevermeerdering kan het gevolgzijn van eengeringe activiteit van deaaltjes, waardoor hun onderlinge concurrentie minder is dan bij grote activiteit.
Door de hoge evenwichtsdichtheden werd het doel van dezeproeven, het onderzoekenvandeinvloed vanwaardplanten op dichtheden verboven de evenwichtsdichtheid,
niet bereikt.
Toediening van 25 mg 0,0-diethyl 0-2-pyrazinyl fosforothioaat (zinofos) per kg
grond vóór het zaaien van de knollen in de potten remde de vermeerdering zeer sterk.
Bij alle uitgangsdichtheden verminderde de bevolkingsdichtheid van het aaltje tot ongeveer 0,2 van de dichtheid bij het begin van deproef. In grond zonder zinofos waren
de dichtheden van het aaltje bij het eind van deproef op knollen ongeveer 300maal zo
hoogalsingrond metzinofos.Doordatzelfsdehoogstebegindichthedengeenaantoonbare invloed op de vermeerdering der aaltjes in de potten met zinofos hadden, werd
ook het doel van dit deel van de proef nl. het onderzoek van de invloed van systemischenematiciden op de evenwichtsdichtheden van aaltjes niet verwezenlijkt.
H e t v e r b a n d tussen de b e v o l k i n g s d i c h t h e i d van schadelijke aaltjes en
de o p b r e n g s t van a a n g e t a s t e p l a n t e n
De betrekking tussen de bevolkingsdichtheid N van stengelaaltjes of virusoverbrengende aaltjes en de verhouding y tussen het aantal gezonde planten bij aaltjesdichtheden NenO kan worden uitgedrukt door devergelijking y = pN (concurrentiekromme
van NICHOLSON). Hierin is/? = het deelder planten dat nietaangetast wordt alsN = 1.
De volgens deze formule berekende waarden van y zijn bij lage waarden van N iets
hoger dan die, welke in proeven met uien en stengelaaltjes werden gevonden door
SAYRE en MOUNTAIN en door KAAI. Bij 5%aantasting volgens de berekening werd in
deproeven ongeveer 2,5%aantasting gevonden. Tussen20en 100%aantasting komen
de waargenomen en de gerekende waarden zeer goed met elkaar overeen. Zet men in
eengrafiek y uit tegen logN dan lopen dekrommen, diemenbij verschillende waarden
van/j krijgt evenwijdig. De hellingvandekromme isbijeenbepaaldewaarde vany dus
steeds dezelfde, ongeacht dewaarden vanpenN waarmee zeverkregen werden. Heeft
men bijv. 50% schade bij een aaltjesdichtheid x dan heeft men steeds 80% schade bij
2,3x aaltjes en20%bij 0,33x aaltjes.
Er zijn weinig gegevens beschikbaar om na te gaan in hoeverre bovengenoemde vergelijking ookvantoepassingisopschadedoorwortelaaltjes. Meestalzijndeopbrengstbepalingen te onnauwkeurig, isde opbrengst bij zeerweinig of geen aaltjes inde grond
niet bekend en ontbreken waarnemingen over hoge dichtheden en meer dan 50%opbrengstvermindering. Uit debruikbare gegevenskanafgeleidwordendat,wanneermen
mag aannemen dat de opbrengsten bij de hoogste aaltjesdichtheden in overeenstemmingzijn met die berekend volgens bovengenoemde formule, diebij lagere dichtheden
in de regel wat hoger zijn dan volgens de berekening. De betrekking tussen de aaltjesdichtheid N en de verhouding y tussen de opbrengsten bij aaltjesdichtheden N en O
wordt dan goed weergegeven door de formule y = cpN, waarin/»een constante < i en
c een constante > / , (meestal tussen 1,05 en 1,1) is. Proefresultaten van PETERS met
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aardappelen en aardappelcystenaaltjes en van SEN met witte klaver aangetast door H.
trifolii stemmen goed overeenmet dezebetrekking. In czou men eenmaat kunnen zien
voor het herstelvermogen van de plant. De formule houdt in, dat de opbrengst gelijk
wordt aan die bij afwezigheid van het aaltje bij een waarde van N waarbij cpN = 1.
Deze waarde van N wordt de tolerantiegrens genoemd. Schade treedt alleen op als de
bevolkingsdichtheid van het aaltje groter isdan dezewaarde. Zeisongeveer 1/4 tot 1/6
van de dichtheid, waarbij 50%schade en 1/20 van die,waarbij 90% opbrengstvermindering optreedt. Het bovenstaande geldt alleen wanneer de aaltjes, mits in voldoende
aantal aanwezig, de groei van de plant vrijwel volledig kunnen beletten. Blijft ook bij
zeer hoge aaltjesdichtheden nog eenbelangrijk deelvan de opbrengst over (bijv. doordat een deel der planten resistent is), dan gelden bovengenoemde percentages alleen
voor het deelvan de opbrengst, dat opzijn hoogst door aaltjesaantasting verloren kan
gaan, bijv. volgens gegevens van WILLIAMS 60%van de opbrengst van resistente aardappelen bij aantasting door Heterodera rostochiensis. Ook uit waarnemingen van
JONES over de schade door bietencystenaaltjes in bieten krijgt men de indruk dat daar
zelfs bij zeer hoge aaltjesdichtheden de schade niet meer dan 60% zou zijn geweest.
Blijft ook bijdehoogsteaaltjesdichtheden nogeendeel1-b vanhet aantal planten of
van de opbrengst over, dan wordt y = 1 - b + cbpN en de schade d = 1 -y =

b

(l-cpN).

Volgenstheoretische overwegingen wordt hetbovenstaande weinig ofniet beïnvloed
door vermeerdering van de aaltjes en verspreiding ervan van zieke naar gezonde planentijdens de groeivan het gewas.
Stengelaaltjes (project 4-2-2,Dr. Ir. J.W. SEINHORST)
In 1962wasdebesmettingsgraad ophetproefveld opgelopenvan 1 tot ongeveer 1000
stengelaaltjes per 500 g grond, waar uien en van 1tot ongeveer 20 stengelaaltjes per
500 g grond, waar erwten geteeld waren. In het algemeen zijn uien en erwten even
goede waardplanten van het stengelaaltje. In 1962was de periode tussen de oogst van
de erwten en die van de uien (door de natte koude zomer vanjuli tot eind september)
echter langer en gunstiger voor devermeerdering der aaltjes dan normaal. Daarbij was
de vermeerdering van het aaltje op de erwten geringer dan in anderejaren op andere
velden wel is waargenomen.
Gedurende de winter 1962/1963 daalde het aantal stengelaaltjes op het proefveld,
ongeacht dedichtheid indeherfst van 1962,tot gemiddeld 1/10 hiervan. Op de bemonsterde praktijkvelden daalde in dezelfde periode het aantal stengelaaltjes tot ongeveer
de helft.
In 1963werden op het proefveld witlof, suikerbieten en wortelen geteeld. Onder alle
drie gewassen daalden dichtheden van ongeveer 100 aaltjes per 500 ggrond tot ongeveer de helft, maar bleven die van ongeveer 2 aaltjes per 500 ggrond gelijk. Door de
teelt van witlof, dat geen waardplant van het stengelaaltje is, verminderde de bevolkingsdichtheid dus niet sterker dan door deteeltvan devrij slechte waardplant suikerbiet. In dezomer van 1961onderscheidde witlof zichnietvan blauwmaanzaad wat zijn
invloed op de dichtheid van de stengelaaltjesbevolking betreft.
Bij beide gewassen daalde de bevolkingsdichtheid toen van acht aaltjes tot één aaltje
per 500ggrond. Dat bij een dichtheid van ongeveer twee aaltjes per 500ggrond geen
vermindering meer optrad komt waarschijnlijk doordat het aaltje zich op dit proefveld
in de regel in deze dichtheid onafhankelijk van het geteelde gewas kan handhaven. In
de winter van 1961/1962 daalde debevolkingsdichtheid op ditproefveld toen ongeveer
één aaltje per 500ggrond aanwezig was,niet aantoonbaar.
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Het o n d e r z o e k over het b e v o l k i n g s v e r l o o p van het s t e n g e l a a l t j e (Ditylenchus dipsaci) op p r a k t i j kvelden
Op sommige velden op Goeree, Overflakkee en in westelijk Noord Brabant daalden
de bevolkingsdichtheden van het stengelaaltje wanneer geen uien, erwten of veldbonen
werden geteeld sterker dan op andere. Op de eerste velden schijnt de evenwichtsdichtheid bij het telen van niet waardplanten (vlas, witlof, gladiolen, tarwe, gerst) meestal
lager te zijn (ongeveer één stengelaaltje per 500 g grond) dan op de laatste (tien tot
vijftig stengelaaltjes per 500 g grond). Alle onderzochte velden op zavelgronden op
Flakkee horen tot de eerste groep. Bij de velden op Goerree en in westelijk NoordBrabant isernietzo'n uitgesproken verband met degrondsoort. Ook gaat hier inenkele gevallen een langzame daling samen met een evenwichtsdichtheid van één stengelaaltje per 500ggrond of minder.
De invloed van de grondsoort blijkt onmiskenbaar uit de verzamelde gegevens. Alleen op Flakkee kan echter op grond van een gemakkelijk te bepalen karakteristieke
eigenschap van de grond, namelijk het gehalte aan afslibbare delen,min of meer voorspeld worden hoe de stengelaaltjes zich zullen gedragen.
Van de geteelde gewassen verhoogden alleen uien, erwten en veldbonen de aaltjesdichtheden tot dehoogste waarden, die gevonden werden. Tussen de overige gewassen
was weinig verschil. Ze deden de dichtheden van het stengelaaltje zelden sterk toenemen, maar op verschillende velden konden vrij hoge dichtheden (vijftig tot honderd
aaltjes per 500ggrond) zich er toch nog op handhaven of er nog op toenemen. Het is
mogelijk, dat teelt van witlof en gladiolen iets minder gunstig isvoor het stengelaaltje
dan de overige gewassen, wier invloed geheel onafhankelijk isvan het feit ofze waardplanten zijn ofniet. Zo steegenige malen de bevolkingsdichtheid vrij sterk bij teelt van
gerst. Ook bij teelt van rode klaver, luzerne enhopperupsklaver handhaafden zich vrij
hogebevolkingsdichtheden vanhet aaltje.
Dewelgehoorde opvatting, dat witlof een uitzonderlijk gunstige voorvrucht is voor
uien, kan dus niet berusten op een bijzondere invloed op de bevolkingsdichtheid van
het stengelaaltje.
In Limburg, Oostelijk Noord-Brabant en de Liemers nam de bevolkingsdichtheid
van het roggeras van het stengelaaltje alleen sterk toe bij de teelt van rogge en haver.
Wat er gebeurde bij de teelt van andere gewassen was onder andere sterk afhankelijk
van de grondsoort en de bevolkingsdichtheid. Op de leemhoudende gronden lag de
evenwichtsdichtheid bij teelt van dezelaatste gewassen vermoedelijk tussen één en tien
aaltjes per 500 g grond en op de humeuze zandgronden beneden één stengelaaltje per
500ggrond. Ook bij afwisselend telen van roggeenhaver bleef de bevolkingsdichtheid
op verschillende velden in dezelaatste groep nog zeer verschillend. Vrij intensieve teelt
van rogge, haver of beide gewassen op besmette leemhoudende zandgronden leidde
vrijwel steeds tot dichtheden tussen tweehonderd en duizend stengelaaltjes per 500 g
grond. Opéénveld verdwenen deaaltjes gedurende dewaarnemingsperiode (achtjaar)
ondanks vrij geregeldeteelt van rogge geheel, op een ander trad plotseling hevige aantasting in rogge op, nadat gedurende minstens tien jaar bij vrij intensieve teelt van
rogge en haver geen aantasting was waargenomen. Er is dus een zekere lijn in het verloop van de bevolkingsdichtheden onder verschillende omstandigheden, maar er komen een aantal niet tevoorspellen uitzonderingen voor.
V a r i a t i e bij b e m o n s t e r i n g op s t e n g e l a a l t j e s
Uit de aantallen stengelaaltjes, die gevonden zijn in monsters van een groot aantal
proefvelden, kon afgeleid worden dat, wanneer men een oppervlakte van 4 m 2 een
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groot aantal keren bemonstert, de logarithmen van de gevonden aantallen aaltjes normaal verdeeld zullenzijn. Bij ongeveer tweehonderd monsters met lagedichtheden van
het aaltje zal het hoogste gevonden aantal dertig tot zestig maal het laagste zijn. Bij
hogere dichtheden neemt deze spreiding af. Op een proefveld, dat besmet was met het
tulpestengelaaltje doordat er eenbesmette partij tulpen opwasuitgeplant, waren eveneens de logarithmen van de bevolkingsdichtheden op de afzonderlijke veldjes normaal
verdeeld. Op de meeste proefvelden werd echter niet zo'n verdeling gevonden. Dit
wijst erop, dat het aaltje voorkwam inplekken, die vermoedelijk ontstaan waren door
onregelmatige besmetting van buiten af öf doordat de omstandigheden voor het stengelaaltje op de ene plaats gunstiger waren dan op de andere.
Invloed van grond en gewas op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes (project
4-4-1, Ir. C. KAAI)

Op een proefveld te Opperdoes vermeerderden de stengelaaltjes zich op de peenrassen St. Valéry en Lobbericher Gele in 1962 sterker op het deel van het proefveld met
meer dan 20 stengelaaltjes per 500ggrond (resp. twintigvoudig en viervoudig) dan op
dat met 0-20 stengelaaltjes per 500 ggrond (resp. viervoudig en tweevoudig). Op het
peenras Flaro was bij een dichtheid van 20-100 stengelaaltjes per 500 ggrond de vermeerdering twintigvoudig. Onder overigens gelijke omstandigheden kan devermeerderingbij hogere dichtheden hoogstens gelijk zijn aan diebij lageredichtheden. De waarnemingen wijzen erdus opdat, ophet deelvanhetproefveld metlageredichtheden van
het stengelaaltje, de omstandigheden ongunstiger waren voor devermeerdering dan op
het deel met dehogere dichtheden. Op dit proefveld werd in 1963bij teelt van aardappelenhetzelfde verschijnsel waargenomen maar inminderemate (viervoudige vermeerderingbij meer dan 20,drievoudige vermeerdering bij minder dan20stengelaaltjes per
500ggrond).
Het kwam in 1962 ook voor op een proefveld met uien te Berkhout, echter niet op
eenproefveld met uien teOpperdoes in 1963.In beideproeven wasdemaximum dichtheid der aaltjes op uien 1000-2000 stengelaaltjes per 500ggrond. Bij de hogere begindichtheden (200-500aaltjes per 500ggrond) werd op beideproefvelden eenwat lagere
einddichtheid gevonden dan bij de lagere begindichtheden (10-200 aaltjes per 500 g
grond), waarschijnlijk doordat bij de hogere dichtheden veelplanten waren weggevallen.
Hoewel in kroten nooit stengelaaltjes zijn gevonden, vermeerderden deze aaltjes
zich op eenproefveld te Berkhout bij teeltvan dit gewastot een drievoudige dichtheid.
Het is niet waarschijnlijk, dat de aaltjes zich vermeerderd hadden op tussen de kroten
groeiende onkruiden, omdat het proefveld zeer goed onkruidvrij is gehouden.
In 1963 werd evenals in 1962 geen aantasting gevonden in de tulperassen Murillo
Max en Rose Copland geteeld op zwaar met een uieras van het stengelaaltje besmette
proefvelden in West-Friesland. In 1962daalde bij beide rassen de bevolkingsdichtheid
van dit aaltje tot minder dan de helft. In de zomer van 1963waren lage dichtheden in
de herfst van 1962echter tot het achtvoudige toegenomen op Rose Copland en tot
het drievoudige op Murillo Max. Bij beide rassen was in 1963de evenwichtsdichtheid
ongeveer 500aaltjes per 500g grond.
Verband tussen de bevolkingsdichtheid vanstengelaaltjes vóór het zaaien of planten
vanhet gewas endeoptredendeschade(project 4-4-1, Ir. C. KAAI)
Bij de gewassen ui, wortel, aardappel en tulp kwam de betrekking tussen de bevolkingsdichtheid van het stengelaaltje en de schade aan het gewas goed overeen met de
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door SEINHORST uit de concurrentie kromme van NICHOLSON afgeleide formule
d — b(l —cpN) (zieblz. 95).Inveelgevallenwasbij lagebevolkingsdichthedende aantasting wat geringer dan overeen zou komen met de volgens de formule berekende.
Deze afwijking zou verklaard kunnen worden door het reeds vermelde feit, dat op de
gedeelten van de proefvelden met lage dichtheden de mogelijkheden voor aantasting
door het stengelaaltje niet even groot waren als opdedelenmethoge dichtheden. Voor
verschillende delen van de velden zouden dan verschillende waarden vanp gelden. Ze
zou ook het gevolgkunnen zijn van eengeringekans op bevruchting endus een kleinerevermeerdering bij lage bevolkingsdichtheden van het stengelaaltje.
Opeenproefveld te Opperdoes was 50%deruieplanten aangetast bij 8 stengelaaltjes
per 500ggrond tijdens het zaaien. In 1961en 1962trad een dergelijke ernstige aantastingpas opbij 50resp. 100stengelaaltjes per 500ggrond. In aardappelen kwam op een
proefveld te Opperdoes geen aantasting inloof ofknollen voor.
D a l i n g van de b e v o l k i n g s d i c h t h e i d van s t e n g e l a a l t j e s in W e s t - F r i e s l a n d in de w i n t e r van 1962-1963
Op een proefveld te Opperdoes daalde de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes in
de winter van 1962-1963 na teelt van peen en uien tot 1/3 van die in het najaar van
1962. Een zelfde daling werd geconstateerd op de,in West-Friesland verspreid liggende proefplekken. In beide gevallen werd eenzeer geringe vermeerdering geconstateerd
van delaagste bevolkingsdichtheden.
Proef ter bestrijding van s t e n g e l a a l t j e s in (plant)uien met s y s t e m i s c h e
middelen
In eenveldproef te Opperdoes werden op drie tijdstippen 1 g0,0 diethyl 0-2-pyrazinylfosforothioaat (zinofos) per m2 (2 ml vloeibaar produkt met 45% actieve stof) en
1,7 g O-fenyl N, N' dimethylfosforodiamide per m 2 toegediend. De behandelingen
vonden resp.tiendagenvóór endrieenzeswekennâhetzaaienplaats.De behandeling
met 0,0-diethyl 0-2-pyrazinylfosforothioaat drie weken na het zaaien gaf het beste resultaat. Op de op dit tijdstip behandelde veldjes was het aantal gezonde planten bijna
4,5maalzogroot alsop de onbehandelde.Aantasting van enigebetekenis begon op de
behandelde veldjes pasoptetredenbij 1000aaltjes per 500ggrond, terwijl opdeonbehandelde albij 100aaltjes per 500ggrond vrijwel alleplanten ziekwaren. Opde laatste
werd bij lagebegindichtheden eenduizendvoudige vermeerdering van de aaltjes en een
evenwichtsdichtheid van 2000 stengelaaltjes per 500ggrond gevonden. Op de veldjes,
die drie weken na het zaaien met zinofos behandeld waren, was de maximum vermeerdering slechtstwintigvoudig endeevenwichtsdichtheid ongeveer250 stengelaaltjes
per 500g grond.
Toediening van 0-fenyl N,N'dimethylfosforodiamide („Nellite") had geen enkele
invloed opde aaltjesaantasting.
Warmwaterbehandeling van plantuien ter bestrijding van stengelaaltjesaantasting
(Dr. Ir. J. W. SEINHORST in samenwerking met de heer J. L. KOERT, Stichting Ned.
Uien Federatie)
Begin februari werden plantuien (Stuttgarter Riesen) uit een gezonde en een met
stengelaaltjes besmette partij gedurende 3tot 30min. gedompeld in water van 50° tot
54°C.Allebehandelingen veroorzaakten eenvrijgroteuitvaltussen dedatavan behandeling(6-8 februari) envan uitplanten (11april). Bij de drie gunstige behandelingen:
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52°Cgedurende 7min., 53°Cgedurende 3min. en 54°Cgedurende 3min.,wasde som
van de uitval in de periode tussen behandeling en uitplanten en van niet aangeslagen
uien ongeveer 25%,zowel bij de gezonde als bij de besmette partij. Bij alle andere behandelingen was deze belangrijk hoger. Deze som bedroeg bij de onbehandelde gezonde partij 11 %en bij de onbehandelde zieke 43%. De drie bovengenoemde behandelingen hebben dus enerzijds uitval door aaltjesaantasting geheel voorkomen, maar
anderzijds de plantuien nog vrij ernstig beschadigd. Ze hebben de opbrengst en de
vroegrijpheid niet nadelig beïnvloed. De uien uit de besmette partij waren na deze behandelingen niet geheel aaltjesvrij. Er was echter een zeer groot verschil met de onbehandelde besmette partij, resp. minder dan 2%en ongeveer 75%aantasting in de geoogste bollen.
Behandelingen van 52°Cgedurende 7min., en 53°Cen 54°C gedurende 3 minuten
kunnen dus bij licht besmette partijen de aantasting bijna onmerkbaar klein maken,
maar men zal rekening moeten houden met een toename van de uitval met ongeveer
15%.
Behalve een grote uitval veroorzaakten sommige behandelingen ook een sterke verandering van de habitus van de planten.
De invloedvanwarmebewaringophet voorkomen vanstengelaaltjes inpartijen plantuien (Dr. Ir. J. W. SEINHORST in samenwerking met de heer J. L. KOERT, Stichting
Ned. Uien Federatie)
In 1962waren de bollen geoogst van eenin het laboratorium bij 15-20°C bewaarde
en daarna uitgeplante met stengelaaltjes besmette partij plantuien (Stuttgarte Riesen)
in december nog aaltjesvrij. In oktober 1962 werd een hoeveelheid plantgoed uit een
licht besmette partij in eenmetwarme lucht verwarmde celgeplaatst, een ander deelin
een met koude lucht geventileerde, beide samen met voor de handel bestemde plantuien. De twee partijen werden in maart 1963gesorteerd waarna in de koud bewaarde
partij nog vrij veel stengelaaltjes werden gevonden, in de warm bewaarde geen. Beide
partijen werden uitgeplant. Bij de oogst waren in de koud bewaarde partij 6% der
uien aangetast door kroef, in de warm bewaarde 0,5%. Warme bewaring van plantuiengevolgd door goed sorteren kan dus deaaltjesaantasting hierin sterk verminderen.
Het vermeerderenvanstengelaaltjes vanverschillende herkomst enonderzoek naarde
levensduurvan deze aaltjes(project 4-2-2,Dr. Ir. J.W. SEINHORST)
Stengelaaltjes werden vermeerderd door inoculatie van stengels van uien en tuinbonen (ViciaFaba). De laatste plant ishiervoor het meest geschikt, omdat zehet gehele
jaar gekweekt kan worden enerminder planten afsterven dan van uien.
Sinds 1956droog bij 1 °Cbewaarde stengelaaltjes waren indeherfst van 1963nog in
leven.
De verspreiding van Heteroderatrifolii inoudeweilanden (Dr. Ir. J. W. SEINHORSTen
de heer A. K. SEN)
In dezomer en het najaar van 1963werden meer dan honderd grondmonsters genomen in oude weilanden in Bennekom, Wageningen, Kilder en Hoeven en op nog enkele verspreide plaatsen in Nederland. In sommige van deze weilanden kwam een zeer
bevredigende hoeveelheid ensomszelfsveelwitteklavervoor,inandereweinigtot zeer
weinig. In alle monsters werd H. trifolii gevonden. De aantallen cysten en eieren hielden in voorjaar en zomer geen verband met de hoeveelheid witte klaver, die op de
monsterplekken groeide. In deherfst werden (in andereweilanden) wat meer cysten en
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eieren gevonden inmonsters van plekken met witte klaver dan in die van plekken zonder witte klaver. Er werden 10-237 (gemiddeld 150)cysten per 500ggrond gevonden.
Deze bevatten 0,5-40 eieren (gem. ongeveer 20 eieren per g grond). Een deel der gevonden eieren wasleegenwel45-73%in cysten van plaatsen met en 25-36%in cysten
van plaatsen zonder witte klaver.
Blijkbaar waren in het eerste geval larven door de klaver gewekt. De variaties in de
gevonden bevolkingsdichtheden waren per gebied opvallend klein hoewel elk monster
bestond uit één enkele steek grond genomen tot op ongeveer 15cm diepte. De gemiddelde dichtheden waren ongeveer 1/4 van diewaarbij in potproeven een begin van beschadiging der planten gevonden werd. Daarbij nam vermoedelijk slechts een deel van
deze aaltjesbevolking deel aan de aantasting van dewitte klaver (het verschil in aantal
lege eieren op plekken met en zonder witte klaver) en was er ook geen sprake van een
sterke vermeerdering. Het ontbreken van elk verband tussen de bevolkingsdichtheid
van H.trifolii en de stand van dewitte klaver in de onderzochte weilanden en het kleine aantal aaltjes dat aan de aantasting deelneemt, doen vermoeden, dat dit aaltje weinigof geeninvloed heeft op dewitte klaver en dat dusdelaatste door andere oorzaken
dan aantasting door H. trifolii uit sommige weilanden verdwijnt. In monsters van pas
ingezaaid bouwland werden weinigofgeencysten vanklavercystenaaltjes gevonden.
Snelheid vanverdwijnenvanlege eieren uit cysten vanH. trifolii (Dr. ir. J. W. SEINHORSTen de heer A. K. SEN)

Hetvoorkomen vanmeerlegeeierschalen incystenindebuurt vanwitte klaverplanten dan op plaatsen waar geen witte klaver groeide wees erop, dat de larven deze lege
eieren vermoedelijk kortgeleden verlaten hadden waarschijnlijk onder invloed van een
van de klaverwortels afkomstige stimulans. Een deel der larven bevond zich vermoedelijk indewortelsvanwitte klaverplanten. De som van legeenvolle eieren isdus een
maat voor het totale aantal aanwezige larven als de lege eierschalen niet meer dan de
duur vanééngeneratie herkenbaar blijven. In grond, diesindsmiddenjuni inhet laboratorium bij ongeveer 18°C werd bewaard, waren in drie maanden ongeveer 20% der
lege eierschalen verdwenen. Het aantal cysten en volle eieren was in die tijd gelijk gebleven. De lege eierschalen verdwijnen dus vrij langzaam en door ze mee te tellen
krijgt menduswaarschijnlijk eentehogeschatting vandebevolkingsdichtheid van het
klavercystenaaltje.
Moeilijkheden bijhet bepalen vanbevolkingsdichtheden van H. trifolii (Dr. Ir. J. W.
SEINHORST)

Cysten van H. trifolii bleken alleen goed in water of eenacetontetramengsel 3:1te
drijven wanneer ze sterk (bijv. bij 60-80°C)gedroogd werden. De door het drogen gedode eieren werden gemakkelijk stukgewreven bij het bepalen van de aantallen eieren
diezichinde cysten bevinden. Dit kon worden voorkomen door decysten tefixerenin
formaline 4%.
De invloed vanaantasting door Heterodera trifolii op despruit-wortel verhoudingbij
witte klaver (Dr. Ir. J. W. SEINHORSTen deheer A. K. SEN)
In een potproef trad geen vermindering in de groei van wortels of bovengrondse
delenvanwitteklaver opbijbevolkingsdichtheden van 50ofminderlarvenvan Heterodera trifoliiper ggrond. Bij 100en meer larven per ggrond nam de groei van de plant
afen de spruit-wortel verhouding wat toe.
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Biologie vanHeteroderarostochiensis(project 4-3-2, Ir. H. DEN OUDEN)
De invloed van het a a n t a l eieren per cyste op de v e r m e e r d e r i n g van
Heterodera rostochiensis
In vorige proeven had de leeftijd bij 2 tot 7jaar oude eieren van Heterodera rostochiensis geen invloed op het vermogen der larven aardappelplanten te infecteren en
zich erop te vermeerderen. In tegenstelling met een vorige waarneming werd nu ook
geen verschil in vermogen zich te vermeerderen gevonden tussen negen maanden en
twee jaar oude larven. Het aantal eieren per cyste neemt echter door spontaan uitkomen af bij het ouder worden van de cyste. Om nu de invloed van de graad van ophopingvandeeieren op devermeerdering nategaan werden opkleine schijfjes filtreerpapier 3000, 750 of 187eieren per schijfje geplaatst. In potten met 2 kg grond werden
daarna telkens zoveel van één dezer soorten schijfjes gebracht, dat met alle soorten
bevolkingsdichtheden van 1500, 6000, 24000 en 100.000eierenperpot verkregen werden. Bij de hoogste dichtheid, verkregen met 187eieren per schijfje, was vermoedelijk
door de grote hoeveelheid papier in de potgrond de groei van de aardappelen zo
slecht, dat men mag aannemen dat de vermeerdering van het aaltje er ongunstig door
beïnvloed werd. Tussen de potten met andere graden van ophoping kwamen geen belangrijke verschillen in vermeerdering voor. Mede in verband met het ontbreken van
verschillen tussen de vermeerdering in grond geïnoculeerd met goed gevulde cysten en
die in grond geïnfecteerd met eiersuspensies, mag men dus aannemen, dat het aantal
eieren per cyste geen invloed heeft op de vermeerdering bij een bepaalde bevolkingsdichtheid ( = een bepaald aantal eieren per ggrond).
In een potproef was bij begindichtheden tussen 450 en 1larve per 100g grond (de
laagste onderzochte aanvangsdichtheid) de vermeerdering onafhankelijk van het aantal eieren, dat in de grond was gebracht, in tegenstelling met resultaten van KORT, die
vond, dat tussen 60 en 20 larven per 100ggrond de vermeerdering afnam met de bevolkingsdichtheid. Dit verschil zou een gevolgkunnen zijn van verschillen in proefomstandigheden.
De i n v l o e d v a n t e e l t v a n r e s i s t e n t e a a r d a p p e l e n op de b e v o l k i n g s d i c h t heid van H. rostochiensis
In een potproef veroorzaakte het resistente aardappelras Karna 55 bij aanvangsdichtheden van 12,25en 50larven per 10ggrond een daling tot ongeveer 4larven per
10 g terwijl op vatbare aardappelen bij dezelfde dichtheden een zestienvoudige vermeerdering optrad.
Om de variatie in het aantal cysten dat op resistente planten voor kan komen na te
gaan, werden in honderd potten met 2 kg grond die 50larven per 10ggrond bevatte
planten van het ras Karna 55gekweekt. De logarithmen van de bevolkingsdichtheden
indepotten aan het eindevan deproef leverden een ongeveer normale kromme op met
eenvlakke top bij ongeveer 6larvenper 10ggrond. Men kan dusnogniet spreken van
verschillen in resistentie wanneer zich op verschillende aardappelklonen bevolkingsdichtheden van 0tot 15 larven per 10ggrond (0tot 3000larvenper plant inpotten met
2kggrond)kunnen handhaven.
Chemischebestrijdingaardappelcystenaaltje(project 4-3-1, Ir. H. DEN OUDEN)
Vergelijking van de n e m a t i c i d e w e r k i n g van D D met die van 1,4 dichloorbutyn-2
De nematicide werkingen van 50 ml en 15 ml DD per m2 en 10 ml en 3 ml
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1,4 dichloorbutyn-2 na injectie op 12 cm diepte in november, resp. november en
april werden op de volgende wijze met elkaar vergeleken.
Van onbehandelde zowel als behandelde veldjes werden vier weken na de behandeling in het voorjaar grote aantallen cysten verzameld. Met eiersuspensies verkregen uit
de cysten uit onbehandelde grond werd een reeks bevolkingsdichtheden in grond gemaakt van9000,4500,2250,1200, 300,150,75, 37en 18 larvenperpot (2000 g grond).
Van de cysten uit de behandelde veldjes werden er zoveel in de grond gebracht, dat
verwacht kon worden dat, na vermeerdering van dedaarin aanwezige nog levende aaltjes op aardappelen, de evenwichtsdichtheid nog lang niet bereikt zou zijn. Als we nu
aannemen, 1.dat van de larven in de onbehandelde cysten er maar weinig dood waren
(een redelijke veronderstelling); 2. dat vóór de behandeling het aantal larven per cyste
in alle veldjes gelijk was (de grond was gemengd vóórdat ze in de voor de proef gebruikte bakken werd gedaan) en 3.dat een bepaalde dichtheid van beieren per pot na
vermeerdering der aaltjes op aardappelen zowel in de proeven met onbehandelde als
met behandelde aaltjes ontstaan isuit eenzelfde dichtheid van alevende eierenper pot,
dan is het deel der eieren, dat door de toegepaste behandeling niet werd gedood -,
c
(c = het aantal levende eieren dat per pot in de cysten van de behandelde veldjes aanwezig was vóór de toediening van het nematicide). De bij een bepaalde cbehorende b
wordt afgelezen uit de proef met de behandelde cysten, en de bij de bbehorende a uit
de proef met onbehandelde eieren. In alle potten met onbehandelde eieren was de
vermeerdering (-1 37-voudig. We nemen aan dat dit ook het geval wasmetdeeieren,
die de behandeling overleefd hadden. De schijnbare vermeerdering - is dan gelijk aan
-. De resultaten van de proef zijn vermeld in tabel 12.
TABEL 12. Vergelijking van de dodende werking van D D en van 1,4 dichloorbutyn-2 op Heterodera
rostochiensis
DD
Tijd van toedienen
Dosis ml/m 2

Percentage niet gedode larven (100-) volgens potproef

1

1,4 dichloorbutyn-2

november

november

50

10

15

21

36

april

3

31

10

1

3

20

Percentage larvae no killed
(100-) according to potex
périment

Bevolkingsdichtheid op de
behandelde veldjes na teelt
van aardappelen in % van
dichtheid voor behandeling
Time of application

41

70

november

63

68

november

48

58

Population density in treated
plots after a potato crop in
%of the density before treatment

april

TABLE 12. Comparison of the nematicidal effect of DD and 1,4 dichlorobutyn-2 on Heterodera rostochiensis

Blijkbaar is voor dezelfde doding ongeveer vijfmaal zoveel DD als 1,4 dichloorbutyn-2nodig. De resultaten met 10ml DCB-2per m 2 toegediend innovember zijn hiermee niet geheel in overeenstemming, vermoedelijk door een fout bij de toediening.
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W e r k i n g van systemische n e m a t i c i d e n op v e r m e e r d e r i n g en evenw i c h t s d i c h t h e i d van Heterodera rostochiensis
Toediening van 2,5 mg 0-(4 chloorphenyl) N,N' dimethylfosforodiamide en van 5
mg VB 744 per kg grond besmet met Heterodera rostochiensis aan potten met twee
weken oude aardappelplanten verminderde zowel de maximale vermeerdering als de
evenwichtsdichtheid van dit aaltje op aardappel tot ongeveer de helft. Toevoeging
van 2,5 g0,0-diethyl0-2 pyrazinylfosforothioaat (zinofos) had een geringer effect. Het
is niet uitgesloten, dat een behandeling vóór het planten van de aardappelen meer
effect gehad zou hebben. Voor praktische toepassing hebben deze middelen een te
geringe werking.
Uitdeverkregen vermeerderingskrommen blijkt, dat dezenematiciden de aardappel
minder geschikt maken als waardplant voor het aardappelcystenaaltje (zie ook pag.
101).
Binnendringenen vermeerdering van Pratylenchus penetrans ineenaantal plantesoorten (project 4-1-2, Mej. Dr. C. H. KLINKENBERG)
In kiemplanten van Ladinoklaver, Civi wikke, hopperupsklaver, zomerkoolzaad,
siletta (Raphanus sativus oleiferus), peen, bladkool, Alexandrijnse klaver en Origanum majoranum, geïnoculeerd met twintig P. penetrans per plant, drongen in zes
dagen gemiddeld acht aaltjes de plant binnen en in twee weken gemiddeld elf aaltjes.
De verschillen tussen de verschillende plantesoorten waren waarschijnlijk geheel van
toevallige aard. Twee weken na de inoculatie werden in vrijwel alle planten eieren gevonden, bij Civi wikke en peen echter slechts resp. 4 en 7 per plant, bij siletta, bladkool en Alexandrijnse klaver 28,41en 36per plant, bij Ladino klaver, hopperupsklaverenzomerkoolzaad 17,16en 18 eierenperplant.Bijdeeerstetweegewassen kwamen
donkere, scherp begrensde necrosen voor, soms al om de kop van een aaltje, dat bezig
was binnen te dringen;bij de overige plantesoorten traden er grotere, meer diffuse necrosen op en soms waserniets tezien. Bijhetzomerkoolzaad waren denecrosen klein.
Bij Origanummajoranum kwam veel secundaire aantasting voor, waardoor de aantallen aaltjes en eieren geenjuiste indruk gaven van de geschiktheid als waardplant van
deze plant. Drie weken na het begin van de proef waren bovenbeschreven verschillen
tussen de eerste drieen de overigeplantesoorten nog groter geworden. Zowel het aantal eierenperplant alsdereactiesvan deplanten opdeaantasting vormen dus een aanwijzing voor de waardplantstatus van de onderzochte planten.
Bij vier rassen witte klaver waren er van twintig aaltjes na zes dagen gemiddeld
twaalf, zeven, elfen vier binnengedrongen. Na dertig dagenvertoonden dewortels van
het ras dat het laagste aantal aaltjes bevatte méér necrose dan die van de overige rassen.
Bijproeven met één aaltje per kiemplant drong in goede(onder andere Alexandrijnse klaver) en minder goede waardplanten (waaronder Tagetes en peen) 50% tot 80%
der aaltjes in korte tijd binnen in dewortels;bij de slechte waardplanten Ruta graveolensen asperge echter slechts 10%tot 20%.
De activiteit van deaaltjes werd niet beïnvloed door ontsmetting inverdunde aretan
+ streptomycinesulfaat. De reacties van de planten waren, wanneer aaltjes en kiemplanten vooraf werden ontsmet, in de regel niet anders dan wanneer niet steriel was
gewerkt.
Reacties van planten op aantasting door Pratylenchus penetrans en het gedrag van
de aaltjes indeze planten.
Bij aantasting door Pratylenchus penetrans waren twee typen te onderscheiden.
Het ene kwam voor bij goede waardplanten en het andere bij slechte waardplanten.
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De wortels van de goede waardplanten Italiaans raaigras, siletta (Raphanus sativus
oleiferus), bladkool en Alexandrijnse klaver reageerden op aantasting met geelbruine,
diffuse, min of meer uitgebreide necrosen en weinig wondgom (zoal aanwezig, dan
vooral in de intercellulairen). Er kwamen geen celdelingen voor om de zich snel uitbreidende necrosen. De aaltjes lagen gestrekt in het schorsparenchym, vooral in de
binnenste lagen en dan tegen de endodermis aan. De door één aaltje gelegde eieren
lagen verspreid in dewortel, soms inlange reeksen en op vrij regelmatige afstanden. In
de wortels kwamen veel larven voor, die ook gemakkelijk in dejonge wortels konden
binnendringen.
Bij de slechtewaardplanten Ruta graveolens,asperge, Tagetes, peen en verschillende
aardappelrassen veroorzaakte hetaaltje kleine,harde, donkerbruine, scherp begrensde
necrosen met veel wondgom in de cellen en in de intercellulairen. Enkele cellen om de
necrosen gingen zich delen (begin van callus- of wondkurkvorming). De aaltjes lagen
gekronkeld, soms „opgevouwen" in de necrosen; de eieren lagen in groepen, dicht bij
de aaltjes.
Pratylenchus penetrans veroorzaakt in de wortels de voor de plantensoort kenmerkendewondreacties,zoalsbleek bij een vergelijking van de aaltjesnecrosen in asperge-,
Ruta- en Tagetes-v/orte\s met die, veroorzaakt door beschadiging met een scherp mesje. Wel waren de aaltjesnecrosen heviger dan die, welke optraden na de (éénmaal toegebrachte) mechanische verwonding.
De aaltjesnecrosen van asperge, Ruta en Tagetes bleven hard na plasmolyseren in
verdunde glycerine, die van Alexandrijnse klaver werden daarentegen even zacht als
het gezonde wortelparenchym.
Pratylenchuspenetrans in Tagetes erecta
In een proef waren één dag na inoculatie van kiemplanten van Tagetes erecta met
twintig aaltjes per plant er hiervan gemiddeld twaalf in de planten te vinden. Dit aantal nam daarna niet meer toe.Per plant waren zesdagen na de inoculatie zeseieren gelegd en acht dagen na inoculatie zestien. Eén dag na inoculatie vertoonden zich kleine
necrosen op dewortels. Na acht dagen waren dezezeer donkerbruin geworden. Bijasperge en Ruta graveolens drongen minder aaltjes in de kiemplanten binnen;ze waren
na tweedagen alle omgeven door necrosen, diena zes dagen vooral bij Ruta zeer hard
en donkerbruin waren.
Bij Ruta graveolenswerden meer dan 46dagen na het begin van deproef geen aaltjes
oftekenen van aantasting meerwaargenomen, bij Tagetes kwamen daarentegen 91dagen na inoculatie nog enkele levende aaltjes voor in kleine necrosen. Bij de goede
waardplant Alexandrijnse klaver werden 91 dagen na inoculatie veel aaltjes gevonden
in lichtgekleurde, lange, diffuse necrosen zonder wondgom.
Pratylenchus minyus op bloemkool, rode klaver, Tagetes en Alexandrijnse klaver.
Bloemkool reageerde weinig op aantasting door P. minyus, rode en Alexandrijnse
klaver iets meer. Bij Tagetes traden snel necrosen op met veel wondgom. Bij alle gewassen was de reactie op P. minyus minder sterk dan op P. penetrans.
Tylenchorhynchus dubius op grassen
Poa annua, Lolium perenne, L. italicum, Phleum pratense, Agrostis alba stolonifera,
Cynosurus cristatus en Festuca ovina tenuifolia waren alle goede waardplanten voor
T. dubius.
Heterodera rostochiensis op Bintje (vatbaar), Karna (resistent) en een S. verneikruising (resistent)
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De larven van H. rostochiensis drongen bij Kama sneller door naar de binnenste
schorslagen en veroorzaakten daar meer necrose dan bij Bintje. Bij de laatste trad
binnen de endodermis vrijwel geen necrose op, bij Karna veel en wel om groepjes abnormaal grote cellen; ook de endodermis was hier voor een deel necrotisch. Ook bij
mechanische beschadiging reageerde Karna met meer necrose dan Bintje; bovendien
breidde deze necrose zich bij Karna tot op groter afstand van de verwonding uit.
Bij de S. ve/?ze/-kruising ontstonden door aantasting harde necrosen. De weinige
larven diezich ontwikkelden werden mannetjes.
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AFDELING RESISTENTIE-ONDERZOEK

TUINBOUWGEWASSEN
GROENTEGEWASSEN

Boon
Virusziekten (project 7-1-13,Ir. N. HUBBELING)
Het aantal bonerassen, dat bij de Raad voor het Kwekersrecht aangemeld en bij het
I.V.T. in onderzoek is, steeg sinds 1959 tot het viervoudige, namelijk van vijftien tot
zestig. Ten behoeve van het I.V.T. wordt jaarlijks de resistentie van de nieuwe rassen
getoetst, zodat de gewenste gegevens hierover kunnen worden opgenomen in het opte
stellen rapport aan de Raad voor het Kwekersrecht. Het aantal bonerassen, dat bij het
I.V.R.O. in onderzoek isvoor de Raad voor het Kwekersrecht, liep daarentegen aanzienlijk terug.
De werkzaamheden met betrekking tot de resistentietoetsing zijn evenwel in veel
sterkere mate toegenomen dan het aantal te onderzoeken rassen, omdat sinds 1961
niet meer alleen met veldtoetsing kan worden volstaan. Om eenjuister oordeel over de
resistentie te kunnen vellen dan aan de hand van de vanjaar opjaar wisselende resultaten van veldproeven mogelijk is,zijn op uitgebreide schaal toetsingen met afzonderlijke virusstammen in de resistentiekas uitgevoerd. Aangezien per 1 januari 1963 mej.
G. BOKELMANN als assistente werd aangesteld, heeft de heer N. HUYBERTS meer tijd
voor dit werk beschikbaar. Daarnaast werd tijdelijke hulp van een leerlinge van de
Tuinbouwschool te Frederiksoord envan eendrietal vrouwelijke studenten verkregen,
zodat aldit werk nog tijdig gereed kon komen.
De beschikbare kasruimte bleek te klein te zijn om allerassentegelijk te toetsen,zodat de toetsingen achtereenvolgens in twee groepen van dertig rassen zijn uitgevoerd.
1. Rolmozaïek enzwartevaatziekte (Phaseolus virus1)
Wegens gebrek aan kasruimte om alle toetsingen met de drie virulente virusstammen tijdig te kunnen verrichten, hebben we getracht dit te velde te doen. Daartoe zijn
de rassen uitgezaaid op drie geïsoleerdeveldjes op onderlinge afstanden van tenminste
honderd meter. Bovendien zijn dezeveldjes met enige weken tussenruimte uitgezaaid.
Om te voorkomen, dat de meest virulente stam - namelijk die van Michelite - door
bladluizen naar de andere veldjes zou kunnen worden overgebracht, is voor dit proefveldje een zeer late zaaidatum, nl. éénjuli, gekozen. De veldjes zijn door bladluizen
besmet met devirusstammen van respectievelijk Great Northern, Imuna en Michelite.
Zaad besmet met dezevirusstammen ishiertoe uitgezaaid inlange banen loodrecht op
de rijen van de te toetsen rassen. Op deze wijze is zowel de stam van Great Northern
als de stam van Michelite vrijwel algemeen over de desbetreffende veldjes verbreid.
Alléén de stam van Imuna verbreidde zich onvoldoende, omdat het uitgezaaide zaad
van de besmetterrijen bijna niet besmet bleek te zijn. Door middel van sapinoculatie
slaagden wij ertoch nog invan allerassenenigeplanten met deImuna-stam te besmetten. Bij het met de Great Northern-stam besmette veldje, dat al in het begin van juni
was gezaaid, kwam aan één zijde een aantasting van geringe omvang voor van een
virusstam, die veel geleek op de Michelite-stam. Vermoedelijk was deze spontane infectie ontstaan vanuit besmet zaad van de stokslaboon Westlandia aan die zijde van
het veldje.
De conclusie, dat de veldtoetsing met afzonderlijke, virulente stammen van Phaseo106

lusvirus1ongekende mogelijkheden levert ishier evenwelgerechtvaardigd. Hierop zal
in een afzonderlijke publikatie nader worden ingegaan.
2. Scherpmozaïek en topsterfte (Phaseolus virus2)
Bij develdtoetsing opresistentie tegen Phaseolus virus2door uitzaaien naast rijen
gladiolen kwam helaas onvoldoende infectie totstand. Vermoedelijk vondditzijn oorzaakinhet ontbreken van gevleugelde bladluizen tijdens deeersteontwikkelingvande
planten. Daarom isdetoetsing ook nog indekas uitgevoerd, waarbij vansapinoculatie gebruik isgemaakt. Daardoor iseen redelijke beoordeling van deresistentie vande
nieuwe rassen toch nog mogelijk geweest.
3. Stippelstreep (Nicotiana virus11)
Voor detoetsing opresistentie tegenditviruszijn 34nieuwe stamslabonerassen uitgezaaid opdeproeftuin „Utrecht-Hollands Veendistrict" teSloten (N.H.), omdatde
grond daar aljarenlang besmet is.Hetbleek echter, datde aantasting onregelmatig
verspreid optrad, zodat geen betrouwbare gegevens konden worden verkregen. Daarom zijn alle rassen ookin dekas getoetst door middel van sapinoculatie tijdens de
bloei. De beoordeling van deresistentieisgebaseerd op aantasting van de peulen.
Roest (Uromycesphaseoli (PERS.) WINT. var. typica ARTHUR,) (project 7-1-20, Ir. N.
HUBBELING)

Dank zijde mogelijkheid om deluchtvochtigheid indeafdelingen van de resistentiekasteregelen konden weinfectie met roest totstand brengen zonder gebruik te maken
van een incubatiekooi. Erwasevenwelgeen afzonderlijke kasafdeling beschikbaar, zodat wij besloten deplanten van devirustoetsingen teinoculeren. Hetresultaat vande
virusinoculaties was altebeoordelen vóórdat wij deroestsporen over deplanten verspreidden. Het isnietwaarschijnlijk dathet virus eenbelangrijke invloed opdezeziekte
uitoefent. Komen er echter afstervingsverschijnselen tengevolge van virusaantasting
voor dan kan roestinfectie uiteraard niettotstand komen.
Vaatziekte (Fusarium oxysporum (SCHLECHT.) SNYD. etHANS. f.phaseoli KENDR.et
SNYD.) (project 7-1-20, Ir. N. HUBBELING)

Tijdens het onderzoek naar dewaardplanten vanFusarium oxysporum forma pisi
ras 2 endievanFusarium oxysporum forma phaseoli bleek, dat laatstgenoemde zich
duidelijk onderscheidt van de eerste.Door zijn specialisatie opdeboonlevertFusarium
oxysporum forma phaseoli geen gevaar opvoor deerwt. Omgekeerd konden wijook
vrijwel geen infectie bij de boon tot stand brengen metFusarium oxysporum forma
pisi ras2.
Vetvlekkenziekte (Pseudomonasphaseolicola (BURKH.) DOWSON) (project 7-1-10,Ir.
N. HUBBELING)

De toetsing van denieuwe rassen iswederom indekas uitgevoerd door middel van
inoculatie van dekiemplantenmet een bacteriesuspensie. Bijdebonerassen, die uitgezaaid waren ophetveldje, datbesmet werd met deImuna-stam van Phaseolus virus1,
kwam een lichte aantasting door dezeziekte voor. Openkele uitzonderingen nastemden de uitkomsten ophet veld goed overeen metdein de kasverkregen resultaten.
Meestalberustten deuitzonderingen op uitsplitsingen inonzuivere rassen.
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Vlekkenziekte (Colletotrichum lindemuthianum (SACC. et MAGN.) BRI. et CAV.J
(project 7-1-14, Ir. N. HUBBELING)
De belangstelling voor kunstmatige toetsing op resistentie tegen de beschikbare
fysio's was nog groter dan in de voorgaande jaren. Zelfs van bonekwekers uit Duitsland, Engeland en Zwitserland zijn bestellingen van infectiemateriaal ontvangen. Bij
de toetsing van nieuwe rassen op resistentie tegen afzonderlijke fysio's hebben zich
geenmoeilijkheden voorgedaan.
Erwt
Virusziekten (project 7-1-7, Ir. N. HUBBELING)
Sinds 1959 is het aantal voor het I.V.T. te toetsen nieuwe rassen, aangemeld bij de
Raad voor het Kwekersrecht, verdubbeld. Dit bedroeg in 1963 niet minder dan 42.
Daaraan zijn nog twintig andere, niet aangemelde, toegevoegd, die voor het P.A.W.
op resistentie tegen topvergeling zijn getoetst. Daarentegen is het aantal, voor het
I.V.R.O. getoetste rassen, nagenoeg constant gebleven. Dank zij de hulp van drie
vrouwelijke studenten konden alle proeven op tijd worden afgewerkt.
1. Topvergeling
De te toetsen rassen zijn in viervoud in de Krekerakpolder uitgezaaid. In de overjarige percelen luzerne nabij het proefveld kwamen aanvankelijk maar weinig bladluizen tot ontwikkeling. Pastegen het eindevanmeiwaren hier sporadisch erwteluizen
te vinden. Daarom zijn op 30mei en 11 juni talrijke, meest ongevleugelde, bladluizen
in deze luzerne gevangen en overgebracht naar de kiemplanten in de rassenproef. Op
laatstgenoemd tijdstip warenjuist enkele ziekeplanten tevinden bij vatbare erwterassen,maar van de bladluizen van 30meiwas niets meer te bekennen. Om diereden zijn
toen opnieuw bladluizen uit de luzerne naar de erwteproef overgebracht. Tijdens het
volgende bezoek op 26juni waren er weer geen bladluizen meer in de erwten, hoewel
duidelijk nieuwe infectie met topvergeling tot stand was gekomen. Toch was de aantasting nog onvoldoende om er waarderingscijfers voor te kunnen geven. Pas in de
loopvanjuli wasdeinfectie zoomvangrijk, dat eenalgemene indruk vande verschillen
in resistentie kon worden verkregen. Geheel bevredigend was deproef echter niet. Het
isde vraag of dit samenhangt met de uitgevoerde chemische onkruidbestrijding. In elk
geval doet zich de vraag weer voor, of geen laboratoriumtoetsing kan worden ontwikkeld. Door enting van luzerne met geelnervigheid ( = topvergeling) op kiemplanten
van erwten bij 15°Cisgetrachtvirusovertebrengen.Hoewel despleetentingen redelijk
goed slaagden endevatbare rassenkenmerkende symptomen vertoonden, isdemethode van enting voor een routinetoetsing toch nog ongeschikt.
2. Vroegeverbruining
De toetsing van de erwterassen op resistentie tegen vroege verbruining vond wederom plaats op een besmet perceel in de Wieringermeerpolder. Het resultaat van deze
proef was helaas ook onbevredigend omdat te weinig infectie optrad. In eerste instantie was dat tewijten aan een geringe populatiedichtheid van de aaltjessoort Trichodorus teres, die deze ziekte kan overbrengen. Dit bleek namelijk uit tellingen van dr. H.
A. VAN HOOF. Toen de infectie aldus dreigde te mislukken is getracht om door middel
van sapinoculatie met het vroege verbruiningsvirus toch infectie tot stand te brengen.
Dit gebeurde bij tweevan devierparallellen van deproef maar deinfectie bleef echter
vrijwel tot de ingewreven bladeren beperkt, zodat dezemethode voor de toetsing geen
resultaat opleverde.
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Amerikaanse vaatziekte (Fusarium (SCHL.) forma pisi (LINF.) ras 7 SNY. et HANS.)
(project 7-1-19, Ir. N. HUBBELING)
Voor kunstmatige toetsing met vloeistofculturen van Fusarium oxysporum f. pisi
ras 1bestaat bij de kwekers een groeiende belangstelling.
Het tetoetsen rassensortiment isop 8april uitgezaaid op het besmette LP.O.-terrein
aan de Binnenhaven. Op 10juni verschenen pas de eerste ziekteverschijnselen; dit
moet evenals in 1962 aan de langdurige koude in het voorjaar worden geweten. Ook
nu kwamen weer afwijkende vergelings- en verwelkingsverschijnselen voor bij erwterassen, die resistent zijn tegen Amerikaanse vaatziekte. Het blijft echter een probleem
om zonder nader onderzoek aan te tonen, dat deze symptomen worden veroorzaakt
door Fusariumoxysporum forma pisi ras2.Dedefinitieve beoordeling van derassen op
resistentie tegen Fusarium oxysporum forma pisi ras 1geschiedde in de „Wisconsin"tanks bij een constante bodemtemperatuur van 22°C.
Bijenigegrotepercelen resistentedoperwten dedenzichindepraktijk ook verschijnselen voor van vergelingenverwelking, dieop de symptomen van Fusarium oxysporum
formapisi ras2geleken. Het wasevenwelwegens ruimtegebrek nietmogelijk om in de
kasmet de geïsoleerde Fusariumoxysporum-c\x\t\\rzsnadere aanwijzingen hieromtrent
te verkrijgen.
Lichte vlekkenziekte (Ascochyta pisi LIB.) (project 7-1-19,Ir. N. HUBBELING)
De toetsing van de erwterassen op resistentie tegen deze ziekte is uitsluitend verricht door middel van inoculatie van de kiemplanten met een sporensuspensie van een
mengsel van de beschikbare fysio's. Dit gebeurde in de gekoelde afdeling van de resistentiekas. Tot nu toe interesseert zich slechts één erwtekweker voor deze toetsingen,
hoewel verwacht mag worden, dat er op den duur grotere belangstelling voor zal ontstaan.
Komkommer
Bladvuur (Corynespora melonis (CKE.) LIND.,) en Vruchtvuur (Cladosporium cucumerinum ELL. et ARTH.) (project 7-1-22, Ir. N. HUBBELING)
Dank zij de automatische regeling van dag- en nachttemperatuur in enige kasafdelingen, gelukte het een geslaagde toetsing met Corynesporamelonis uit te voeren. Het
temperatuurtraject varieerde van 18°C des nachts tot 28°C overdag. Eén isolatie die
slechtsweiniginfectie teweegbracht isvan deleveranties aan kwekers uitgeschakeld.
Sla
Wit (Bremia lactucae REGEL) (project 7-3-5,Dr. F. TJALLINGII)
In maart 1963isbegonnen met dit project, dat aansluit bij het uitvoerige onderzoek
van dr. K. VERHOEFF (1960) over deze ziekte. Het I.V.T. en twee veredelingsbedrijven
kweken thans op resistentie. Met de aflevering van infectiemateriaal aan de laatste is
een begin gemaakt. Erwaren in onsland reeds tweefysio's van deschimmel gevonden,
die inde loop van hetjaar van het I.V.T. werden overgenomen. Het isechter mogelijk,
dat er nog meer fysio's voorkomen, dievoor het kweekwerk van belang zijn. Hiernaar
is een onderzoek ingesteld.
Daar de schimmel niet op kunstmatige voedingsbodems is te kweken, moet hij telkens op levende slaplanten worden overgeënt. Hierbij moet de luchtvochtigheid zeer
hoog en de temperatuur vrij laag (15-20°C) worden gehouden. In glazen kooien of
onder plastiek kappen in eenijsgekoelde afdeling van de resistentiekas isdittot nu toe
gelukt. Voorts moet men verschillende fysio's geïsoleerd in stand kunnen houden.
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VERHOEFFvond, dat de kiemkracht van de sporen bij kamertemperatuur en bij temepraturen van -2 tot +4°C zeer spoedig verloren gaat. Daarom zijn proeven genomen met vacuum-drogen van sporen en met bewaring van de sporen in diepvries.
Voorlopig lijken beide methoden welenige perspectieven te bieden. Zou men de kiemkracht van de sporen enige maanden op peil kunnen houden, dan zou dit de mogelijkheid leverenfysio's goed gescheiden tehouden. Dit onderzoek duurt nog voort.

Spinazie
Mozaïek (Cucumis virus1) (project 7-1-1, Ir. N. HUBBELING)
Door deuitgifte van veredelingsmateriaal van spinaziemetresistentie tegen mozaïek
door het I.V.T. is de belangstelling voor de kunstmatige toetsing toegenomen. Aan
één kweker is assistentie verleend bij de inoculatie van enige duizenden kiemplanten.
Het inoculum, bestaande uit sapvan ziekteplanten ismet kracht over de proefplanten
gespoten met behulp van een verfspuit, waarbij de druk werd geleverd door een cylinder propaangas. Het resultaat van deze toetsing was bevredigend.
Wolf (Peronospora spinaciae (MONT.)

D E BARY) (projecten

7-1-1 en 7-1-21, Ir. N.

HUBBELING)

Door een onbekende oorzaak bleek het fysio 1van Peronospora spinaciae, dat gescheiden van fysio 2 in stand wordt gehouden, met laatstgenoemd fysio te zijn vermengd. Het gelukte evenwelhet oudefysio uitziekein depraktijk verzamelde planten
weer te isoleren. De kwekers kunnen dus weer van infectiemateriaal van beide fysio's
voorzien worden, hoewel er bijna uitsluitend vraag naar fysio 2 bestaat.
De toetsing van nieuwe,- bij de Raad voor het Kwekersrecht aangemelde -, rassen
voor het I.V.T., werd met beide fysio's afzonderlijk verricht.
Tomaat
Bladvlekkenziekte (Cladosporiumfulvum CKE.) (project 7-1-22, Ir. N. HUBBELING)
Het gelukte aanvankelijk niet een behoorlijke infectie met afzonderlijke fysio's van
Cladosporiumfulvum op het toetssortiment tot stand te brengen. Vermoedelijk was dit
een gevolg van de „kinderziekten" van de automatische regeling van dag- en nachttemperaturen. Een belangrijke verbetering bracht het in gebruik stellen van een ontijzeringsinstallatie, waardoor de luchtvochtigheid kon worden beheerst. Er werd een
tiental isolaties van de schimmel verzameld van vatbaar geworden „resistente" tomaterassen en -hybriden onder andere via het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. Bij toetsing zijn nagenoeg geen verschillen in reactiespectrum tussen de isolaties naar voren gekomen. Wel bleek een in alle gevallen afwijkend fysio te zijn opgetreden, dat onder andere de hybride van het ras Moneymaker
en Lycopersicum hirsutum aantast. Het ras Vagabond (V 508), waarin ook „L. hirsutara-resistentie" voorkomt, was evenwel nog resistent. Bij selectie in kruisingen met
V 508 zijn vele kwekers blijkbaar resistentiegenen kwijtgeraakt. Waarschijnlijk is niet
voldoende streng opresistentie getoetst.
Verwelkingsziekte (Verticillium albo-atrum REINKE et BERTH.) (project 7-1-22, Ir.
N. HUBBELING)

Eén kweker selecteerde met succes op resistentie tegen deze ziekte door van een
vloeistofcultuur van de schimmel gebruik te maken. Ook bij enige andere kwekers
blijkt belangstelling voor kunstmatige toetsing op resistentie tegen verwelkingsziekte
te bestaan, vooral met betrekking tot het kweken van resistente onderstammen.
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Ui
Koprol [Botrytis allü MUNN.J (project 7-3-4, Dr. F. TJALLINGII)
Ook ditjaar is medewerking verleend aan het veredelingsonderzoek van het I.V.T.
Voor de toetsing van grote aantallen uierassen, -kruisingen en selecties werd de vroeger beschreven methodiek gebruikt. Hoewel nog niet kon worden nagegaan, of zich
onder de twintig door het I.P.O. in cultuur gehouden isolaties werkelijk afwijkende
fysio's bevinden, werden zevoorlopig steeds alletwintig gebruikt. Ook aan zesveredelingsbedrijven werd infectiemateriaal van de schimmel geleverd.
Op het I.P.O. zijn proeven genomen, met het doel een methode te vinden om door
kunstmatige infectie metBotrytis allüop debladeren van intactejonge uieplantjes duidelijke ziektesymptomen te verwekken. Dit is op geen enkele wijze gelukt. De indruk
werd verkregen, dat dit in Nederland in de praktijk ook niet voorkomt. Wel isuit het
onderzoek van de heer TICHELAAR(ziejaarverslag I.P.O. 1962, blz. 39) gebleken, dat
deze schimmel in het blad kan doordringen zonder uitwendige symptomen te veroorzaken, maar dit levert geenmogelijkheid opvoor snelle selectie op resistentie. In Amerika schijnt de „blast", een bladziekte van ui dievroeger aan dezeschimmel werd toegeschreven, door een andere Botrytis-soort te worden veroorzaakt.
Verwondeplantjes daarentegen, worden door B. allüwelaangetast. Nu wordt nagegaan, of de aantasting van zulke plantjes van verschillende rassen correleert met de
vatbaarheid van de bollen voor koprot.
SIERTEELTGEWASSEN

Aster, Callistephussinensis
Verwelkingsziekte (Fusarium oxysporum forma callistephi) (project 7-1-1, Ir. N.
HUBBELING)

Aan een particuliere kweker is een vloeistofcultuur van bovengenoemde Fusarium
geleverd voor de toetsing van een rassensortiment op resistentie tegen verwelkingsziekte. Vatbarejongeplanten zijn geplant in rivierzand, vermengd met dit infectiemateriaal. Bij ruim 20°Cvertoonden ze binnen drie weken symptomen van vergeling en
verwelking, die kenmerkend zijn voor dezeziekte bij asters. Er kan dus op eenvoudige
wijze vóór de bloei op resistentie worden geselecteerd.
LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL-ENWORTELGEWASSEN

Aardappel
Aardappelziekte (Phytophthora infestons (MONT.) D E BARY) (project 7-2-5, Dr.
J. C. s'JACOB)

De levering van infectiemateriaal aan particuliere kwekers is ditjaar vrij sterk afgenomen. Die aan de S.V.P. is daarentegen gelijk gebleven. Het onderzoek van de door
het I.V.R.O. ingezonden nieuwe klonen over het voorkomen van R-genen uit Sol.
demissum had ditjaar betrekking op 25nummers. Bij een drietal konden wij geen duidelijk aanwijsbare R-genen vinden, dievolgensdedoor dekwekers opgegeven afstamming in deze nummers aanwezig konden zijn. Veel merkwaardiger waren echter de
resultaten met de kloon I.V.P. 19268 en een viertal nakomelingen hiervan. Deze klo111

nen leveren nu reeds sedert tweejaren abnormale en zeer wisselende resultaten op. De
op deze klonen spontaan opgetreden Phytophthora-infecties blijken meestal tot fysio's
te behoren, die er volgens de R-genendeterminatie niet op kunnen voorkomen. Deze
determinatie moet dan onjuist geweestzijn. Eénvan denakomelingen vanI.V.P. 19268
ishet ras Dorita dat in Mexico eenzeer hogeveldresistentie blijkt tebezitten. Wij kunnen de bovengenoemde moeilijkheden bij het bepalen van de R-genen dan ook niet
anders verklaren dan door aan tenemen dat dezeer hoge veldresistentie de overgevoeligheidsreacties in de zgn. „blaadjestoets" ongunstig beïnvloedt.
Biet
Vergelingsziekte (project 7-2-8,Dr. J. C. s'JACOB)
Evenals in 1962werd deaflevering van de luizenpopulaties aan particuliere kwekers
vertraagd doordat tijdens de abnormale koude inmaart en begin april de temperatuur
in hetwarenhuis niet op20°Ckon worden gehouden. Dezeerlate ontwikkeling van de
proefvelden had echter tot gevolg dat de kwekers door de vertraagde aflevering toch
geen nadeel ondervonden.
De belangstelling voor deveredeling op resistentie tegen vergelingsziekte schijnt iets
terug te lopen, want de vraag naar besmette luizen is de laatstejaren geregeld verminderd.
HANDELSGEWASSEN

Vlas
Vlasroest (Melampsora Uni (SCHUM.) LÉVEILLÉ) (project 7-2-8 en 7-2-13, Dr. J. C.
S'JACOB)

Ook ditjaar kwamen deresultaten van deveredeling oproestresistentie door de particuliere kwekers duidelijk tot uiting in het grote aantal nieuwe rassen met factoren
voor volledige resistentie. Ook enkele nieuwe geïmporteerde rassen waren volledig
resistent. Alle rassen met zeer hoge waarderingscijfers (8|- - 10)werden in de kas getoetst op kiemplantresistentie. Enkelen bleken wat deze eigenschap betreft nog niet
volledig raszuiver.
De toetsing op zwartstipaantasting leverde ditjaar een opvallend resultaat op. Het
ras Engelum 476,dat driejaar achtereen ondanks eenmatige bladroestaantasting, vrij
bleef van zwartstip, vertoonde ditjaar een even sterke aantasting van deze vorm van
de vlasroest als andere rassen met gelijke bladroestaantasting. Misschien waren de
omstandigheden voor het optreden van zwartstip ditjaar bijzonder gunstig.
Vlasbrand(Pythium megalacanthum DE BARY) (project 7-2-13, Dr. J. C. S'JACOB)
Was het proefveld in de Haarlemmermeer in 1962nog bruikbaar door in een aantal
herhalingen tezaaien, ditjaar liet het ons geheel in de steek. Gelukkig waren wij dank
zij de hulp van dr. VAN ROON van de S.V.P. nog in de gelegenheid waarnemingen te
doen ophet nieuweproefveld in Hefswal.
Ons inziens is ook dit veld lang niet ideaal en wordt het hoog tijd dat wij een nieuw
zwaar, egaal besmet veld vinden. Het vlasinstituut te Roesselaere inBelgië heeft aangeboden ons met de toetsing behulpzaam tezijn, maar van kwekerszijde werd bezwaar
gemaakt tegen een toetsing in het buitenland van nieuwe nog onbeschermde eigen
kweekprodukten.
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VOEDERGEWASSEN

Stoppelknol
Knolvoetziekte (Plasmodiophorabrassicae WOR.) (project 7-3-1, Dr. F. TJALLINGII)
Praktijkwaarnemingen
Het seizoen 1963wasweiniggunstig voor deontwikkeling van deziekte.De neerslag
was ruim voldoende, maar detemperatuur vooral inaugustus te laag.Hierdoor was de
aantasting van augustuszaaisels doorgaans onvoldoende voor selectie.
Opnieuw is gebleken, dat het inzaaien injuli van selectievelden voor knolvoetresistentie wel zeer aanbevelenswaardig is.
Toetsing selectiepercelen
De tweepercelen, diein 1962eengeheel afwijkend aantastingsbeeld vertoonden, lieten dit nu veelminder duidelijk zien, hetgeen echter mogelijk een gevolg was van minder gunstige omstandigheden voor de infectie.
R e s i s t e n t i e Belgische rassen
In eigen veldproeven met kunstmatige grondbesmetting werden de rassen Houtlander en Leielander opgenomen.
Het ras Leielander isin België resistent op de meeste percelen, waar Waaslander en
Meetjeslander vatbaar (geworden) zijn.
Op verschillende zieke gronden in Nederland is de vatbaarheid van Leielander echter belangrijk groter dan die van de andere twee rassen. Deze omkering in de reactie
van twee rassen ten opzichte van die in een andere streek is een merkwaardig en tot
dusver in ons land bij knollen uniek verschijnsel.
Het ras Houtlander bezit daarentegen een resistentie, die op Nederlandse gronden
doorgaans weinigminder is dan die van Waaslander en groter isdan die van Meetjeslander. Houtlander zou dus eventueel naast Waaslander en Meetjeslander in aanmerking kunnen komen als géniteur bij de resistentieveredeling, uiteraard alleen na scherpe toetsing van degeniteurplanten op knolvoetresistentie.
V e l d p r o e v e n met k u n s t m a t i g e g r o n d b e s m e t t i n g
De opzet van deze proeven was geheel dezelfde als in 1962. De augustus-zaaisels
vertoonden ook hier onvoldoende infectie. Voorts bleek het infectievermogen van zieke grond, die gedurende éénjaar droog was bewaard, toch wel wat te zijn afgenomen.
Kunstmatige besmetting met verdunde grondextracten leverde in een veldproef geen
succes op.Een proef over deinvloed van Chinese kool alsvoorcultuur in hetzelfde seizoen op de aantasting van knollen leverde geen positief resultaat op.
Driekweekbedrijven hebben eenselectieproef genomen met kunstmatige besmetting
van eenperceel gezonde grond. Bij één bedrijf was de aantasting zeer bevredigend. De
proeven bij de twee andere zijn mislukt; voornamelijk door te laat zaaien.
Kasproeven
Na vergelijkende proeven werd geheel overgeschakeld op het gebruik van plastiek
potten van 12 cm doorsnede, die vele voordelen hebben. De meeste proeven zijn dit
jaar uitgevoerd met verdunde grondextracten en met verdunde suspensies van ziek
knolweefsel.
Oriënterende proeven werden opgezet over de vraag, óf en hoe bepaalde knolleras113

sen bepaalde fysio's selecteren uit mengsels. Dit lijkt inderdaad wèl plaats te hebben,
alleen wordt het effect van passage door een bepaald ras zeker doorkruist door de invloed van de genetische variabiliteit van dit typisch kruisbestuivende gewas.
Bewaring van i n f e c t i e m a t e r i a a l
Reeds vroeger was gevonden, dat gezuiverde sporensuspensies, in de ijskast bij ongeveer + 2 ° C bewaard, hun infectievermogen verscheidene jaren kunnen behouden.
De bereiding van dergelijke suspensies vraagt echter zeer veelwerk en er zijn altijd enkele, die toch sterk achteruitgaan. Fijn gemaakt en uitgegist materiaal van zieke knollenverliest bij bewaring in deijskast na eenhalf tot éénjaar het infectievermogen. Met
gesteriliseerde grond gemengd, in bloempotten bewaard materiaal kan langer dan een
jaar infectieus blijven, zij het vaak in afnemende mate. In de diepvries bij ongeveer
-20°Cbewaard onbehandeld materiaal van zieke knollen bleek daarentegen na twee
tot driejaar nog een zeer groot infectievermogen te bezitten, zeker even groot als dat
van de gezuiverde sporensuspensies uit deijskast. Bewaren indediepvrieslijkt duswel
deeenvoudigste methode tezijn ommateriaal uitveld-enkasproeven te bewaren.
Bij gebruik van verdunde suspensies is de voor kasproeven benodigde hoeveelheid
materiaal en dus ook de benodigde diepvriesruimte zeer gering.
Verdunde extracten van gedurende één tot tweejaar buiten droog bewaarde grond
geven meestal nog zware infecties.
GRANEN

Tarwe engerst
Gele roest (Pucciniastriiformis WEST.J (project 7-2-1. Dr. J. C. s'JACOBen projecten
7-4-1 en 7-4-2, Ir. R. W. STUBBS)
Algemeen
Nu de door het Nederlands Graan Centrum voor het gele-roestonderzoek aangestelde onderzoeker bij deAfdeling Resistentieonderzoek gedetacheerd is,zijn de werkzaamheden van deze onderzoeker en het reeds jaren lopende onderzoek voor het
I.V.R.O. gecoördineerd. De consequenties van dezecoördinatie zijn de volgende.
1. Zowelvoor onze eigenproefvelden alsvoor deaflevering aan dekwekersmaken we
nu alleengebruikvaneentwaalftal door deonderzoekersvanhet Nederlands Graan
Centrum zowel in de kas als in fysiovelden gedetermineerde herkomsten; deze
twaalf veldfysio's vertegenwoordigen alletot nu toeinNederland gevonden fysio's.
2. De toetsing van de I.V.R.O.^serie op het proefveld in Wageningen geschiedt met
een mengsel van alle twaalf fysio's.
3. De gehele I.V.R.O.-serie wordt aan alle twaalf fysiovelden van deze „standaardfysio's" toegevoegd, methet doeldevatbaarheid van allerassenvoor allefysio's afzonderlijk te kunnen bepalen.
Van begin juni tot eind oktober werkteprof.I. WAHLvan de Hebrew University in
Israël op ons verzoek op onze afdeling aan meer fundamenteel onderzoek. Dit onderzoek wordt hier slechts even aangehaald, omdat in 1964een uitvoerig verslag van zijn
hand te verwachten is.
Het proefveld te W a g e n i n g e n
Ondanks de zeer strenge winter en de zeer late infectiedata is deze proef tenslotte
toch zeer goed geslaagd. Het bleek dat eentweetal fysio's, nl.het Leda-en het Flamin114

go-fysio, waarvan bekend isdat ze zich in het Wageningse klimaat meestal zeer moeilijk ontwikkelen, toch ditjaar in belangrijke mate aan de opbouw van de algehele infectie hebben meegewerkt.
Bij de tarwe was extreme resistentie een zeldzaam verschijnsel en kwam alleen voor
bij Flevina (Cebeco26),Ibisentweenieuwe Heinenummers. Eenhogegraadvan oudere-plantresistentie is veel algemener. Een onverwachte teleurstelling was de hevige
aantasting van het ras Eno (Dippe's 93/54). Zolang het in onderzoek is, is nooit een
hogere aantastingsgraad geconstateerd dan 5%. Wij meenden eerst met een nieuw fysio
te doen te hebben, maar zoals uit het verslag over de fysiovelden zal blijken, isdit niet
het geval geweest.
Wat de gerst betreft; bij wintergerst kwam geen resistentie voor, en bij de zomergerst is het beeld nog steeds gelijk aan datinvorigejaren;alleen hetras Emir vertoont
eenduidelijke veldresistentieterwijldeoverigerassenzeervatbaarzijn.Gelukkig schijnt
in hetjongste materiaal van de S.V.P. en van enkele kwekersmeer enbetere resistentie
voor te komen.
Teneinde het reservoir van resistentiegenen te vergroten isprof. I. WAHL begonnen
met het toetsen van wilde gerstvormen (Hordeum spontaneum sp.). Deze toetsingen
worden voortgezet.
Fysiovelden
Van de 28 fysiovelden, die werden aangelegd op een kavel koolzaad in Oostelijk
Flevoland, zijn er25goedgeslaagd.28Roestherkomsten, waaronder dievan de rassen
Cleo, Falco en Opal en van de grassen Catabrosaaquatica en Agropyrum repens, werden afzonderlijk getoetst op 49tarwerassen. De Opal-isolatieblijkt evenals deCleo-en
de Falco-isolatie een nieuw veldfysio te zijn. Het fysio is weinig virulent en niet zo
agressief. De Catabrosa-isolaüe vertoont het reactiespectrum van het Triumph-fysio.
Verder kan worden vermeld dat de weinig virulente fysio's: Flamingo en Leda, zich
dit jaar bijzonder goed hebben ontwikkeld, waardoor ze beter konden worden getypeerd.
Van de twaalf fysiovelden, waaraan de I.V.R.O.-seriewerd toegevoegd, slaagden er
tien. Gelukkigwarenhierbij ook develdenmetdefysio's van Flamingo enLeda. Vooral het Flamingo-fysio blijkt veelmeer rassen te kunnen aantasten dan wij oorspronkelijk dachten. Het Leda-fysio heeft wat betreft de hoge aantastingscijfers een kleiner
spectrum, maar het veroorzaakt wel bij veel rassen middelmatige aantastingen. Het
ras Eno, waarover hierboven reeds werd gesproken, blijkt nu alleen in hevige mate
aangetast te worden door het Flamingo- en het Leda-fysio. Dat wij deze grote vatbaarheid nooit eerder gezien hebben islogisch alsmen bedenkt dat wij de laatstejaren
met de I.V.R.O.-serie nooit een geslaagd veld met deze fysio's gehad hebben en in de
fysiovelden van het Nederlands Graan Centrum isdit ras nooit opgenomen. Ook in de
proefvelden in Wageningen is van deze vatbaarheid niets bemerkt omdat de beide
fysio's daar nooit duidelijk tot ontwikkeling gekomen zijn. De reden hiervoor is ons
inziens,dat deontwikkeling van dezetweefysio's meer dan vanandere,van bijzondere
uitwendige omstandigheden afhankelijk is.
Ter bestudering van de fysiologische specialisatie zijn ditjaar voor het eerst ook alle
aanwezige gerstroest-herkomsten afzonderlijk in fysiovelden getoetst (13 herkomsten
ieder op 19 rassen). Er werden aanwijzingen verkregen dat ook bij gerst veldfysio's
voorkomen.
De v a n g s o r t i m e n t e n
De vangsortimenten (33 in Nederland en 115in het buitenland) gaven opnieuw een
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indruk van de gele-roestsituatie. In het algemeen kwam in Europa bijzonder weinig
gele roest voor. Opvallend is dat de zeer strenge winter de populatiedichtheid van de
schimmel, die in 1962 toch al niet groot was, niet noemenswaardig heeft kunnen verminderen. Evenalsin 1962bleken devangrassen inbijna allevangsortimenten geïnfecteerd. In Engeland, waar het grootste deel van de vangsortimenten door één van onze
assistenten bezocht werd, was de infectie in de praktijktarwe plaatselijk ernstig. Volgens mededeling van de betrokken vangsortimenthouder trad een epidemie opin Moravie (Tsjecho-Slowakije). In Nederland kwamen enkele infectiehaarden voor in
Zeeland. Het ras Flamingo was hier aangetast door het Flamingo-fysio.
In alle vangsortimenten werden behalve 32 tarwerassen ook 5gerstrassen opgenomen. Vanwege het zeer geringe voorkomen van gele roest op gerst hebben deze proeven niets opgeleverd. Alleen in Engeland en Oost-Duitsland ontwikkelden zich in de
praktijk plaatselijk infectiehaarden van betekenis op gerst.
Kasproeven
In de kas zijn de in de fysiovelden opgenomen roestherkotnsten op hun identiteit
getoetst, waarbij ook een aantal nooit eerder getoetste tarwerassen op hun differentiërend vermogen werden beoordeeld. In de toetstechniek zijn enkele verbeteringen aangebracht onder andere wat betreft de inoculatiemethode, de uitschakeling van de invloed van de pre-inoculatietemperatuur en de genetische homogeniteit van de toetsrassen. Het laatste is het resultaat van een reeds door ir. E. UBELS opgezet selectieprogramma.
Ten aanzien van de determinatie van veldfysio's in de kas zijn op aanwijzing van
prof. WAHL een drietal mogelijkheden met succes beproefd. Voorlopig kunnen vier
veldfysio's in de kas worden geïdentificeerd.
Vermeldenswaard is het onderzoek van prof. WAHL betreffende de vaststelling van
de genetische relatie tussen ras en fysio met behulp van substitutielijnen.
De kasresultaten bij gerst laten voorlopig deconclusie toe,dat er in Nederland twee
fysio's voorkomen, nl. fysio 23en 24, waarvan het bestaan in Europa reeds jarenlang
bekendwas.
Bruine roest (Puccinia recondita ROB. ex DESM.) (project 7-2-1, Dr. J. C. s'JACOB)
Ten gevolge van een tweetal perioden met warm en vochtig weer is de besmettingsgraad van de vatbare rassen zeer hoog opgelopen; zelfs inde zomertarwe. Uit de aantasting van de besmetterrassen bleek dat het Felix-fysio niet was aangeslagen. Dit
moet welaan de uitwendige omstandigheden worden toegeschreven, want met hetzelfde infectiemateriaal werd in Oostelijk Flevoland een sterke aantasting bij Felix verkregen. De rassen Ibis en Cebeco 30 werden dit jaar veel beter gewaardeerd dan in
vorigejaren. Vermoedelijk isdittewijten aan het ontbreken van het Felix-fysio. Tot de
meest resistente wintertarwerassen behoren Cebeco 67 en Cebeco 72. Het laatstgenoemde zal dezeeigenschap welvan het ras Riebesel 47/51 hebben gekregen. De beide
nieuwe Heine-nummers, die juist eenzeerhogeresistentietegen geleroest en meeldauw
bezitten, blijken vrij vatbaar tezijn voor bruine roest. Bij dezomertarwe zijn de rassen
Gaby en Opal het meest resistent gebleken.
Meeldauw (Erysiphe graminisD.C.,) (project 7-2-8,Dr. J. C. s'JACOB)
Gezien de ervaring dat meeldauw altijd meer optreedt opzandgrond dan op de klei,
werden deproeven voor de meeldauwtoetsing ditjaar zowelvoor tarwe alsvoor gerst
aangelegd op het zandproefveld op „Sanoer". Helaas isdit een mislukking geworden,
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omdat op dit terrein plaatselijk zeer hevige symptomen van magnesiumgebrek optraden. Ondanks een bespuiting met oplosbare magnesiumzouten waren de proeven niet
meer te redden. Gelukkig trad de spontane aantasting op het proefveld in Wageningen
zo vroegtijdig en hevig op,dat de „roestproeven" betrouwbare gegevens opleverden.
Bij de wintertarwe bezitten behalve Ibis nu ook de nieuwe rassen Cebeco 72, Heine
3546 en Heine 3973 een hoge graad van resistentie. De beide Heine-nummers hebben
deze resistentie waarschijnlijk van dezelfde voorouder als Ibis, en Cebeco 72 stamt af
van de zeer resistente triticale Riebesel 47/51.
Bij de zomertarwes komt nergens een hoge graad van resistentie voor. De gegevens
zijn echter niet geheel betrouwbaar, want in 1962zijn verschillende rassen die nu weinig werden aangetast in het geheel niet alsmeeldauwresistent opgevallen.
Alle wintergersten zijn zeer vatbaar. Met het oog op het feit dat wintergerst aansprakelijk is voor het overbrengen van meeldauw op de zomergerst zou het toch van
belang zijn indien er bij de veredeling meer gelet werd op meeldauwresistentie.
Bij de zomergerst zijn de resultaten volkomen gelijk aan 1962. Alle rassen afkomstigvan Hordeum spont.nigrum of van primitieve gersten uit midden Azië of Arabië
bezitten een volledige resistentie. De overige rassen zijn zeer vatbaar.
Stuifbrand(Ustilago tritici (PERS.) ROSTR. en Ustilagonuda (JENS.) ROSTR.J (project
7-2-3, Dr. J. C. s'JACOB)

De aantastingspercentages waren ditjaar lager dan in 1962,maar toch geven de resultatengeenaanleidingtot bijzondere opmerkingen. Geenvandenieuwewintertarwerassen bleek vatbaar te zijn voor fysio 8, hetgeen de laatstejaren in ons land het overheersende fysio is. Bij de zomertarwes waren er twee nieuwe rassen die wel vatbaar
waren voor dit fysio.
Resistentie tegen fysio 5,dat alsnr. 2op de lijst staat, ishelaasminder algemeen.
Bij de zomergerst is de aantasting nog meer tegengevallen ende resultaten variëren
ook nogal.Vermoedelijk ishetweer in 1962gedurendedebloeitijd wisselvallig geweest,
vooral wat betreft het aantal zonne-uren. Helaas schijnen vele van de nieuw aangeboden rassen zeer vatbaar te zijn, hetgeen bij de keuring tot onaangename gevolgen kan
leiden.
Literatuur Archief (project 7-2-7, Dr. J. C. s'JACOB)
Zoals reeds in 1962 werd vermeld, wordt dit project alleen voortgezet voor de in
onderzoek zijnde gewassen. In het afgelopen jaar ontstond helaas enige achterstand
tengevolge van een langdurige afwezigheid wegens ziekte van verslaggever.
Merkwaardig isoverigens,datjuist nadeinkrimpingvanditproject devraagvan de
zijde van de veredelingsinstituten naar literatuur is toegenomen.
A a n k w e k e r s en i n s t i t u t e n v e r z o n d e n i n f e c t i e m a t e r i a a l
Ascochyta pisi
Botrytis allii
Bremia lactucae
Cladosporiumcucumerinum
Cladosporiumfulvum

20 cultuurbuizen (klein)
103 Petrischalen
121 cultuurbuizen (groot)
300 slakiemplanten met schimmel
94 cultuurbuizen (groot)
13 cultuurbuizen (klein)
36 cultuurbuizen (groot)
51 cultuurbuizen (klein)
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Colletotrichum lindemuthianum

999 cultuurbuizen (groot)
655 cultuurbuizen (klein)
99 cultuurbuizen (groot)
Corynesporamelonis
15 cultuurbuizen (klein)
50 spinaziekiemplanten met mozaïek
Cucumis virus1
116 1vloeistofcultuur
Fusariumoxysporum f.pisi ras1
6 1vloeistofcultuur
Fusariumoxysporum f.pisiras 2
2 1vloeistofcultuur
Fusariumoxysporum f. lupini
Fusariumoxysporum f. callisteph i 2 1vloeistofcultuur
5 kistjes â 50besmette planten (uitsluitend sporen
MelampsoraUni
verzonden)
625 besmette kiemplanten
Peronosporaspinaciae
30 blaadjes met rolmozaïek
Phaseolusvirus 1
265 besmette knollen
Phytophthora infestans
15 cultuurbuizen (klein)
Pseudomonasphaseolicola
8 kistjes â 50besmette planten
Pucciniastriiformis f. hordei
65 kistjes â 50besmette planten
Pucciniastriiformis f. tritici
11 besmetteplanten met bladluizen
Vergelingsziekebieten
2 1vloeistofcultuur
Verticilliumalbo-atrum
4 cultuurbuizen (klein)
Voor I.V.R.O., I.V.T. en P.A.W. op r e s i s t e n t i e g e t o e t s t e rassen
25 aardappelrassen op R-genen tegen
aardappelziekte
60 bonerassen tegen boneroest
70 bonerassen tegenNicotiana virus 11
70 bonerassen tegenPhaseolusvirus 1
70 bonerassen tegenPhaseolus virus2
70 bonerassen tegen vetvlekkenziekte
70 bonerassen tegen vlekkenziekte
80 erwterassen tegenAm. vaatziekte
80 erwterassen tegen topvergeling
80 erwterassen tegen vroege verbruining
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60 erwterassen tegen lichte vlekkenziekte
42 gerstrassen tegen geleroest
42gerstrassen tegen meeldauw
18 gerstrassen tegen stuifbrand
14 spinazierassen tegenwolf
42 tarwerassen tegen bruine roest
42 tarwerassen tegen geleroest
42 tarwerassen tegen meeldauw
30 tarwerassen tegen stuifbrand
20vlasrassen tegen vlasbrand
36vlasrassen tegen vlasroest

AFDELING LANDBOUWLUCHTVAART

Landbouwluchtvaart (project 8-1-1, mej. M. C. KERSSEN)
Algemeen o v e r z i c h t
Het aantal landbouwluchtvaartbedrijven is evenals het aantal vliegtuigen, dat voor
bespuitingen in de landbouw wordt gebruikt, sinds 1961 gelijk gebleven. In 1963 bedroeg de totale oppervlakte landbouwgewassen die werd bespoten ongeveer 43000
ha. Deonkruidbestrijding inOostelijk Flevoland isdoordegroottevan dete bespuiten
oppervlakte, deliggingvandepercelen enhetvroegetijdstip van bespuitingnog steeds
één van de aantrekkelijkste objecten voor de landbouwluchtvaart. Buiten de nieuwe
polder behoort de bestrijding van de aardappelziekte en van schadelijke insekten in
erwten tot de belangrijkste bezigheden.
Het hoogtepunt van het spuitseizoen valt injuli. Juist in het begin van deze maand
verongelukte erditjaar eentoestel.Dit gebeurdeniettijdens een spuitvlucht, doch vlak
voor de landing, na het overvliegen naar een ander gebied. Hierbij werden twee personen gewond. Andere vliegtuigen konden door de grote drukte slechts in een enkel
gebied iets van het werk overnemen. Het betrokken bedrijf was daardoor gedwongen
gedurende een maand twee buitenlandse toestellen te huren. Aan de jaarlijkse landbouwluchtvaartdag, dieop 13maart op onsinstituut isgehouden hebben zeventig personen deelgenomen. Onder voorzitterschap van dr. J. G. TENHOUTENwerdenverschillende onderwerpen besproken, diewaren ingeleid door medewerkers van het Instituut
voorBodemvruchtbaarheid, deRijksdienst IJsselmeerpolders,hetVliegbedrijf deLugt
en het I.P.O.
Het aantal verzoeken, zowel van de zijde van de landbouwluchtvaartbedrijven als
van industrieën en instituten om inlichtingen en advies, was vrij groot. Zij hadden
meestal betrekking op de spuittechniek en de problemen betreffende het verspuiten
vanbestrijdingsmiddelen inhoge concentraties.
Op verzoek van het International Agricultural Aviation Centre (IAAC) zijn de gegevens van een internationale enquête over de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden metbehulpvanvliegtuigen verwerkt.
Bestrijding van z i e k t e n en p l a g e n
Aardappel
Het gebruik van tinbevattende middelen ter bestrijding van de aardappelziekte
(Phytophthora infestans (MONT.) DE BARYJ is in sommige gebieden wat toegenomen.
Dit jaar zijn deze middelen voor het eerst opgenomen in het PD-bericht over bespuitingen met vliegtuigen. De resultaten van de bespuitingen waren goed. De lage hoeveelheden die per hectare moeten worden verspoten (Brestan-Super 0,5-0,6 kg/ha en
Dutèr 1,5-1,8kg/ha) maken de toepassing van dezemiddelen bij het spuiten met een
vliegtuig aantrekkelijk in vergelijking met de toediening van koperoxychloride (7-10
kg/ha).
Evenalsbijhet spuitenmet landmachines bestaat erook bij eenbehandeling met een
vliegtuigkans dat bladeren en stengels na enigedagen wat bruine stippen vertonen. Bij
wekelijkse toediening met een handspuit van de maximale concentratie, die het vliegtuig verspuit, trad op het ras Bintje na de bloei geen verbranding meer op. Wij konden geen verband vinden tussen de weersomstandigheden tijdens en na het spuiten en
het optreden van de verbrandingsverschijnselen.
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FIG. 14. Spruitkool. Spuitbeschadiging
door een heptachlooremulsie gemengd met een kleine hoeveelheid
van een tinbevattend middel.
Brussels Sprouts. Spray damage by
heptachlor emulsion mixed with a
small amount of an organo-tin
coumpond.

Veelernstiger beschadiging kan optreden indien tinbevattende middelen wordengemengd met oliehoudende. Toevoeging van DDT veroorzaakte in onze proef aan de
bladeren niet alleen verbrandingsverschijnselen maar ook zó sterke groeikrommingen
dat zelfs de slechts één keer behandelde objecten sterk afstaken tegen dealleenmet tinbevattende middelen bespoten veldjes. Ook in depraktijk zijn dergelijke beschadigin
gen reeds voorgekomen, onder andere op spruitkool, diemet heptachloor was behandeld en waarbij zich in de tank nog een restje van een tinbevattend middel bevond
(fig. 14).Ten gevolge van een bespuiting met een tinpreparaat, waarbij nog iets parathion indespuitvloeistof aanwezigwas,trad eenvrijernstigeverbranding op bij bladeren en stengelsvan aardappelplanten. Bovendien bogen debladeren zicheendagna de
bespuiting naar beneden. Ongeveer een week later was de bladstand echter weer normaal.
Biet
In een proef ter bestrijding van de bietevlieg (Pegomya hyoscyami Pz.) zijn de volgendemiddelengebruikt:0,61parathion 25%,0,6kgtrichloorfon en0,251dimethoaat
per hectare. Het vliegtuig verspoot in totaal 28 liter vloeistof per hectare. Het effect
van de bespuitingen waszeer goed. In vrijwel alle telveldjes wasvijf dagen na de bespuiting meer dan 90% van de maden gedood. Uit de wiskundige verwerking van de
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waarnemingsuitkomsten door deheerC.A. VANDEN ANKER bleek,dat ereen betrouwbaar verschil was tussen het effect van parathion en dat van de twee andere middelen,
die onderling géén verschil inwerking vertoonden. De beide laatste leverden een beter
resultaat op dan parathion.
Bloembollen
Van deproef ter bestrijding van het „vuur" (Botrytis tulipae) in tulpen, diemet een
vliegtuig door enige bestrijdingsmiddelenfirma's werd genomen, week de uitvoering
helaas afvan het proefplan dat in overlegmet onswas opgesteld. Hierdoor èndoor de
wijze van bemonstering bij het oogsten waren degegevensniet betrouwbaar. De objecten werden vier keer behandeld met een combinatie van zineb en maneb. De enkele
waarnemingen, die wij deden, wekten in sterke mate de indruk, dat de bespuitingen
met hetvliegtuig eenminder goed resultaat hadden dan debehandelingen meteen pulverisator.
Koolzaad
Het grote gevaar van bijensterfte ten gevolge van het bespuiten van koolzaad tegen
koolzaadinsekten is nog steeds aanwezig. De afdeling Landbouwkundig Onderzoek
van de Rijksdienst Usselmeerpolderskreegbijeenproef opkleineschaal aanwijzingen,
dat een toevoeging van ruw carbolzuur aan de spuitvloeistof de bijen afschrikt. Hierdoor zou men een contact van de bijen met het insecticide onmiddellijk nà de bespuiting kunnen voorkomen.
Wij kregen het verzoek na te gaan of het mogelijk zou zijn om een proef op grote
schaal te nemen. Het carbolzuur zou volgens de voorlopige gegevens in een hoeveelheid van 3,2 l/ha moeten worden toegediend. Uit laboratoriumproeven bleek, dat het
carbolzuur destabiliteitvandeinsecticide-emulsiezeernadeligbeïnvloedde. Bovendien
beschadigde het mengsel in de concentratie, die het vliegtuig zou moeten verspuiten,
bloeiende en nog in knop zijnde koolzaadplanten zó ernstig, dat van proeven met een
vliegtuig moest worden afgezien.
Spruitkool
Evenals verledenjaar is medewerking verleend aan de uitvoering van een proef ter
bestrijding van de koolvlieg (Chortophila brassicae BCHÉJ in spruitjes, die het RLC
Rotterdam heeft genomen. Met de propaanrugspuit en het vliegtuig zijn in augustus
twee bespuitingen met eenmengsel van 31 heptachloor en 11DDT per ha uitgevoerd.
De koolvlieg is pas in september erg actief geworden. Van de tweede pluk waren dan
ook meer spruiten aangetast dan van de eerste. Ook de derde pluk (11 november) is
nog door het RLC bemonsterd en bovendien door het proefstation te Naaldwijk op
aantasting beoordeeld. De uitkomsten zijn nog niet wiskundig verwerkt maar de
voorlopige indruk is, dat de behandeling met de rugspuit de aantasting gemiddeld
terugbrengt tot een derde van die in de onbehandelde objecten. In demet het vliegtuig
behandelde objecten was de aantasting ernstiger, maar nog duidelijk geringer dan die
in de onbehandelde veldjes. De werkingsduur van de middelen moet opvallend lang
zijn geweest, gezien het tijdverloop tussen de laatste bespuiting en het moment van
eiafzetting.
Tarwe
Eenproef terbestrijding vandetarwestengelgalmug (Haplodiplosisequestris WAGN.)
moest worden afgelast toen het plotseling ging regenen op de dag, dat het proefveld
was uitgezet en gespoten zou worden. Een grondig onderzoek van de op deze dag ge121

plukte monsters halmen bracht aan het licht, dat reeds veel meer en grotere larven in
de bladscheden vlak boven de stengelknoop zaten dan er volgens vorige beoordelingen, die in samenwerking met de heer W. NIJVELDT hadden plaatsgevonden, werden
verwacht. Tot nu toe werd aangenomen, dat de pas uitgekomen larven zich meestal
enige tijd inde omgevingvan het bladtongetje ophouden vóórdat zij dieper indebladschede kruipen. Dit is gezien de ervaringen van ditjaar niet altijd het geval.
Volgens de waarnemingen van de Plantenziektenkundige Dienst heeft een mengsel
van DDT en parathion de beste werking tegen dit insekt. De bespuiting moet echter
plaats hebben vóórdat het merendeel van de larven in de bladscheden zit.
Deverzoeken uit depraktijk om eenbespuiting met eenvliegtuig uit tevoeren, kwamen alletelaat. De larven waren bijna volgroeid ende schadewas al aangericht.
O n k r u i d b e s t r i j ding
In Oostelijk Flevoland zijn enige proeven genomen over het effect van DNOC-bespuitingen met het vliegtuig op onkruiden, hoofdzakelijk roodbeen (Polygonum nodosum) in wintergranen. Bij vergelijking van de werking van het ammoniumzout van
DNOC (80%)met die van het vrije zuur (50%)washet resultaat van het ammoniumzout duidelijk beter dan van het vrije zuur. In hoeverre de regen die enige uren na de
bespuiting begon te vallen invloed hierop had. is niet bekend.
Het eggen van de percelen vóór de bespuitingen had een nadelige invloed op het resultaat van de chemische onkruidbestrijding. Dit gold zowel voor het spuiten met een
vliegtuig alsvoor debehandelingmet een landmachine.
Ook is wederom een proef genomen ter vergelijking van DNOC-bespuitingen uitgevoerd met een vliegtuig en met een landmachine. Hoewel die met het vliegtuig een
iets minder goed resultaat gaf dan de gewone bespuiting, was het toch duidelijk, dat
het zeker verantwoord isom het roodbeen in de nieuwe polders met behulp van vliegtuigen te bestrijden.
U r e u m b e s p u i t i n g op w i n t e r t a r w e
In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid is in de Wieringermeer een proef genomen met een ureumbespuiting op wintertarwe (Felix). Het doel
hiervan washet resultaat van een ureumbespuiting met eenvliegtuigte vergelijken met
het effect van het strooien van kalksalpeter met een centrifugaalstrooier. Deze bemesting werd uitgevoerd, zodra het voorlaatste blad verscheen (13juni). In de met ureum
behandelde veldjes trad enige NH3-schade op(witte bladpunten, ziefig. 15).De tarweplanten, die door de wielen van de trekker waren beschadigd, hadden ernstiger van
meeldauw te lijden dan de onbeschadigde planten. De aantasting door bruine roest
was licht. Bij een nauwkeurige beoordeling van deze aantasting met behulp van de
schaal van PETERSON bleken er geen duidelijke verschillen tussen de objecten te bestaan. Op de dag van oogsten (10 september) was ervrij veel schot tengevolge van het
slechte weer gedurende de voorafgaande weken. Gemiddeld 9%van dezaden wasgekiemd. Ook ophet optreden van schot kon geeninvloed vandebehandelingen worden
vastgesteld. De opbrengstcijfers toonden aan, dat de overbemesting weleen duidelijke
opbrengstverhoging tot gevolg had. De opbrengstverschillen tussen de behandelingen
met 13,29en 65kg N per ha in de vorm van kalksalpeter en de bespuitingen met 10,5
en21kg N als ureum door het vliegtuigwaren niet betrouwbaar. De objecten, die met
10,5kgN/ha door hetvliegtuigwaren bespoten, leverden dehoogste opbrengst op. De
wielschade,diedetrekkermetcentrifugaalstrooier veroorzaakte,resulteerdenietineen
lagere opbrengst.
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FIG. 15. Wintertarwe. Witte bladtoppen als gevolg
van overbemesting met ureum.
Winter wheat. White leaf tips caused by a
top dressing with ureum.

Invloed vande weersomstandighedenop de werking vanbestrijdingsmiddelen (project
$-1-5, mej. M. C. KERSSEN)
Ten gevolge van de verbouwing van het instituut zijn de spuitapparatuur en de afzuiginstallatie van de ruimte waarin gespoten wordt, buiten werking gesteld. Hierdoor
konden de proeven betreffende de invloed van de spuittechniek op de directe werking
van een insecticide niet worden voortgezet.
Om de invloed van de spuittechniek en de weersomstandigheden tijdens het spuiten
op de werking van systemische insecticiden te kunnen bestuderen wordt gezocht naar
een geschikte methode. Hiertoe worden zwarte boneluizen en groene perzikbladluizen
gezet op bladeren van een bieteplant, waarop een bekende hoeveelheid van het insecticide in een bepaalde verdeling is aangebracht. Het sterftepercentage van de luizen
één tot zes uur na het moment van het op de bladeren brengen wordt bepaald. In de
tot nu toe genomen proeven met fosfamidon en thiometon verloopt de doding van de
groeneperzikbladluis langzamer dan dedodingvandezwarteboneluis.
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AFDELING BIOCHEMISCH ONDERZOEK
EN TOEPASSING VAN RADIOACTIEVE ISOTOPEN

Biochemisch onderzoek (project 9-1-1, Dr. J. H. VENEKAMP)
Toepassing van de viruszuiveringsmethode, beschreven in het vorige jaarverslag,
leverde gezuiverd X-virus, YN-virus en stengelbontvirus van aardappel en tabaksmozaïekvirus op. Verse bladeren van tomateplanten (Scottish Ailsa Craig) (25g) werden
vermalen in25ml van een oplossing, die 10%polyethyleenglycol, 4,5%glucose, 0,2%
NaCI, 0,008 Mol. MgCl2 en 0,02 Mol. fosfaatbuffer pH 7 bevatte. De chromatografische kolom was bereid uit 10g droge cellulose gesuspendeerd in een oplossing, die
5%polyethyleenglycol, 4,5%glucose, 0,05%dextran, 0,1% NaCI, 0,004 Mol. MgCl2
en 0,01 Mol. fosfaatbuffer pH 7bevatte. Nadat het homogenaat op de kolom was gegoten coaguleerden de chloroplasten. Dit voltrok zich in ongeveer een halfuur. Hierna kon met percolatie van laatstgenoemde oplossing, om eiwitten en laagmoleculaire
stoffen uit het homogenaat enuit dekolom teverwijderen, worden begonnen. Percolatiesvan oplossingen met dezelfde gehalten aan dextran, glucose, MgCl2 en fosfaatbuffer, doch zonder NaCI en waarin de polyethyleenglycol-concentratie trapsgewijze
werd verlaagd, hadden de elutie van de virussen tot gevolg. Gedurende de gehele procedure bleven de groene bestanddelen op de kolom achter.
Deze methode kon slechts op beperkte schaal worden toegepast. Chloroplasten van
tomaat, aardappel en tabak coaguleerden sterk genoeg om van de virussen te worden
gescheiden. Bij de isolering van virus uit andere planten was dit niet het geval. Om de
coagulatie te doen plaats hebben, was verhoging van het NaCl-gehalte in het eerste
solvent noodzakelijk.
Denieuwe isolatiemethode bestaat uit twee bewerkingen. Eerst moet het virus geëxtraheerd worden en vervolgens gezuiverd.
E x t r a c t i e . De chromatografische kolom werd gemaakt door een suspensie van
10gdroge celluloseineen oplossing, die 5%polyethyleenglycol, 0,05%dextran, 4,5%
glucose, 2% NaCI, 0,004 Mol.MgCl2 en 0,01 Mol. fosfaatbuffer pH7 bevatte, in een
buisvan 3 cm diameter tegieten;dezekolom werd 5cmlang. Vantevoren was ± 30g
zand in de buis gebracht. Na bezinking van de cellulose werd de kolom afgedekt met
een gelijke hoeveelheid zand. De chromatografische zuil had eenmantel, waarin alkoholvan 1°Cgedurende het extractieproces circuleerde.
De bereiding van het homogenaat was dezelfde als hierboven isaangegeven. De oplossingbevatteechter 4%NaCIinplaats van0,2%.Na hetopbrengen vandit homogenaat op dekolom moest een half uur met de percolatie worden gewacht om de chloroplasten de gelegenheid te geven te coaguleren. Vermenging van het ontstane neerslag
met zand garandeerde een doorstroomsnelheid van ongeveer 2ml per minuut. Percolatievan dezelfde oplossingalsdie,welkevoor debereidingvandekolomwasgebruikt,
resulteerde in de elutie van de eiwitten en laagmoleculaire stoffen. Het effluent was
eerst bruin, doch ontkleurde langzamerhand bij doorleiding van 250 ml van de oplossing door de kolom. Voortzetting van de percolatie met 150ml van een vloeistof, die
dezelfde hoeveelheden dextran, glucose, MgCl2 en fosfaatbuffer bevatte, doch waarin
polyethyleenglycol en NaCI waren weggelaten, had elutie van de virussen tot gevolg.
Zoals boven reeds is gezegd, bleven gedurende deze percolaties de groene delen op de
kolom achter.
Z u i v e r i n g . Aan het laatste effluent, dat het virus bevatte, werden polyethyleenglycol en NaCI toegevoegd. Doorleiding van deze oplossing door een tweede kolom
(gelijk aan de eerste) had opnieuw adsorptie van het virus aan de cellulose tot gevolg.
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De percolaties werden uitgevoerd met behulp van doorleiding van achtereenvolgens
100ml van oplossingen, die behalve het gewone gehalte aan glucose, dextran, MgCl2
en fosfaatbuffer respectievelijk devolgende mengsels bevatten:
5% polyethyleenglycol en 2 % NaCl
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Het solvent, dat 2% NaCl bevatte, elueerde niet-infectieuze ultraviolet-absorberende stoffen. Blijkbaar waren dezeaan devirusdeeltjes geadsorbeerd. Virus kwam uit
de zuil na passage van één of meer van de andere oplossingen.
Bepaling van de v i r u s s e n in de effluenten
Automatische bepaling van de absorptie bij 254ma van de bovenstaande effluenten
met een LKB Uvicord absorptiemeter toonde de aanwezigheid van ultraviolet-absorberende stoffen aan. Symptomen op waardplanten als gevolg van inoculaties met de
verkregen effluenten wezen op hetvoorkomen vanvirus hierin: X-virusopGomphrena
globosa,Y N -virusopSolanum demissumA6,tabaksmozaïekvirus op Nicotianaglutinosa, stengelbontvirus op White Burley tabak, witte-klavermozaïekvirus op Phaseolus
vulgaris(Beka),anjer ,,ringspot"-virus op Chenopodiumamaranticoloren anjer „rnottle"-virus op Gomphrenaglobosa.
O n d e r z o e k n a a r de z u i v e r h e i d van de g e ï s o l e e r d e v i r u s s e n
Hierbij zijn drie methoden gebruikt.
1. De effluenten, die virus bevatten, werden metcorresponderende fracties uit gezonde
planten vergeleken (tabel 13).Afwezigheid van ultraviolet-absorberende stoffen in effluenten uit homogenaten van gezonde planten, die overeenkwamen met fracties, die
virus bevatten, was een aanwijzing dat de zuiveringsmethode aan haar doel beantwoordde.
Het solvent, dat 3%polyethyleenglycol bevatte, maakte uit preparaten van gezonde
planten een geringe hoeveelheid ultraviolet-absorberende stoffen vrij. De toevoeging
van MgCl2 aan alle percolerende vloeistoffen reduceerde de hoeveelheid ultravioletabsorberende stoffen uit gezonde planten in dit effluent zeer sterk (zie I.P.O.-jaarverslag 1962,blz. 145).De totaleabsorptie door dezefractie bij 254ma wasnu niet meer
dan 1 % van de totale absorptie van de corresponderende fracties, waarin virus voorkwam.
2. Elektronenmicroscopisch onderzoek. Goede opnamen waren slechts mogelijk, nadat polyethyleenglycol, dextran en glucosewaren verwijderd. Afhankelijk van de aard
van het virus kon dit laatste op tweewijzen geschieden; de enemanier isgeschikt voor
X-virus en tabaksmozaïekvirus en detweede voor de anjervirussen enhet stengelbontvirusvan aardappel.
X-virus en tabaksmozaïekvirus precipiteerden in de effluenten na toevoeging van
polyethyleenglycol en NaCl tot eindconcentraties van respectievelijk 5%en 2%. Het
neerslagverkregen door centrifugeren (10.000rpm, 15minuten)werdvervolgens opge125

TABEL 13. Het voorkomen van ultraviolet-absorberende stoffen met ( + ) of zonder (-) virusactiviteiten in effluenten, verkregen met behulp van de chromatografische zuiveringsprocedure
over cellulosekolommen met mengsels van 0,05% dextran, 4,5% glucose, 0,004 Mol.MgCl 2 ,0,01 Mol. fosfaatbuffer pH7 en variërende concentraties polyethyleenglycol (PEG)
en NaCl als solvents
Kolom I
Column I
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0
0

81
31

2

5
1,5

5

5
1

5
0,5

5
0,1

5
0

3
0

0
0

•2)

Tomato: healthy
Tomaat geïnfecteerd met tabaksmozaïekvirus
Tomato infected with tobacco mosaic
virus
Aardappel-X-virus
Potato virus X
Aardappel-Y-virus
Potato virus Y
Stengelbontvirus
Potato stem mottle virus
Phaseolus vulgaris:gezond . . . .
Phaseolus vulgaris: healthy
Phas. vuig. geïnfecteerd met: witte
klaver mozaïekvirus
Phas. vulg. infected with white clover
mosaicvirus
Tabak geïnfecteerd met: tabaksnecrosevirus
Tobacco infected with: Tobacco necrosis virus
Anjer :gezond
Carnation: healthy
Anjer geïnfecteerd met:
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„ringspot" virus
„ringspot" virus
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„mottle" virus
TABLE 13. Occurrence of ultraviolet absorbing compounds with (+) or without (-) virus activities in
effluents prepared by means of a chromatographic purification procedure over cellulose
columns with solutions containing 0.05% dextran, 4.5% glucose, 0.004 Mol. MgCl2, 0.01
Mol. phosphatebuffer pH 7and varying concentrations of polyethylene glycol and NaCl as
solvents.
*)Oplossing gebruikt voor de zuivering van tabaksnecrosevirus. Solvent usedfor the purification of
tobacco necrosis virus.
2
) De ultraviolet absorptie van de effluenten, gemerkt m e t . , isminder dan 1 % van de absorptie door
corresponderende effluenten, die virus bevatten. The ultraviolet absorption of the effluents indicated by
., isless than 1% of the absorption by corresponding effluents which contain virus.

lost in 2ml0,1 Mol. NH4-acetaatbuffer pH 7.Door dezeoplossing weer te centrifugeren(10.000rpm, 15minuten) sedimenteerdenonopgelostedeeltjes. Vandebovenstaandevloeistof werden verdunningen gemaakt tot 1op 1000;hiervan werden de preparatenvoor elektronenmicroscopische opnamen gemaakt.
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De anjervirussen en het stengelbontvirus werden aan DEAE-celluIose (kolom van
5 g) geadsorbeerd. Percolatie van 100 ml 0,02 Mol. fosfaatbuffer pH 7 verwijderde
polyethyleenglycol, dextran en glucose. Passagevan 50ml0,8 Mol. NaCl in0,02 Mol.
fosfaatbuffer pH 7elueerdehetvirus. Dialysevandezevirusoplossing tegenwater verwijderde de overmaat ionen. Voor het maken van de elektronenmicroscopische opnamen werden van degedialyseerde virusoplossing verdunningen gemaak.tot 1 op 1000.
In deze opnamen waren geen onzuiverheden van betekenis te onderkennen.
3. Bepaling van het ultraviolet-absorptiespectrum van de geïsoleerde virussen.
De oplossingen, die voor elektronenmicroskopisch onderzoek dienden, werden
eveneensvoor dezebepaling gebruikt. De absorptie spectra waren karakteristiek voor
nucleoproteïnen met maxima bij 260-262 m[i en minima bij 240-248 my-.De verhouding tussen demaximale en deminimale absorptie varieerdevan 1,12 tot 1,36.
Het was tot dusverre niet mogelijk om de zuiverheid van het Yn-virus en het witteklavermozaïekvirusvolgens de beide laatste methoden te onderzoeken. Deze virussen
vertoonden na de zuivering een sterke aggregatie, die het oplossen sterk belemmerde.
Toevoeging van 0,006 Mol.mercaptoethanol of0,01Mol. Na-diethyldithiocarbamaat
aan het homogenaat en aan alle bovenstaande solvents bleek de aggregatie van Y n virus in sterke mate te verminderen. De invloed van genoemde chemicaliën op de
aggregatie van witte-klavermozaïekviruswerd nog niet bestudeerd.
Bij de zuivering van tabaksnecrosevirus uit White Burley tabak elueerde de oplossing,die 5%polyethyleenglycol en2%NaCl bevatte, niet alleen eiwitten en laagmoleculaire stoffen, maar eveneens het virus. Door in dit geval zowel de extractie als de
zuivering te beginnen met een solvent, dat 8% polyethyleenglycol en 3% NaCl bevatte, werd dit virus aan de cellulose geadsorbeerd en daardoor gescheiden van de eiwitten en laagmoleculaire stoffen. De bestudering van de zuiverheid had plaats op dezelfde manier als die van de eerder genoemde virussen. Figuur 16geeft de elektronenmicroscopische opname van tabaksnecrosevirus weer.
B e p a l i n g van de h o e v e e l h e i d t e r u g g e v o n d e n virus na de c h r o m a t o g r a fische p r o c e d u r e
Verse tomatebladeren (25 g), geïnfecteerd met tabaksmozaïekvirus, werden in een
hoeveelheid van 70ml 0,5 Mol. Na-acetaatoplossing pH 7, die 0,004 Mol.MgCl2 bevatte,vermalen en het mengsel werd gecentrifugeerd bij 8000rpm gedurende 10minuten. Na meting van het volume van de bovenstaande vloeistof werd 1ml hiervan bewaard om door middel van tellingen van lokale lesies op Nicotiana glutinosa een idee
te krijgen van de virusconcentratie van de te chromatograferen vloeistof. Na toevoeging van polyethyleenglycol, dextran, glucose, NaCl en fosfaatbuffer pH 7 aan het
overblijvende gedeeltevan debovenstaande vloeistof tot eindconcentraties van respectievelijk 5%,0,05%, 4,5%,2% en0,01 Mol. kon door middel van de chromatografischemethode het tabaksmozaïekvirus worden gezuiverd. Toevoeging van water aan
de fracties, die ultraviolet-absorberende stoffen bevatten, leverde oplossingen op, die
correspondeerden met het oorspronkelijke volume van de bovenstaande vloeistof.
Door inoculatie van detot 1op 1000verdunde oplossingen op N. glutinosa konden de
relatieve virusconcentraties worden bepaald. Na de extractie bleek al het virus in de
tweede fractie voor te komen. Tijdens de zuivering leverden de passages van de 5%
polyethyleenglycol met ofzonder 0,1%NaCl degrootste hoeveelheden virus op. Door
het totale aantal lokale lesies,veroorzaakt door inoculaties van de effluenten na zuiveringtevergelijken met het aantal lesies,dat de oorspronkelijke bovenstaande vloeistof
teweegbracht, bleek niet alleen dat het virus volledig is terug te vinden, maar dat het
127

a*s&,:?->
•J-

FIG

16. Elektronenmicroscopische opname van gezuiverd tabaksnecrosevirus. Vergroting 15.000 x .
(Foto gemaakt door de Landbouw-Fysisch-technische Dienst, Wageningen.)
Electron micrograph of purified tobacco necrosis virus. Magnification: x 15.000. f Photograph
taken by the Physico-teehnieal Service for Agriculture, Wageningen.)

infectievermogen zelfs istoegenomen. Blijkbaarwerden belangrijke hoeveelheden remstoffen tijdens dezuivering verwijderd.
De methode, beschreven in het verslag over 1962,was demeest geschikte omdehoeveelheid X-virus na de zuivering te bepalen. De behandeling van de bovenstaande
vloeistof en van de verkregen effluenten was gelijk aan die voor tabaksmozaïekvirus
met dit onderscheid, dat 0,1% NaCl in plaats van 2% in de bovenstaande vloeistof
werd gebruikt. Gomphrena globosa diende als waardplant bij de bepaling van de relatieve virusconcentratie. Het resultaat was hetzelfde als voor tabaksmozaïekvirus.
Tijdens mijn afwezigheid bracht de heer W. H. M. MOSCH een aantal wijzigingen
aan in het algemene schema van bewerkingen om het tabaksnecrosevirus te zuiveren.
Het witte-klavermozaïekviruswerd door de heer drs. C. KLIFFEN gezuiverd ende beide
anjervirussen door mevr. K. E. ERKELENS.
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Onderzoek met behulpvan radioactieveisotopen(project 9-1-3,J. PH.W. NOORDINK)
VIROLOGISCHE AFDELING

De methode dermicroautoradiografie metvloeibare emulsies maakt kwantitatieve
bepalingmogelijk vanmet C14gemerkt tabaksmozaïekvirus incellen van celsuspensies
van verschillende ouderdom (project 2-9-2 van mej. drs.F. QUAK). Resultaten kunnen
nog niet worden vermeld, daar demethode nadere uitwerking behoeft.
MYCOLOGISCHE AFDELING

In samenwerking met drs. H. P. MAAS GEESTERANUSwerden handelspreparaten van

Bacillus thuringiensis gemerkt met P 32(10 [xcper ml).Door degemerkte preparaten
aan rupsen vanPieris brassicaeaantebieden enhunradioactiviteit temeten (50-400
tikkenperminuut) kaneenindruk vandeeetgewoonten vandedierenworden verkregen endehoeveelheid opgenomen voedsel bepaald (zieverder project 1-12-4van drs.
H. P. MAAS GEESTERANUS).
ENTOMOLOGISCHE

AFDELING

In samenwerking met de heer W. NIJVELDTiseenmethode ontwikkeld om de larven
van de tarwestengelgalmug, Haplodiplosis equestris WAGN., metisotopen te merken.
De imago eetgedurende zijn korte leven niet, zodat hetmerken vandeimago via het
voedsel niet mogelijk is.Delarvevoedt zichmetdesappen uitdestengelvantarweof
gerst. Hetmerken vandelarven via hetvoedsel slaagde echter evenmin, omdat hetinbrengen vanradioactieve isotopen in tarwe en gerst moeilijkheden opleverde. Hetis
evenwel bekend, datvolwassen larven eenvochtig milieu behoeven. Daarom werd getracht dedieren door dompeling inwater, waaraan Na 22 was toegevoegd, te merken.
Na drie weken bleek weliswaar 10% tezijn gestorven, doch de overige dieren waren
voldoende radioactief geworden voor hetbeoogde doel, nl. hentegebruiken inproevenomnategaaninhoeverre debodemtemperatuur dediepte bepaalt, waaropdedierenindebodem overwinteren. Hiertoe werden delarven gelegdopdegrond, waarmee
een stalen cilinder wasgevuld, dievervolgens buiten werd ingegraven. Eens per twee
weken werd de cilinder uit de grond gehaald. Na 22 geeft zowel ß- als y-straling; de
ß-stralenworden door destalen wand vandecilinder endegrond geabsorbeerd, doch
de harde y-stralen van1,28Mev. kunnen zonder bezwaar worden waargenomen door
de buitenwand vandecilinder afte tasten meteendun-venster Geiger-Müllerbuis.De
halfwaardetijd vanNa 22 is2\ jaar, waardoor ditisotoop zeer geschikt isvoor toepassinginlangdurige proeven. Gedurende velemaanden kandeplaats,waar hetgrootste
deelderlarvenzichbevindt, worden bepaald. Dedierenbleken indemaanden september totdecember niet dieper indegrondtekruipen dan6-9cm.Detemperatuur daalde in dieperiode opeendiepte van 10cmvan 13,8°C tot 1,6°C. De waarnemingen
worden voortgezet.
In samenwerkingmetir.A.J.VIJVERBERGwerdgetrachtMyzuspersicae opeen kunstmatigvoedingsmedium tekweken. Hierbij reesdevraag,hoeveeldedierenzoudenopnemen van de diverse aangeboden media. Om deze vraag te kunnen beantwoorden
werden voedingsmedia metP 32gemerkt. Hoewel dedieren uiterst weinig voedselopnamen, werden zij toch voldoende radioactief (2000 tikken permin.)om daaruit de
opgenomen hoeveelheidvoedselnauwkeurigtekunnen bepalen.
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AFDELING ONDERZOEK INVLOED LUCHTVERONTREINIGING
OP CULTUURGEWASSEN

Gevoeligheid van gewassen voor schadelijke industriegassen (project 6-1-3, Ir. F.
SPIERINGS)

Cyclamen
Bloeiende cyclamenplanten werden begin april begast met S0 2 en met HF. Een begassingmet 3dpm S0 2 , gedurende 6uur, veroorzaakte beschadiging aan de bladeren;
doch niet aan de bloemen. De begassingen met 0,1 dpm HF gedurende 6uur hadden
de reeds eerder beschreven randbeschadiging van de bloemblaadjes ten gevolge. Deze
breidde zich geleidelijk verder naar binnen uit; bladbeschadiging trad niet op. Deze
proeven tonen aan dat de cyclamenbloemen wel voor HF gevoelig zijn maar niet voor

so2.
Winterakoniet
Daar uit fumigatieproeven in voorgaande jaren gebleken was, dat winterakoniet
vóór de bloei matig gevoelig is voor S0 2 , werden de planten nu begast met S0 2 aan
het eindevan de bloei en daarna (midden april). Een begassingmet 1 dpm S0 2 , gedurende 6uur, veroorzaakte bladbeschadiging. De gevoeligheid van de planten voor een
zó kort durende begassing met S0 2 was na de bloei echter niet groter dan vóór de
bloei,daar eenconcentratie van0,5dpm S0 2 ooknu geennadelige gevolgenhad. Verder bleek, in overeenstemming met de resultaten van voorgaandejaren, dat dit bolgewasje voor H F niet gevoelig is, want een concentratie van 0,12 dpm HF gedurende
6 uur inwerkend geeft geen beschadiging. In het gebied van Beverwijk treedt echter
toch vervroegde afsterving bij dit gewas op, zowel op bedrijven als op een Eranthisproefveld aldaar; als controle diende een proefveld te Breezand. Deze vervroegde afsterving zou veroorzaakt kunnen zijn door een frequent aanwezige zeer lage concentratie S0 2 , die cumulatief heeft ingewerkt. In dit verband kan worden opgemerkt dat
ook bij vruchtbomen in gebieden met luchtverontreiniging, die niet tot plotselingegewassenbeschadiging aanleiding geeft, vervroegde afsterving vanhet blad kan optreden.
Om nadere gegevens hierover te kunnen verzamelen, zouden S02-begassingen in zeer
lageconcentraties gedurende langetijd gewenst zijn.
Anjer
Omstreeks het midden van juni en in de tweede helft van augustus werden anjerplanten van het ras 'White Sim' gedurende 6 uur met S0 2 begast. Tijdens de eerste
begassingsperiode waren deplanten, diein kisten werden opgekweekt, 2à 3dm hoog.
Een concentratie van 2dpm S0 2 veroorzaakte aan detoppen van dejonge blaadjes beschadiging. In de tweede helft van augustus werden de planten reeds door 1,2 dpm
S0 2 aangetast, erontstonden wederom aandetoppenderjongeblaadjesverkleuringen;
ook warendezeblaadjes metminder wasbedektdan de oudere.
Luchtverontreiniging in het gebied van de Nieuwe Waterweg (project 6-1-4, Ir. F.
SPIERINGS)

In het gebied ten noorden van de Nieuwe Waterweg werden op verschillende plaatsen opnieuw fresiaveldjes aangelegd om de aanwezigheid en de herkomst van fluorwaterstof vast te stellen. Echter was er nu luchtverontreiniging door ontbranding van
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kunstmest ineenopslagplaats teVlaardingen enwaren die fresia's, waar derook overheen getrokkenwas, beschadigd.
In een boomgaard teH o o g v l i e t entwee boomgaarden t e P o o r t u g a a l werd begin
oktober bladverbranding geconstateerd, respectievelijk in zeer ernstige en ernstige
mate als gevolg van de aanwezigheid van gassen afkomstig van het industriegebied te
Pernis. Uit een onderzoek in de boomgaard te Hoogvliet met behulp van indicatorplanten voor HF- en S02-luchtverontreiniging, nl.luzernevoor S0 2 , gladiool en fresia
voor HF en boekweit voor S0 2 èn HF, kon worden aangetoond, dat de beschadiging
door S0 2 werd veroorzaakt.
Te M a a s s l u i s was in de omgeving van een fabriek, die teer- en asfaltachtige Produkten toepast, beschadiging opgetreden aanbomen,heestersenkruidachtige planten.
Dat de schade grotendeels moet worden toegeschreven aan de rook die de fabriek in
de omgeving verspreid, bewijzen de volgende waarnemingen en bepalingen. Van de
aangetaste gewassen bleken de rozen het meest gevoelig te zijn. De bovenzijde van de
jonge blaadjes van vele gewassen vertoonde een metaalachtige glans. Een benzol-extract van het beschadigde blad veroorzaakte in ultra-violet licht een voor teerachtige
Produkten kenmerkende fluorescentie. Er bestaan verschillende publikaties over schadelijkheid van rook van teerprodukten voor planten; enkele auteurs zijn van mening
dat rook van asfalt veel minder schadelijk zou zijn dan de vluchtige produkten van
teerachtige stoffen.
Invloed vanstof, rook ennevelopdevoorgewassenbeschikbarelichthoeveelheid(project 6-1-2, Ir. F. SPIERINGS)
De lichtmetingen met behulp van selenium^cellen op acht plaatsen in het Westland
werden in 1963beëindigd. Zij hebben plaats gevonden in de perioden april-november
1960, maart-augustus 1961, september 1961-mei 1962 en oktober 1962-juli 1963. Er
wasnaar gestreefd delichtmeet-apparatuur zoveelmogelijk opte stelleninde richting
Z.W.-N.O.vanhetgebiedlangsdeNieuweWaterweg,beginnend nabij de uitmonding
in zee. De metingen op deze punten leverden geen verschillen op. Deze dienden als
controle en kunnen worden hervat zodra er aanleiding is om het optreden van duidelijke verschillen in lichthoeveelheden tussen de meetpunten te veronderstellen.
Adviezen en service-onderzoek in verband met plaatselijke luchtverontreinigingen
(project 6-2-1, Ir. A. VAN RAAY)
De gevallen van luchtverontreiniging welke in hetjaar 1963, buiten het gebied van
het Westland ende omgeving van Beverwijk, in Nederland voorkwamen, kunnen naar
hun oorzaak in twee groepen worden ingedeeld, nl. luchtverontreiniging door stof en
door vnl. gassen. Eerst worden nu de zeven gevallen van gasvormige luchtverontreiniging besproken.
Acht
Reeds in augustus 1962heeft de Plantenziektenkundige Dienst te 'sHertogenbosch
ons gewezen op eengevalvan gewasbeschadiging indeomgeving vaneen steenfabriek.
De oorzaak hiervan werd gezocht in roetafzetting op de planten.
De symptomen bestonden uit bladrandverbrandingen, vorming van kleine verschrompelde bladeren en weinig of geen bloei en vruchtzetting.
Ook in 1963zijn dezeverschijnselen opgetreden, niettegenstaande ereen verbetering
in de stookinstallatie van de fabriek was aangebracht, waardoor de hoeveelheid roet
welwas verminderd.
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Zwavelanalysesvanbladmateriaal uitditgebiedgavengeenaanwijzingen. Fluoranalysesvanhetzelfde bladmateriaal leverden echterwelgegevens op.
Het inaugustus 1962verzamelde appelblad bevatte 836dpm fluor endat van buiten
het schadegebied 9dpm. In mei 1963bevatte het aangetaste blad 533dpm; het gehalte
liepzelfs op tot 1433dpm F op 1 oktober 1963.
Dit zijn duswelzeer hoge cijfers. In hoeverre naast het (vermoede) gasvormige HF
ook nog luchtverontreinigingen in de vorm van stof een rol hebben gespeeld, zal nog
moeten worden uitgezocht. Om te beginnen zijn er twee fluormeetkastjes in deze omgeving geplaatst. Gegevens hiervan zijn echter nog niet beschikbaar.
A l p h e n a a n de Rijn
Inverband met demogelijke verplaatsing vaneentuindersbedrijfvanuit dekom van
het dorp naar het randgebied, verzocht degemeente ons een onderzoek naar eventuele
luchtverontreiniging in dit randgebied in te stellen.
Het gaat hier om de vraag of afgassen van een asfaltfabriek schade zouden kunnen
toebrengen aan degewassen op het inde omgevingtevestigentuindersbedrijf. Hoewel
de kans op beschadiging, gezien de afstand tot genoemde fabriek gering lijkt, is voor
alle zekerheid een Leclerc-apparaat op het desbetreffende terrein geplaatst. Dit zal
aanwijzingen kunnen geven voor eventueel voorkomende luchtverontreiniging.
De tot nu toe met dit apparaat verkregen gegevens zijn vooralsnog niet verontrustend te noemen.
Amsterdam
In juni 1963 kwam een klacht binnen aangaande beschadigingen van een aantal
bloemisterijgewassen en heesters op de algemene begraafplaats 'Zorgvlied' te Amsterdam.
Het Tuinbouwconsulentschap 'Amsterdam' kon de oorzaak hiervan niet vaststellen. Gewassen als Begonia semperflorens, Tagetes, Ageratum en violen vertoonden
bladrandbeschadigingen. Het ziekteverschijnsel wasechter weinig specifiek, voorzover
men dan bij een gasbeschadiging van specifiek kan spreken.
Chloor- enzwavelbepalingen aanbladmateriaal gavenevenmin uitsluitsel.
In verband met het sporadisch optreden van de vermoedelijke luchtverontreiniging
zijn hier, om de aard ervan te kunnen opsporen, twee zwavelmeters geplaatst. Tot nu
toezijn de resultaten echter nog negatief.
Apeldoorn
De sinds midden oktober 1962 binnenkomende klachten van enige omwonenden
van eenkoelgassen-fabricerende industrie bleven ook in 1963aanhouden. Bladbeschadigingen zoals wij ze kennen van fluorwaterstof-inwerking kwamen ditjaar wederom,
hoewel in geringer omvang, bij fruitgewassen voor. In verband hiermede werden hier
tweefluorkastjes geplaatst.
Rozenburg
Een geval van bladbeschadigingen aan druivenbomen en spruitkool in de directe
omgeving van de titaandioxidefabriek te Rozenburg, bleek te zijn veroorzaakt door

so2.
Uit het onderzoek kwam naar voren, dat deBlackAlicante druif gevoeliger was dan
deFrankenthaler. Debeschadiging zowel alshet S02-gehaltevan het blad bewezen dit.
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Voor Black Alicante was dit laatste 1,23%, tegenover 0,99% bij de controle, en voor
de Frankenthaler resp. 1,19% en 1,18%.
Met eenrapport dat aan belanghebbenden werd toegestuurd, isdit onderzoek afgesloten.
Uithoorn
Het onderzoek naar de aard van het beschadigende agensineenconglomeraat van
afgassen van de Cindu te Uithoorn is gestaakt. De voornaamste oorzaak hiervan is,
dat aan de tuinder die schade leed door deze luchtverontreiniging, een ander terrein,
buiten de invloedssfeer van de industriegassen is toegewezen. Bovendien brengt een
verder speuren naar de oorzaak thans hogere kosten met zichmee dan de aangerichte
schade kan rechtvaardigen.
Wageningen
Reeds in 1962 kon aan de hand van enkele proefjes in kastjes van 125liter inhoud
worden aangetoond, dat de beschadigingen aan tomateplanten in de met aardgas verwarmde stookkassen van het l.T.T. te Wageningen, alleen kunnen zijn opgetreden,
wanneer (naast open brandende gasvlammen) onverbrand gas in de opkweekruimte
aanwezig was (bijv. door eenlek in de gasleiding).
In 1963werden, in samenwerking met het toenmalig Staatsgasbedrijf, enkele proeven verricht om meer te weten te komen omtrent de aard van het schadelijke agens.
Een drietal gesloten kastjes met proefplanten erin werd door middel van gummieslangenmet elkaar verbonden.
In het eerstekastje werd een open brander geplaatst en aangestoken en eenlekin de
gastoevoer gemaakt. Door een waterstraalluchtpomp werden de zich ontwikkelde
gassen achtereenvolgens door het tweede en derde kastje geleid. Na ongeveer zes uur
werden gasmonsters uit het eerste en het derde kastje getrokken. Deze monsters zijn
langs chromatogransche weg door de MEKOG te IJmuiden geanalyseerd.
De bedoeling van deze proef was te zien of de optredende beschadigingen veroorzaakt zouden kunnen worden door de zgn. radicalen, dus de onstabiele verbindingen.
Deze zouden dan alleen maar de planten in het eerste kastje moeten beschadigen, die
in de andere kastjes zouden niet of nauwelijks worden aangetast.
Deze veronderstelling kwam uit. De planten uit het tweede en het derde kastje bleven inderdaad gezond, doch vertoonden wel epinastisch gekromde bladeren. Deze
krommingen verdwenen echter nadat deplanten eentijdje buiten de kastjes hadden gestaan.
Eenzelfde verschijnsel deedzichook voor bij planten diezichenigetijd ineenmilieu
met onverbrand aardgas hadden bevonden. Dat er daarbij geen sprake wasvan zuurstofgebrek, toonde een overeenkomstig proefje aan, waarbij eenplant onder overigens
gelijke uitwendige omstandigheden, door middel van het doorleiden van stikstof, in
een ongeveer gelijke geringe zuurstofconcentratie werd gebracht.
Deze plant bleef volkomen normaal. Het moeten dus welecht aardgascomponenten
zijn geweest die dergelijke epinastische verschijnselen hebben veroorzaakt.
De oorzaak van de beschadiging van planten uit het eerste kastje zal zoals gezegd
waarschijnlijk in de bovengenoemde onstabiele verbindingen moeten worden gezocht.
Een vergelijking van de analyse-resultaten van de getrokken gasmonsters leverde, behalve een verschil in concentratie van verschillende componenten, niets op,wat de ev.
oorzaak van de beschadiging aanwees. Wel bleek, dat onder deze omstandigheden:
waarbij dus een vlam en een lek aanwezig waren, extra etheen, propeen, isobuteen en
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buteen werden gevormd. Dergelijke verbindingen kunnen dus heel goed de epinastischeverschijnselen tot gevolg hebben gehad.
Almetalishetwerkelijk beschadigend agensnognietgevonden. Daar ditechter een
vraagstuk is van min of meer theoretische aard en de problemen in de praktijk voor
het gasbedrijf zijn opgelost (nergens lekkages toestaan), zal hieraan voorlopig geen
verdere aandacht worden besteed.
Aanleiding tot een ander onderzoek in Wageningen waren klachten uit de tuinbouwsector. Planten zouden beschadigd worden doordat p.v.c.-tuinslangenwaren gebruikt voor warmwatercirculatie in kassen.
Via het I.T.T. bereikte ons van de zijde van een groothandelsfirma de vraag in hoeverre enkele typen plastiekslang bepaalde temperaturen kunnen verdragen, zonder dat
de bij de fabricage gebruikte weekmaker door tevervluchtigen schadelijk gaat worden
voor de groei en ontwikkeling van planten.
De resultaten van enkele tot nu toe met betrekking tot deze vraag genomen proefjes wezen uit, dat er inderdaad plantenbeschadigingen kunnen voorkomen, ook bij
temperaturen die beneden de gesteldenorm liggen. Het ismogelijk dat in de toekomst
proeven met weekmakerszullen volgen.
Vervolgens worden degevallen van schade,door stof veroorzaakt, besproken.
Buggenum
Het onderzoek betreffende destofverspreiding, ingesteldopverzoekvandeP.L.E.M,
alhier werdditjaar voortgezet. Hierover kan echter nogweinigpositiefs worden medegedeeld.
De fruitteler, diereeds eerder over stofbevuiling van fruit had geklaagd, heeft intussen opnieuw dienaangaande klachten geuit. In een pereboomgaard waren de bladeren
en devruchten met een stoflaag bedekt. De oorzaak hiervan werd echter gezocht in afgassenvan een onlangsvlak naast de P.L.E.M. gevestigd bedrijfje van de N.V. Granuliet. De klacht welke dienovereenkomstig bij dit bedrijfje was ingediend, is door deze
echter afgewezen. Men baseerde deze afwijzing op een onderzoek dat het Centraal
Laboratorium van de Verenigde bedrijven Bredero N.V. betreffende deze kwestie had
ingesteld. Dit leidde tot de conclusie, dat het op de bomen aanwezige stof roetachtige
bestanddelen bevatte. De leiding van de industrie beweert echter, dat tijdens het produktieproces nooit roet kan ontstaan. Op verzoekvandefruitteler zullenwijdit vraagstuk in samenwerking met genoemd laboratorium verder onderzoeken.
Herveld
Een metaalindustrie verspreidt hier in O.N.O.-richting ten opzichte van haar bedrijf
enige zinkstof, als gevolg van het 'schoperen' van haar eindprodukt. In een jonge
pruimeboomgaard, die in die richting is gelegen, zijn enkele van de dichtst bij de fabriek staande bomen in de groei wat achter gebleven en vertoonden in het najaar een
vroegtijdiger bladval dan de overige exemplaren in de boomgaard. De industrie heeft
gevraagd een onderzoek in te stellen naar de verspreiding van zinkverbindingen in het
gebied ten O.N.O. vanhet bedrijf.
Hiertoezijn inhetnajaar indeboomgaard bladmonsters verzameld op verschillende
afstanden van de fabriek. De hieraan verrichte zinkanalyses toonden aan, dat het
zinkgehalte met toenemende afstand tot de fabriek afneemt. Het hoogste gehalte was
ongeveer gelijk aan driemaal het laagste.
Bovendien werden drie Luikse bollen in het terrein geplaatst om een indruk aangaande deverspreiding van zinkstof in de lucht te krijgen.
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Maastricht
Inde omgeving van de E.N.C.I. werden de stofmetingen met Luiksebollen voortgezet. De hierbij verkregen gegevens zijn nog onvoldoende om er een betrouwbare conclusie uit te trekken.
De klachten van de tuinders lijken dit jaar niet verontrustend. Toch blijft er, ook
van dezijde van het Consulentschap, belangstelling bestaan voor het vraagstuk van de
invloed van een stofbevuiling op dekwaliteit van het marktprodukt en ev. op de groei
(en ontwikkeling) van het gewas.
In dit verband zijn ditjaar behalve de stofmetingen nog enkele andere proeven uitgevoerd.
In de eerste plaats werd devraag gesteld, hoe appelbomen reageren op een meermalen optredende bedekking met eengrote hoeveelheid stof.
De proef omvatte slechts vier bomen, die enige malen kunstmatig met een hoeveelheid stof tot 20g/m2 werden bedekt. Om het stof beter te doen hechten werden de bomen vooraf natgemaakt. Met het oog op de invloed van het cementgehalte werden
twee soorten stof met verschillend cementgehalte gebruikt. Dit cement zou nl. weleens
het schadelijke bestanddeel kunnen zijn.
Geen der bomen bleek, uiterlijk beoordeeld, er enig nadeel van te ondervinden.
Hierbij moet worden vermeld, dat het cementpercentage maximaal ongeveer 44%was
(op de Luikse bollen, die ongeveer op dezelfde afstand van de fabriek zijn geplaatst,
zijn weleenspercentages van ongeveer 50gevonden).
Helaas kon, door een misverstand bij het oogsten van het fruit, de bewaarbaarheid
hiervan niet worden beoordeeld.
Naast de kunstmatige bedekking met stof van gehele bomen, zijn ook afzonderlijke
bloemtrossen direct na de bloei extramet stof vanverschillende samenstelling bevuild.
Dit is gedaan om na te gaan of er ook verruwing optreedt. Hiervan is echter niets gebleken. De uit deze trossen gegroeide appels nu zijn, evenals enkele na de oogst met
opzet bevuildepartijtjes fruit, inde herfst bij 5°Copgeslagen. De resultaten zijn uiteraard nog niet bekend.
Wel kunnen enkele gegevens van een bewaarproef van de periode 1962-1963 worden medegedeeld.
Het ginghierbij ook om appels(Golden Delicious) uit deomgevingvan de E.N.C.I.,
diealdan niet extra waren bevuild metzuiver E.N.C.I.-schoorsteenstof of een mengsel
hiervan met straatstof. Bovendien waren er enige variaties in de behandeling gebracht
zoals: droog- of nat plukken van het fruit en al dan niet omleggen hiervan na een
voorafgaande bevochtiging en bevuiling.
De voornaamste conclusies staan vermeld in een rapport aan de belanghebbenden
enkunnen alsvolgt kort worden samengevat.
1. De houdbaarheid van de vruchten, die aan eennatuurlijke bedekking met stof hadden blootgestaan was, ongeacht ofzenat of droog waren geplukt, goed te noemen.
Het stof waarmee devruchten waren bevuild, kon aan de hand van enkele blad- en
vruchtmonsters worden geanalyseerd. De hoeveelheid stof bedroeg 5,5-8,0 mg per
vrucht en bevatte ongeveer 13-54% E.N.C.I.-stof. Indien men de eerder genoemde
50%cement-stof in monsters uit deze omgeving in aanmerking neemt, kan de absolute hoeveelheid aan eventueel schadelijk bestanddeel worden bepaald.
2. De kunstmatig met stof bedekte partijen bezaten eveneens een over het algemeen
goede houdbaarheid.
In een enkel geval echter waren de vruchten wat rimpeliger. Of dit het gevolg was
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van het stof, dan wel van ouderdom of herkomst van de desbetreffende partij, kon
niet worden uitgemaakt.
3. Met het oog op de in het vorig punt besproken onzekerheid, werd de suggestie gedaan in het volgende jaar de bewaarproef te herhalen met stof van bekende hoeveelheid en samenstelling op vruchten afkomstig van bepaalde boomgaarden. Deze
hoeveelheden ensamenstellingen warenindezeproef nl.niet nauwkeurig bekend.
Dit isintussen gebeurd, maar de resultaten komen pas in 1964ter beschikking.
Zwollerkerspel
Evenals in het geval 'Buggenum' gaf een electriciteitscentrale hier aanleiding tot
klachten bij een fruitteler nl., dat zijn Golden Delicious-appelen door vliegas waren
bevuild.
De eersteindruk isdat de klachten wel gegrond zijn, doch de situatie isniet alarmerend. Overigens is dit geval nog in onderzoek.
Zwijndrecht
Het onderzoek naar demogelijkheden tot voorkoming van schade aan tuinbouwgewassen veroorzaakt door verspreiding van een zinkhoudende stof door een zuivelwerktuigenfabriek aldaar,werd afgesloten. Een rapport dienaangaande is opgesteld.
Grondanalyses toonden duidelijk de overmaat zink nabij de fabriek aan: in de
bovenlaag van 0-5 cm 238 dpm en op 10-15 cm diepte 137 dpm, tegenover resp. 123
dpm en 83dpm in grond op ongeveer dertig meter afstand.
Een bloemkoolmonster van het eerstgenoemde terrein bevatte 710 dpm Zn (in de
literatuur wordt bijwaarden vanmeer dan 400dpm van een overmaat gesproken).
Devraag, wat van tuinderszijde kon worden gedaan om de schadelijke werking van
het reeds in de grond aanwezige zink tegen te gaan, zou alleen zinvol zijn, indien de
verontreinigingsbron zou ophouden tebestaan. Hierop was,doordat dewerkwijze van
de fabriek was veranderd, een goede kans. Daarom is een in de literatuur aanbevolen
remedie nader onderzocht; in een potproefje werd een kalk- en fosfaatbemesting al of
niet in combinatie met eengrondmenging toegepast, waarbij sla alsgewas diende.
In het kort komen de resultaten hier op neer:
1. alleen al het omwerken van de grond tot een diepte van 40 cm, zonder toevoeging
van enige meststof, leverde een wiskundig betrouwbare meeropbrengst op in vergelijking metdeoogstvanniet bemeste bovengrond (0-20cm);
2. bij eeneventueel gebruik van debovengrond alléén, zou eenbemesting met Ca-fosfaat de opbrengst betrouwbaar kunnen verhogen, zelfs boven dievan de onbemeste
tot 40cmdiepte omgewerkte grond;
3. een nog grotere meeropbrengst werd verkregen door beide cultuurmaatregelen toe
te passen;
4. de hoogste opbrengst in deze proef leverde echter het uitsluitend gebruik van een
ondergrond (20-40 cm)zonder toevoeging van enige meststof.
In grote lijnen kan dus wel worden gezegd, dat het doel van de proef werd bereikt,
nl. te bepalen wat er tegen zinkvergiftiging van de grond kan worden gedaan. De betrokken tuinder werd dienovereenkomstig geadviseerd.
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SUMMARY
DIVISION OF MYCOLOGY AND BACTERIOLOGY

Apple. Field observations showed that the low temperatures, —14.5°Cin Zeeland
and —20,8°Cin Friesland, experienced during the prolonged winter 1962/63 had not
materially reduced thenumber of apple shootswith overwintered infestation.
From anumber of orchards ofwhich the spraying programme was known, samples
of fruit were observed during the period of cold storage, in order to correlate the occurrence of bitter rot with the control measures executed. It wasshown that the tight
spraying programme usually followed had left little opportunity for infection.
Aseriesofartificial inoculations ofvarious stockswithpureculturesof Phytophthora
cactorum and P. syringae showed that stock MM 109ismuch more sensitive to both
fungi than MM 111.
Cabbage. Storage rot caused by Phoma Ungarn appeared to be more severe if the
heads had been left in the field for some time after cutting. Disease incidence was
generally low during the past winter, probably due to the low outside temperatures
generally prevailing.
Cyclamen. Three isolates of the imperfect stage of Nectria radicicola GERLACH,
Cylindrocarpon radicicola WOLLENWEBER, were used to inoculate 16 different flower
crops. Some host plants proved to be exclusively susceptible to isolates obtained from
the same crop, others were susceptible to all isolates and some were not susceptible at
all.
Endive. The old problem of foot rot was again investigated. A number of Phycomycetes were isolated from diseased plants. Some of these could be reisolated from
experimental plants after artificial inoculation although no disease symptoms had
developed. Disease symptoms wereencountered inplantsput out inartificially infested
soilthe salinityofwhichhad been increased byaddition ofNaCland K 2 S0 4 .
Onion. Inafieldexperiment sprayingwith(1)captanand(2)thiramfrom threeweeks
after planting at 10days' and 20 days' intervals reduced the incidence of neck rot to
between 5%and 6%as compared with 14%in thecontrol. In an adjacent experiment
in the samefield where spraying was not started until elevenweeks after planting, the
treatment gavelittleornodiseasecontrol.
Pear. Pear blossom blight caused by Pseudomonas syringae was negligible during
the spring of 1963. It isthought that the early onset of winter in 1962prevented infection ofleaf scarsbythe pathogen.
Peas. Investigation of the foot rot problem met in the northern provinces showed
that environment is of greater importance than absence or presence of the fungal
parasites concerned.
Fusariumspp. and Pythium spp.do not cause loss of crop under favourable environmental conditions. Loss ofcrop only occurs if conditions are such that a sufficient
number ofroots showdamage ofthe stele.
Pelargonium. Corynebacterium fascians was effectively controlled by alternate
sprayings of the mother plants with streptomycin, oxyquinoline sulphate or copper
oxychloride.
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Potato. In laboratory experiments some cultivars possessing R-genes showed low
resistance toPhytophthora infestons in the tuber and lowfieldresistance inthe foliage.
There are indications that precocity and a high degree of field resistance may occur in
the same cultivar.
Soil samples from a field naturally infested with Rhizoctonia solani, were stored in
the laboratory in glassjars covered with polythene foil so as to prevent drying. It was
found, that without any plants present, the fungus could still be isolated from the
samples after one year. In the field it was proved that the influence of the inoculum
surviving in the soil is of little importance as compared with the inoculum present on
the seed tubers in the form of sclerotia. Sclerotial development on tubers is insignificant as long as the crop isgrowing vigorously. Destruction of the overground part
oftheplant stimulates sclerotial development onthe tubers.
With regard to common scabitwasfound that overheadirrigationduring the period
oftuber setting reducestheamount ofscabfound atthetime ofharvesting.
Sugarbeet. The results of thework done onPeronosporaschachtii FUCKEL of beetseed plants indicate that the plants get infected by oospores from the soil rather than
by seed-borne inoculum. Probably the disease may be effectively controlled by a suitablecrop rotation.
With regard to Verticillium wilt we still do not know the typical symptoms of this
disease. Isolations from wilting plants have so far only yielded Fusarium spp. and
Phomaspp.
Wheat. Wheat varieties show great differences in their susceptibility towards Fusarium spp. On the other hand Fusarium spp. clearly show differences in their capacity to attack wheat. So far no interaction between wheat vatiety and Fusarium spp.
was encountered.
Bacterial diseases of insects. For testing the effective concentration of commercial
preparations and cultures of Bacillus thuringiensisa method based on labeling with
radioactive isotopes is being developed.

DIVISION OF ENTOMOLOGY

In behalf of our virus experiments twelve aphid species were bred continuously in
the parthenogenetic stage. Experiments with various aphid species (other than
Myzus persicae) on thetransmission of theY N -virus topotato gavenopositiveresults.
The investigations on systematics and morphology of thrips and gall midges enriched
our fauna with some species, hitherto unknown in The Netherlands. Special attention
has been paid to the species of economic importance (see Clover). The investigations
on the food requirements of the larvae of the gall midge Phaenobremia aphidivora,
were finished.
Laboratory experiments on the antibiotic effect of the potato plant on the development ofpopulations of Myzus persicae on theseplants showed that this effect was influenced by fertilizing. The ratio of the elements appeared to be of more importance
than their total quantity.
Apple. The population dynamics of the apple aphids Rhopalosiphum insertum
(WLK.), Dysaphis plantaginea (PASS.), Aphis pomi DE GEER and Eriosoma lanigerum
(HAUSM.) and their parasites and hyperparasites were studied. Egg parasites of the

genus Trichogramme!, mass-bred in thelaboratory and liberated onapple trees,gave a
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considerable increase of the infestation of the eggs of Archips rosana by this parasite in apple orchardsand inblackcurrant plantations.
The studies on the spread of the egg parasite in orchards by means of tracers were
continued.
Various preparations of Bacillus thuringiensis as well as a nuclear polyeder virus
were tested in laboratory- or in field experiments on their effect on the caterpillarsof
Adoxophyes reticulana HB. The resultswere promising.
The right time for spraying against the fruit tree leaf roller, Adoxophyes reticulana
HB., could be fixed with the aid of a table showing the relation between the mean
temperature in °C per 12 hours and the embryonic development of A. reticulana,
which takes place during this period, expressed as a percentage of the total embryonic
development at this temperature. By adding these percentages together the rate of
development of the eggslaid at a known date can be determined at any moment of the
egg stage. Fruit tree red spider mite populations (Metatetranychus ulmi KOCH)
resistant against chlorobenside could be controlled satisfactorily with the aid of
tetrasul. Many data werecollected onthe significance ofpredatory mites asenemies of
phytophagous mites. The effects of various insecticides and fungicides on useful and
noxious organisms in our orchards were tested in laboratory and field experiments.
The field experiments on integrated control of orchard pests were continued. The
selectivity of the spray programme in the „modified spray" plots was increased by
applying Wepsyn in stead of Karathane for the control of apple mildew. In 1963
insects and mites gave no serious problems in the „modified spray" plots. In these
plots the predacious mites could maintain themselves. Investigations on the green
apple bug, Lygus pabulinus L., showed that the behaviour of the adults in the southwestern part of The Netherlands differs from that inthe central and northern parts of
this country. That explains why the damage done by the bugs to apple trees is much
moreimportant inthecentreand inthe north.
Up to now experiments on the transmission of the proliferation disease of apple by
leafhoppers gavenegative results.
Black currants. The investigations on the economic importance of Dasyneura
tetensi RÜBS. in black currant propagation and production fields were continued.
Control of the black currant bud mite did not prevent the plantations from becoming
infested bythenettle-virus disease.However, theinfestation was delayed.
Carrots. Resistance of the carrot rust fly(PsilarosaeF.) against chlorinated hydrocarbons appeared to be common on the sandy soils between Haarlem and Leiden.
Diazinon was still a very effective control agent against these resistant populations.
Cereals. The biology and phenology of the thrips species living on cereals were
studied inconnection withthephenology oftheir food plants.
Thewheat gallmidge Haplodiplosisequestris WAGN. cannot becontrolled effectively
with less than two treatments with DDT + parathion. The data of the first treatment
iscloselyconnectedwiththefirst egglaying.
Clover. The results of the investigations on the gall midge of clover have been
published.
Lettuce and endive. The investigations on the biology and phenology of aphids
noxious to lettuce and endive were continued. The populations on lettucewere always
largerthanthose onendivegrownunderthesameconditions.
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Strawberry. The severe winter of 1962/63 reduced the field populations of the
strawberry a.phid(Pentatrichopusfragaefolii (COCK.) to averylowlevel.
Tree-nurserycrops. Investigations were started on the biologyand control of insects
noxious to tree-nurseries. Special attention was paid to the gall midges noxious to
hawthorn (Crataegus),willowtrees(Salix sp.) andmapletrees(Acer sp.)
Witloof chicory. The biology, phenology, food plant range and food plant preferenceofNapomyza lateralis FALL,were studied.
DIVISION OF VIROLOGY

Apple andpear. By inoculating Chenopodiumquinoawith sap from leaves of symptomless apple trees virus could be demonstrated to be present in these trees.With this
herbaceous host virus could be detected in pears showing symptoms of ring pattern.
Beta vulgaris was found to be a host plant for virus from apple and pear when
artificially infected.
Carnation. Artificial infection of carnations freed from virus by means of meristem
culture clearly demonstrated the effect of carnation viruses. Ringspot virus reduces
the number, and inparticular thequalityoftheflowers.Mottlevirusisalsodeleterious,
though toaless extent.
The spread of ringspot virus in a carnation crop, if appreciable at all, takesplace at
a slow rate.
Chrysanthemum. The efficiency of meristem culture for elimination of virus B,
could beincreased byapreceding heat treatment oftheplants.
In 1961the visual selection during flowering of some chrysanthemum varieties was
"reinforced" with a serological test on thepresence of Cucumis virus.Without special
precautions beingtaken, the effect of this "reinforced" selectionwas clearly noticeable
twoyears later.
Clover. Red clover mottle virus was found to be serologically related to cowpea
mosaicvirus.
Pea. Seeds infected with early browning virus are distributed irregularly over the
plant. The occurrence of virusdoes not correlate completely with that of visible symptomsinpodsand seeds.
Potato. Experiments on the effect fertilizers have on the degree of tuber infection
after artificial inoculation with virus Y N in the variety Bintje, clearly demonstrated
that underfieldconditionspotassium,inthedosageused,had noinfluence whatsoever.
Theeffect ofnitrogen andphosphorus isstillunder investigation.
Virus Y N could be demonstrated in sprouts of tubers from secondarily infected
plants offour Dutch varieties shortly after germination.
The relationship between the occurrence of stem mottle in a potato crop, the infection of so-called bait plants and the occurrence of Trichodorus species in the soil was
studied. From thedata obtained a recommendation wasdeduced for estimation of the
rate ofinfection ofafieldwith stemmottle.
Trichodorus viruliferus HOOPER was found to be a vector of spraing („kringerigheid").
Redcurrant. Thenematode Longidorus elongatuswas shown to beavector of spoon
leafvirusinexperimentswith Chenopodiumquinoa.
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With seedlings of the variety Jhr. VAN TETS, which under certain conditions can be
used as indicators, a number of clones of important red currant varieties were tested
for thepresenceofviruscausingveinyellowingandvein banding.
Tomato. Based on symptoms in White Burley tobacco strains of TMV could be
divided into groups: the green strains of the tobacco type of TMV and the green,
yellowanddistorting strains ofthetomato typeof TMV.
DIVISION OFNEMATOLOGY

Growing sugar beet, chicory, gladiolus, carrots, potatoes or maw seed resulted in
lower densities of the stemnematode(Ditylenchus dipsaci)race attacking onions in the
south western part of The Netherlands than growing cereals. The nematode could
maintain a fairly high density when red clover, lucerne or Medicago lupulina were
grownbut onlyreached highdensities on onions,peas andfieldbeans.
During the winter of 1962/1963 the stem nematode densities in West Friesland decreased to about one third of those in the autumn of 1962.They increased inthe summer of 1963whereredbeets,potatoes ortulipswere grown.
Hot water treatments of healthy onion sets of 52°Cfor 7min., 53°Cfor 3min. and
54°Cfor 3min. caused a loss of plant material of about 25%against a loss of 11%of
untreated material. Treatments of longer duration at the mentioned temperatures
caused considerably higher losses. The yields of untreated onion sets and of sets
treated asmentioned above were about the same.When these treatments were applied
to sets a large proportion of which was infected with stem nematodes, the proportion
of attacked bulbs, obtained after planting the sets,was reduced from 75%to less than
2%.
A lightlyinfested lot of setsyielded 6%infested onions after planting, when the sets
had beenkept incold storageduringwinter but only0,2% whenthe setshad been kept
warmduring storage.
The same numbers ofPratylenchuspenetrans specimens penetrated into the roots of
good and poor hosts of this nematode. However, more eggswere laid in the roots of
good hosts.Good hostsreacted totheattack with light coloureddiffuse necroses, poor
hosts with dark coloured more sharply delimited necroses. Only very few nematodes
penetrated into the roots of the very poor hosts asparagus and Ruta graveolens. There
was a certain similarity between the reactions of plants to mechanical damage and to
attack byP. penetrans.
The relation between the population densities Px and P 2 in two subsequent generations of a nematode which has only one generation per season, as e.g. Heterodera
rostochiensis, and which does not damage the host plant severely can be expressed by
theequation P 2 = a(l-q P l )(l-q)~\ inwhich aand qareconstants andq < 1.
The relations between the population density N of stem nematodes and the ratio y
between the numbers of healthy plants at densities N and 0 is well approximated by
the equation y = p N in which p is a constant < 1. For the ratio y betweenyields of
plants at densities N and 0 of a root nematode, the equation y = cp N , c being a
constant > 1, is a better approximation. If only a proportion b of the plants is susceptible to attack or within reach of the nematodes the equation becomesy = 1—b+
bcp N and thedamaged = 1—y= b(l—cp N ).
In a field experiment very good control of stem nematode in onions was obtained
with an application of 1g 0,0 - diethyl 0-2 pyrazinyl fosforothioate (zinofos) per m2
three weeks after the onions had been sown. There was a very small percentage of
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bloated onions and both the equilibrium density and the rate of increase of the stem
nematode were low. The same chemical was also very active against Tylenchorhynchus
dubiusinpots butnotagainst Heterodera rostochiensis.
In about 50 old pastures 10-237 (mean 150) cysts and 250-20,000 (mean about
10,000) eggs of Heterodera trifolii were found per 500 g of soil. These densities were
independent ofwhether white clover did or did not occur in the sampled spots. Where
white clover was present 45-73% of the eggs were empty, in the absence of white
clover only 25-36%. In a pot experiment H. trifolii damaged white clover only at
densities of over 50larvae per g of soil.The shoot-root ratio was a little higher in the
damaged than intheundamaged plants.
DIVISION OF PLANT DISEASE RESISTANCE

Bean. Beans were tested for resistance against Phaseolusvirus1inisolated experimental fields each inoculated with one strain of the virus. The results were very
promising.Tests for resistance against virusstrainsweremade inthe greenhouse.
Lettuce. This year research was started on methods for testing lettuce for resistance
to Bremia lactucae and on the physiologic specialization of this fungus. Two races
have already beenfound inthe Netherlands.
Onion. Experiments were carried out to test onions for their resistance to Botrytis
allii in the seedling stage, but the fungus does not produce symptoms on very young
plants.
Pea. The interest of private breeders for the test for resistance against wilt and near
wilt by artificial inoculation in Wisconsin tanks is increasing. Testing in naturally infected fields is often unreliable owing to the building up of parasites other than
Fusariumafter someyears.
Potato. When testing new potato clones for the presence of R genes from Solanum
demissum, some clones, all related to clone I.V.P. 19268, proved to have so high a
degreeoffieldresistance that the „leaflet test" gave unreliable results.
Tomato. A new race of Cladosporiumfulvum has been found on some „resistant"
varieties.
Wheat andBarley. A start was made with more fundamental research on yellow
rust. With the substitution lines of TATCHER, HOPE and TIMSTEYN some information
wasobtained about thegenetical background ofresistanceto stripe rust.
DIVISION OF AGRICULTURAL AVIATION

In 1963 about 43000 hectares of agricultural crops were treated by aircraft. Applications of organo-tin compounds against Phytophthora infestons onpotatoes gave
a good control of this disease. The control ofPegomya hyoscyami on beets was better
with 0.6 kg trichlorofon or 0.25 liter dimethoate than with 0.6 liter parathion per ha.
Aerial spraying against Botrytis tulipae on tulips seemed to be less effective than
spraying by ground equipment. The infestation of Brussels sprouts by Chortophila
brassicaewas remarkably reduced by two treatments with a mixture of 3liter heptachlor and 1liter DDT per ha. The effect of spraying with 500liter spray liquid per ha
was better than the results of aerial applications. A comparison between aerial spray142

ing and low volume spraying by ground equipment with DNOC against Polygonium
nodosum demonstrated only a minor difference between both ways of application.
Top dressing of wheat in early summer by an aerial application of ureum caused a
significant increaseinyield.
DIVISION OF BIOCHEMICAL RESEARCH AND APPLICATION OF RADIOACTIVE ISOTOPES

Rod-shaped and spherical viruses were purified from crude homogenates by chromatography on cellulose columns with polyethylene glycol containing different solutions as solvents. Passage of a solvent containing polyethylene glycol, NaCl, dextran,
glucose, MgCl 2 and pH 7phosphate buffer eluted proteins and low molecular-weight
substances. Using a similar solution minus polyethylene glycol and NaCl resulted in
the release of virus. Polyethylene glycol and NaCl were added to the virus^carrying
effluent. This mixture was subjected to a second chromatography similar to the first
procedure toremove substancesadsorbed onthevirusparticles.
Labeling of the larvae of Haplodiplosis equestris with Na 22 made it possible to
estimate the depth of penetration of these larvae into the soil. Aphids, Myzus persicae, were made radioactive by uptake of nutrients when cultivated on a nutrient
solution containing P 32 .
DIVISION OF RESEARCH ON THE INFLUENCE OF AIR POLLUTION ON CULTIVATED PLANTS

Apple. Marginal markings of the leaves and formation of small, shrivelled leaves
were caused by fluor-containing smoke of a brick factory. The fluor contents of the
leaves,gathered inAugust and October, were 836and 1433ppm F respectively.
Apples which were more or less covered with dust from a neighbouring cement
factory, wereharvested and stored for four months inacold store.
Carnation. Injury to carnation plants occurred after S02-fumigation of 1.2 ppm
S 0 2 for 6hours.Whitediscoloration aroseat thetips oftheyoungleaves.
Cyclamen. Leaves of cyclamen were injured by a S0 2 -concentration of 3ppm S 0 2
occurring for 6 hours; the flowers remained undamaged. A HF-fumigation of 0.1
ppm HF for 6hours caused damage to theflowersbut not to theleaves.
Tomato. Young tomato plants were damaged in a glasshouse when natural gas
wasburned there for thepurpose of C0 2 -manuring. The injury wasfound tobecaused
by some unburned gaswhich had escaped when one or more ofthe flames of the set of
burners hadaccidentally gone out.
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galmuggen 55, 70, 76-77, 138,
140
gassen 131
geelnervigheid 91, 108
gele roest 114, 116
Gerbera 36
gerst 96, 114-116, 129
gerstroest 115
Gesarol 60-61
Gibberella zeae Al
Gladiolus 96, 131, 141
Gloeosporium-ïot 24-26
Gloxinia 34
Gomphrena globosa 125, 128
graanmot 59
graantrips, kleine 75
graantrips, grote 75
granen 4 6 ^ 8 , 75-76, 114-117
griendcultuur 76
Griphosphaeria nivalis 47
groeistoffen 44-45
groentegewassen 28-33, 71-75,
82-83, 106-111
grondvirussen 89-90
Groninger voetziekte 46, 50-51
Gusathion 60, 66, 69, 72
H
handelsgewassen 48-50, 112
Haplodiplosis equestris 75, 121,
129, 139, 143
Haplothrips aculeatus 75
haver 75, 96
havertrips 75
hawthorn 140
heggebladroller 58, 66-68
heksenbezemvirus 91
heptachloor 120, 142
herderstasje 89
Heterodera rostochiensis 93, 95,
101-105, 141-142
Heterodera schachtii 95
Heterodera-soorten 93
Heterodera trifolii 93, 95, 9 9 100, 142
Hoplocampa testudinea 68
hopperupsklaver 96, 103
Hordeum spontaneum sp. 115,
117
Hydrangia macrophylla 35
Hyperomyzus lactucae 55, 80
Hyperomyzus pallidus 80
I
insectenbestrijding 53
isolan 66
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Juniperus communis 55
K
kanker 31
karathane 23-24, 28, 62-64, 66,
139
kelthane 65
klaver 76, 91-92, 103-104
klaver, rode 76, 91, 96, 104
klaver, witte 76, 95, 99-100
klavercystenaaltje 100
knolaantasting 37-38
knolvoetziekte 113
komkommer 28, 90, 109
kool 31
koolvlieg 121
koolvlieg, kleine 73
koolwaterstoffen, gechloreerde
71-72
koolzaad 115, 121
koper 53
koperoxychloride 27, 119
k o p r o t 4 3 ^ 6 , 111
kringerigheid 89-90, 140
kringvlekkenmozaïek 81-82
kringvlekkenvirus 81-82, 90
kroten 97
kruisbes 80

maw seed 141
Medicago lupulina 141
meeldauw 22-24, 28-30, 65-66,
116-117, 122
meeldauwresistentie 117
meidoorn 77
Melampsora Uni 112
meristeem cultuur 78-79, 87-88
Metam-Na 33
Metasequoia 55
Metatetranychus ulmi 62-67,
139
Monoctonus cerasi 57
Morestan 23-24
mottle virus 126, 140
mozaïek 110
muur 89
Mycodiplosis kraussei 55
Myzus persicae 55-56, 129, 138,
143
N
nabam 32
Napomyza lateralis 74, 140
Nasonovia ribis 80
Nasonovia ribis-nigri 55, 73
natrot 36-37
near wilt 142
neck rot 43^46, 137
Nectria radicicola 34—35, 137
Nellite 98
nemaphos 71-72
nematicide 102-103
nematoden 90
Neomyzus circumflexus 55
nerfvergeling 79-80
nerfvergelingsvirus 79-80
Nicotiana glauca 83
Nicotiana glutinosa 125, 127
Nicotiana paniculata 83
Nicotiana rustica 83, 90
Nicotiana sylvestris 83
Nicotiana tabacum 83
Nicotiana tabacum var. Xanthi
83
Nicotiana virus 11 107

Lactuca scariola 73
lakschurft 36
landbouwgewassen 36-50, 8792, 111-112
landbouwluchtvaart 119-123
Larix-soorten 55
Laspeyresia pomonella 68
leafhoppers 139
lepelblad 79, 82
lepelbladvirus 79
Leptotrochila porri 32
lettuce 139, 142
lichthoeveelheid 131
Limothrips cerealum 75
Limothrips denticornus 75
Lolium italicum 104
Lolium perenne 104
Longidorus elongatus 79, 140
lucerne 141
luchtverontreiniging 131
luzerne 91, 96-108, 131
Lycopersicum hirsutum 110
Lycopersicum frontalis 57-58
Lygus pabulinus 66, 68, 139
Lyonetia clerkella 66

onion 141, 142
onkruidbestrijding 122
oorworm 65
Orga 450 60-61
Origanum majoranum 103
Orthomix 62, 66
oxyquinoline-sulfaat 53, 137

M
magnesiumgebrek 117
malathion 66
maneb 32

Pachyneuron minutissimum 5758
Pandemis heparana 68
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Panosan G 33
papiervlekkenziekte 32
parathion 72, 120-122, 139, 142
pea 137, 140, 142
pear 137, 140
pear virus 140
peen 31, 71-72, 74, 97-98, 103104
peer 22-27, 53, 81-82
Pegomya hyoscyami 120, 142
Pelargonium 87, 137
Pelargonium zonale 53
Pemphigus bursarius 73
Pentatrichopus fragaefolii 55,140
perekringvlekkenvirus 82
Peronospora schachtii 48-49, 138
Peronospora spinaciae 110
perzikbladluis, groene 123
Petunia hybrida 83
peulvruchten 46
Pezicula alba 24-26
Pezicula malicorticis 25-26
Phaenobremia aphidivora 57, 138
phaltan 32
Phaseolus virus 1 106-107, 142
Phaseolus virus 2 107
Phaseolus vulgaris 125-126
Phialophora einerescens 33-34
Philaenus spumarius 69
Phleum pratense 104
Phoma Ungarn31, 137
Phoma spp. 138
phosdrin 70, 77
Physalis ixocarpa 83
Phytobia cepae 74
Phytophthora cactorum Tl, 137
Phytophthora cryptogea 36
Phytophthora infestons 37-39,
111, 119-120, 138, 142
Phytophthora porri 32
Phytophthora syringae 27, 137
Pieris brassicae 53, 129
Pinus 55
pitvruchten 81-82
Plasmodiophora brassicae 113
Poa annua 57, 104
Poa pratensis 55
Podosphaera leucotricha 22-24
Polygonum nodosum 122, 143
Populus nigra 73
Porricondyla cerealis 55
potassium 140
potato 138, 140-142
Pratylenchus minyus 104
Pratylenchus penetrans 103-104,
141
prei 32
proliferatieziekte, appel 69
pruim 134
Pseudomonas lachrymans 28
Pseudomonas phaseolicola 107
Pseudomonas syringae 52-53,137

Pseudopeziza ribis 79
Psilarosael\-12,
139
Puccinia recondita 116
Puccinia striiformis 114
Pythium megalacanthum 112
Pythium spp. 137
R
radioactieve isotopen 58, 129
Raphanus sativus oleiferus 103—
104
raspberry ringspot virus 82
ratelvirus 89-90
red clover mottle virus 91,141
red currant 140-141
Rhabdophaga heterobia 76
Rhabdophaga terminalis 16-11
Rhizoctonia solcmi36,40-42, 5 1 52, 138
Rhopalosiphum insertum 57, 138
Rhopalosiphum padi 55
ring pattern 140
ringspot virus 81, 84, 126, 140
roest 107
rogge 96
roggetrips 75
rolmozaïek 106
rondknopmijt 70
roodbeen 122
roofmijt 63-65, 67
roos 131
rot (aardappel) 36-37
Ruta graveolens 103-104, 141

Saintpaulia ionantha 35
Salix 55, 140
Salix a/6a-rassen 77
scab 138
scherpmozaïek 107
schildluizen 55
schimmels 55
schurft 42-43, 65-67
schurftbestrijding 42^13
Sclerotium cepivorum 46
Scolothrips-soort 55
sérologie 82, 90-92
sierteeltgewassen 111
siletta 103-104
Sinningia hybr. 34-35
Sitotroga cerealella 59
sla 73, 109
slaluis, groene 80
sluipwespjes 58-59
Solanum demissum 111, 125, 142
Solanum nodiflorum 83
Solanum penellii 83
spinazie 89, 110
spint, fruit 62, 66
spintmijten 55
Spondylocladium atrovirens 36
spoon leaf virus 140

spraing 140
spruitkool 73-74, 120-121, 132
spuitzwavel 23, 62
stambasisrot 27
Stellaria media 89
stem mottle virus 126, 140
stem nematode 141
stengelaaltjes 94-99
stengelbontvirus 89-90, 124-127
Stenothrips graminum 75
stippelstreep 107
stolbur91
stoppelknol 93, 113
storage rot 137
strawberry 140
Streptanus 69
Streptomyces scabies 42-43
streptomycine 53, 137
streptomycinesulfaat 103
stripe rust 142
stuifbrand 117
sugar beet 138, 141
suikerbieten 95
sulfurdioxyde (S0 2 ) 143
S. verneZ-kruising 104-105
S-virus 88

tabak 89-90, 124-127
tabakmozaïekvirus 82-83, 124129
tabaknecrosevirus 127-128
Tagetes 46, 93, 103-104, 132
Tagetes ereeta 104
Tarsonemus sp. 65
tarwe 96, 114-116, 121-123, 129
tarwestengelgalmug 75-76, 121122, 129
tecoram 65
teer 131
Terracur 33
tetrasul62, 67, 139
Thielaviopsis basicola 34
Thiodan 70, 77
thiometon 123
thiram 32, 137
Thrips angusticeps 75
Thuricide 25 B 53
Thuricide B 30 60-61
tin 119-120
titaandioxidefabriek 132
Tlja scariolae 55, 73
TL-verlichting 29-30
T M T D 44
TMV 141
tomaat 32-33, 82-83, 110, 124,
126-127, 133
tomato 141-143
tomato big bud 91
tomato black ring virus 78
topbladroller 62
topsterfte 107

topvergeling 91, 108
Tortriciden 58
Trapex 33
Tree-nursery 140
trichloorfon 120, 142
Trichodorus pachydermus 89-90
Trichodorus-soorten 89, 140
Trichodorus teres 108
Trichodorus viruliferus 90, 140
Trichogramma 58-59, 61,66-68,
138
Trichogramma cacoeciae 58-59
Trichogramma embryophagum
cacoeciae var. pallida
Trichogramma vitripennis 58
Tricholaba trifolii 76
trips 55
trithion 72
Tuberolachnus salignus 55
tuinboon 99
tuinboon-topnecrose-virus 9 1 92
tuinbouwgewassen 22-36, 5675, 106-111
tulip 141-142
tulp 90, 121
tulpestengelaaltje 97
Tuzet 23
Tydeus spp. 65
Tylenchorhynchus dubius 93,
104, 142
Typhlodromus potentillae 63-64
Typhlodromus pyri 63-64
Typhlodromus tiliarum 64
tyrosinase-reactie 43
U
ui 43^16, 74, 94, 99
uieboorsnuitkever 75
ureumbespuiting 122-123,143
Uromyces phaseoli var. typica
107
Ustilago nuda 117
Ustilago tritici 117

vaatziekten 33-34, 107
valiers 31
valse meeldauw 48^19
Vasates schlechtendali 65
vein banding 141
vein mottle 84
vein yellowing 141
veldbonen 96
veldresistentie 38-40
Venturia inaequalis 27
verbruining, vroege 90-108
vergelingsziekte 112
Veronica officinalis 73
Verticillium albo-atrum 110
Verticillium spec. 48^49, 138
verwelkingsziekte 49, 110-111
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vetvlekkenziekte 107
Viciafaba 99
Vignasinensis 78
Vigna spec.91
Vigna unguiculata 78
viool 132
virusB 140
vlas 50, 96, 112
vlasbrand 112
vlasroest 112
vlekkenziekte 108
vlekkenziekte, lichte 109
vlinderbloemigen 78,90-92
voedergewassen 76, 113-114
voetrot 28, 32, 34,36
voorjaarsuil 65
vruchtbladroller 60-61, 67-68
vruchtvuur 109
vuur 121
W
wantsen 67
warmwaterbehandeling 98
wasmotten 55
Wepsyn23-24, 61, 64-67,139
wheat 138,143
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wheat gall midge 139
wikke 103
wilg76-77
willow 140
winterakoniet 130
wintergerst 115, 117
wintertarwe 116-117, 123
wintervlinder 65
wit 109
witlof 74,95-96
witlofmineervlieg 74
witloof chicory 140
witrot 46
witte klavermozaïekvirus 125128
wintertarwe 123
wolf 110
wolligeslawortelluis73
wortelaaltjes 94
wortelen 95,97
wortelrot 34-35
wortelvlieg 71-72
X
X-virus 88,124-128
Xiphinema diversicaudatum 90

yellow rust 142
Y-virus88,126
YN-virus 55, 87-89,
138, 140

124-127,

zaadbieten 48-49
zetmeelsplitsing43
zilverschurft 36
zineb 32,70
zink 134,136
zinofos 94,98
ziram27
zomergerst 115, 117
zomerkoolzaad 103
zomertarwe 116-117
zwartebes70
zwartebessebladgalmug 70
zwartenachtschade89
zwartespikkel36
zwartevaatziekte 106
zwartstip 112
zwaveldioxyde 130-132

