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BESTUUR
Inde samenstellingvanhetBestuurtradengeenwijzigingenop.
PERSONEEL
Hetinstituut leedeengevoeligverliesdoorhet overlijden,tengevolge
vaneenverkeersongeluk,vanDr.Ir.J.J. Fransen,deskundige ophetgebiedvan
delandbouwluchtvaart.
Dr.J.H.Venekampwerdalsbiochemicushijdevirologische afdeling
aangesteldvoorde ontwikkelingvaneenchemische diagnostiekvanplanteviren,indeeersteplaatsvoorhoutige gewassen.Ir.H. denOudenwerdals
nematoloogheiastmetdebestuderingvanbiologische enchemischebestrijdingsmethodenvoorhetaardappelcystenaaltje.Dr.P.TjallingiiwerdvanVenlo
naar•Wageningenovergeplaatst,waarhijaandeafd. Resistentie-Onderzoek
werdverbondenvoorde ontwikkelingvanvoordekwekersbruikbaretoetsmethoden.Prof.Dr.T.H.Thungwashetgehele jaarbuitenbezwaaralsgasthoogleraarwerkzaam inBogor,Indonesië.Dr.Ir.C.J.H.Franssenwerdinverbandmet deopheffingvandeentomologische afdelinginAmsterdamnaarde
entomologische afdeling teWageningen overgeplaatst.DrsL.E.van 'tSant
werdomdezelfde redenbijhetProefstationvoordeGroenteteelt indevolle
grondteAlkmaargedetacheerd* eveneensIr.H.A. vanHoof,dievoordienaan
devirologische afdeling teWageningenverbondenwas.Dr.D.Muldervertrok
per 1augustusinopdrachtvandeF.A.O,naarSyrië.
MATERIEEL
Hetnieuwehoofdgebouw teYlfageningenwas aanheteindvanhetverslagjaarglasdicht,evenals dedaaropaansluitende 18-deligeviruskasendekas
voorhetresistentie-onderzoek.Deaankoopvanenkele toegezegde dringend
noodzakelijkeproefveldpercelenkonnognietverwezenlijktv/orden.Deverlichtingvan6warenhuizenwerd aanbesteed.Alsdezeklaaris,kanookgedurende dewintermaandengeëxperimenteerdwordenmet zeerlichtbehoeftige
gewassenalsde aardappel.
VOORNAAMSTERESULTATENVANHET ONDERZOEK
Mycologisch-bacteriologischonderzoek.
Deinfectie vanappelmeeldauw (Podosphaeraleucotricha)bleek,integenstelling totdevrijalgemeenverbreide opvatting,reedsbijtemperaturenvan
15Coflagertot standtekunnenkomen.In 1956"tradookbijappelsvruchtrot opalsgevolgvaninfectiemetPhytophthora syringae;ditwastotnutoe
alleenvanperenbekend.Hetisinhogematewaarschijnlijk,datbehalve P.
cactorumookP. syringae stambasisrotbijappelbomenkanveroorzaken.Dit
feitisvanbelang omdat debeide schimmels sameneenzeergroot temperatuurtrajeçtbestrijken.Tevenswordthierdoorhetprobleemvanhet samenstellen
vaneensortimentresistente tussenstammenmindereenvoudig.Tochkonop
grondvaninfectieproeven eentweetal rassenalstussenstam aandeboomkwekers
aanbevolenworden.
Hetverband tussenhet schadelijkoptredenvanverschillende opzich
zelfvrijonschuldige schimmelsbijframboosenhetvoorkomenvangalmuglarvenwerd duidelijk aangetoond.
Thansismet zekerheidvastgesteld,dat debacterie dieinAmerikade
verwelkingsziekte vandeanjerveroorzaakt,Pseudomonascaryophylli,hierte
lande slechts sporadischvoorkomt endanslechtsweinig schadedoet doorzijn
langzameverspreiding.DehierinNederland schadelijke verwelkingsziekte
blijkttewordenveroorzaakt dooreenanderebacterie nl.Erwinia spec.Deze
tweebacterie-soortengevenmacroscopisch eenduidelijkverschillendziektebeeld,zodatverwarring nietbehoeftvoortekomen.
Vande schimmel Cylindrocarponradicicola,die totnutoealseensaprophyt opdoorandere schimmelsaangetaste cyclamengold,konwordenvastgesteld,
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oorzaken.
Geblekenis,datzilverschurft (Spondylocladiumartrovirens)"bijaardappelenvanveel"belangisvoordehoudbaarheid envoorde spruitkrachtvan
pootgoed.Doordemoderne"bewaarmethodenwordt dedoordeze schimmelveroorzaakte schadegeaccentueerd. Ontsrnettingvandeknollenleidt niet alleentot
eenbeterebewaarbaarheid vandebehandelde aardappelen,maarheeftookeen
sterkverminderde aantastingvandenateelt tengevolge.Deontsmettingvan
aardappelen, dieookvanbelang isinverbandmet deEhizoctonia-ziekte enmet
deaantastingendoorColletotrichum atramentarium enFusarium coeruleumkomb
hierdoornogmeerindebelangstelling te staan.Hetwordt danookurgent
omvoor dediverserassenvast te stellenof,enzo ja,onderwelke omstandighedendeknolontsmetting eenonaanvaardbare phytocidewerking tengevolge
heeft.
Bijdeaardappelschurftblijktgrondontsmettingmetpentachloornitrobenzeeneenbestrijding tegeven,,diemeer dané"énjaarmerkbaar is.Chemische
bestrijdingvanaardappelschurft zalwaarschijnlijkindekomende jarenin
belang toenemen,nudevruchtwisseling opde,lichtere grondenomdiverse
redenenmeergevarieerd dient tewordenwaarbijgewassenmoetenwordeningeschakeld diegeenhoge zuurgraadverdragen.
Hetkunstmatig drogenvanplantuitjes terbestrijdingvankoprot en
totbehoudvankleurblijkt eengroot succes juistinde jarendatdeomstandighedenvoorhet drogentevelde zeer ongunstig zijnj1956w s- shiervan
een sprekendvoorbeeld.
Hetbleekmogelijk ommetOosporenvandevalsemeeldauwvanmelde
(Perenosporalitoralis)opblauwmaanzaad ziekteverschijnselenteweegte
brengendieidentiek zijnmet deaantasting doorPeronosporaarborescens.
Ditresultaat, datniet alleenwetenschappelijk interessant is,isookvan
belangvoorhettegengaanvanvalsemeeldauwaantasting indeaanplant.
Virologisch Onderzoek
Inenkele,oorspronkelijkmetvirusbesmette aardbeiplanten, diein
1955e e n warmtebehandeling haddenondergaan,konookbijdein195&herhaaldetoetsinggeenvirusv/ordenaangetoond.Tenbehoeve vandeN.A.K.-B,werden
weerverscheidene aardbeiklonenopdeaanwezigheid vanvirus onderzocht.Daar
dit onderzoeknutotroutinewerkisteruggebracht,zalhetin1957aande
Plantenziektenkundige Dienstwordenovergedragen.Uit ophet ooggezonde
plantenvanenigebelangrijke frambozerassen,werd eenaantalvirussengeisoleerd,diethansnaderinonderzoek zijn.Mozaiekzieke frambozeplanten,
diein1955e e n warmtebehandeling ondergingen,,blevenookin195&vrijvan
symptomen.Enigemetwarmwaterbehandelde stekkenvanzwartebes,besmet
metbrandnetelblad, leverdengezonduitziende plantenop.Van'eenEckelraderzieke kerseboomkonmet sapeenvirusoptabakwordenovergebracht.
Een snellemethode voordemassale inoculatie vanaugurkeplantjesmet
komkommermozaiekvirustenbehoeve vanhetverodelingswerkopmozaiektolerantie,gafbevredigende resultaten.Eenonderzoeknaardeeigenschappenvan
enigevankomkommergeisoleerdevirussenwerdbegonnen.Uit eenveldproef
bleek,dathetgebruikvanvirusvrij slazaad slechtszinheeft,alsgeen
besmetting,met slamozaiekvirusvanbuitenaf isteduchten.Dekurkwortelziekte vandetomaat,dieeerderaanvirusinfectiewerdtoegeschreven,bleek
dooreenschimmel tekunnenwordenveroorzaakt.Aangeziendeze schimmeltot
nutoeinreincultuurgeensporenvormde,konhijnietwordengedetermineerd.
BinnenenigeherkomstenvaneenaantalLycopersicum-soortenkwamenbelangrijkeverschilleninresistentie tegendekurkwortelziektevoor.
Vanviruszieke anjerplanten,dieenige tijdbijcirca40°Chaddengestaan,werdenuiterstkleine stengeltopjes opkunstmatige voedingsbodems
overgebracht.Hetgeluktehieruitplantenoptekweken,waarinmetgeender
toegepaste methodenviruskonwordenaangetoond.Dezeplantenzullendienen
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alsuitgangsmateriaalvoor deteeltvangegarandeerdvirusvrij stek.Deindrukwerdverkregen,dathet overigenszeerbesmettelijketabaksmozaiekvirus
zichmoeilijk ofinhetgeheel nietvancel totcelbeweegt,wanneerhet
plaatselijkineencultuurvanvirusvrijcallusweofselvantabakwordtgeïntroduceerd.
Erwerden sterke aanwijzingenverkregen,datinfectie vanaardappelplantenmetbladrolvirusdoorgaansalleenslaagt,indienjeugdige spruiten
metbladrolvirus-dragende bladluizenwordenbezet.Wanneer ditviruszich
indeplanthadgevestigd,bleekhet snelnaardeknollendoortedringenen
daaralleogentebesmetten.Begonnenwerdmeteenuitgebreid onderzoeknaar
devirusziekten,dieinNederlandbijvlinderbloemigen (inhetbijzonder
erwtenenklavers)optreden.Dez.g.voorjaarsziektevanzaadpeen,waarvan
jarenlangvermoedwerddathet eenbacterieziektewas,blijktidentiek tezijn
met "carrotmotley dwarf",eenvirusziekte,diedoorbladluizenwordt overgebracht.Dit opent demogelijkheidvaneeneffectieve bestrijding.
Eenbeginwerdgemaaktmeteenuitvoerige biochemische studie over
mogelijke verschillentussenviruszieke engezonde planten,indehoopaldus
toteensnelle diagnosemethode tegeraken.Erwerdenwerkwijzenvoorde
nauwkeurigekwantitatieve bepalingvankleurstoffen,aminozurenenorganische
zureninplantenextractenuitgewerkt,terwijlvoorbereidendwerkaangaande
debepalingvananderebestanddelenwerdverricht.
Entomologisch Onderzoek
De strenge vorstin januari 1956decimeerde insterkemate diverse in
devormvanimago oflarve overwinterende bladluissoortenbijv.deaardbeiknotshaarluis (Pentatrichopusfragaefolii Cockl.)ende appelbloedluis
(Eriosomalanigerum Hausm.).Doorhet ontbrekenvandeaardbeiknotshaarluis
vondindeaardbeiproefveldengeenverspreidingvanvirussenplaats.In
proeventerbestrijding vandeaardbeimijt (Tarsonemus sp.)werdenmet
Kelthanegoede resultatenbereikt.Debloedluisparasiet AphelinusmaliHal.
doorstond de strengevorstperiode beterdanzijngastheer? ookdebloedluisarmeperiode invoorjaarenzomerwerddoordeparasietgoed overbrugd.De
nieuwemiddelenPriminenEkatinblekenvoor debestrijdingvandebloedluis
perspectieven tebieden.Laboratoriumproeven gavengeenaanwijzingen,datde
slechte ervaringenbijdezomerbestrijdingvandegroene appeltakluis (Aphis
pomi deGeer)toegeschrevennoetenwordenaaneenresistentie-ontwikkeling van
dezebladluistegenparathion.InveldproevenwerktenPriminenchloortion
uitstekend alsbestrijdingsmiddel tegendezebladluissoortp Priminvertoonde
daarbijookeenbehoorlijke dieptewerking.
Voorderelatie tussen schemeringtemperatuuroneiafzettingvanhet
fruitmotje (EnarmoniapomonellaL.)v/erdeenbruikbaarkriteriumgevonden.
Devroegewormstekigheidbijappelbleekveroorzaakt tewordendoorhetmotje
PammeneargyranaHb.,waarvandebiologie endebestrijdinguitgewerktwerden.
Inbestrijdingsproeventegenhetfruitspint(MetatetranychusulmiKoch)werdenmetbespuitingenmetchlorocide,uitgevoerd optijdstippen dichtbijde
bloei, debeste resultatenverkregen.Eenschemavoordebestrijding vanhet
fruitspint zondergebruikmakingvanfosforesterswerduitgewerkt.Deeerste
praktijkaanwijzingenwerdenverkregen,datde'bestrijdingvandecicadellide
Macropsisfuscula Zeil.opframboosinderdaad ookdeverspreidingvanhet
heksenbezemvirus vermindert.Deverhouding vanhet dwergziektevirustotzijn
vector (M.fuscula)werduitvoerig onderzocht.Het dwergziekteviruskonmet
behulpvanM.fuscula opFragariavescaovergebrachtworden.Terbestrijding
vandeframbozeechorsgalmug (Thomasiniana theobaldiBarnes)bleekhetweghalenvandeeerstemeischeuteneenzeereffectievebestrijdingsmaatregel
tezijnf indienditnietmogelijkis,moeteneenofmeer stengelbespuitingen
metfosforesters toegepastworden.Derelatie tussengalmugaantasting en
aantasting doorparasitaire schimmels,waardoor ernstige taksterfteopkan
treden,werduitvoerigbestudeerd.Ditleidde totgunstige-bestrijdings-
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veelbelovende resultatenmetbetrekking tot de:bestrijdingvanderondknopmijt (EriophyesribisWal.)bijzwarte bes.
Aanwijzingenwerdenverkregen, datEuscelis-soortcn (oicadelliden)
eenrolkunnen spelenbijhet overbrengenvanhetEckelradervirusbijzoete
kers.Bijderegulatie vandegetalsterkte vandemelige koolluis(Brevicorynebrassicae L.)inspruitkoolblekenookin1956delarvenvangalmuggen
enzweefvliegenvanbetekenis tezijn.Toepassingvanslechtstv/eebespuitingenmetheptachloorreduceerde in sterkemate deaantasting van
spruitjesdoordekleinekoolvlieg (Chortophilabrassicae Bohé); ookmet
diazinon,malathionenparathionwerdenzeergunstige resultatenverkregen.
Behandeling vanwortelzaadmetAldrinofDieldrinterbestrijding vande
wortelvlieg leverde goede resultaten op;alshechtmiddelwordtcarboxymethylcellulosegebruikt.Debestrijding vandebonekever (AcanthoscelidesobtectusSay)dooreenkoudebehandeling der opgeslagenbonenwerduitgewerkt.
Kiemkrachtensmaakderdiepgevrorenbonenblekenniet tewordengeschaad
door dezebehandeling.Deresultatenvanhetonderzoeknaarde tuinboonkever
(BruchusrufimanusBoh.)werdengepubliceerd.
Debiologie vandeerwtethrips (KakothripsrobustusUzel)werdonderzocht.
Inbestrijdingsproevenwerdenmotparathion debeste resultatenbereikt.De
fenologievandevroege akkerthrips (ThripsangusticepsUzel)werd tenbehoevevaneeneffectievebestrijdinguitvoerigbestudeerd^,inhet voorjaar
van 1956 strektehetverschijnenvanditinsekt zichtevelde overeenlange
periodeuit.Metbehulpvangelevangbakkenwerd indelaatste decadevan
juniweer eenvlucht vandeblauwmaanzaadgalwesp (Timaspispapaveris)geregistreerd.De aantastingbleef echter ookin1956zeergering.Onderzoek
weesuit,datdeblauwmaanzaadgalmug (Clinodiplosis sp.)slechtsnaeen
voorafgegane schimmel-ofbacterie-aantasting vandevruchtwand toteiafzetting overgaat;;degalmugaantastingisdus secundair.Aantastingvan
galmuggen (Dasyneura leguminicolaLintner)indebloemhoofdjesvanklaver
bleekde zaadopbrengst nadelig tekunnenbeinvloeden.DecicadellideEusceïisplebejusFall,bleekopklaver eenvirusziekte,dieeenbloemvergroening
verwekt,overtebrengen.Inverbandmet deze enanderevirusziektenwerd een
onderzoekingesteld naar decicadellidenfauna vanrode-enwitteklaverveldeninverschillende delenvanhetland..
UematologischOnderzoek
In1956tradinverschillende gewassenweerhevige aantasting door
stengelaaltjesopbijbesmettingsgradenvan 10-20stengelaaltjesper500gr
grond.
Vapambleek,toegediendindewinter oplichte duinzandgrond,eengoede
nematicidewerkingtehebbentegenHoplolaimusuniformis enPratylenchussp.
Opkleigrondwashet onwerkzaam tegen stengelaaltjesenPratylenchussp.
Ophet zwartwortelrot'proefveld teHeemskerkkwam inhet tweede jaarna
debehandeling enhetplantenvanaardbeienopdemetDDbehandelde veldjes
nogduidelijkminder zwartwortelrot voordanopdeonbehandelde enmet
formalinebehandelde veldjes.Hetverschil inaantasting correspondeerde
methetaantalPratylenchuspenetrans,datopverschillende objecteninde
grondgevondenwerd.Deverschillen tussendeobjectenwarenwathet aantal
aaltjesbetreft,veelgeringer dankortnade ontsmetting.
Opeenproefveldopliohte zandgrondkwambijafwezigheid vaneenaardappelgewasgedurende eenkorte periodein'hetvoorjaareengroot aantal
eierenvanHeterodera rostochiensisuit.Deuitgekomenlarvenwareninde
herfstvrijwel alleverdwenen.
Voedingsziekten
Inmei 1956werdenineenpereboomgaard teVenhorstverschijnselenwaargenomen,dieaanboriumgebrekdedendenken.Bladanalysesverricht doorhet
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bomeneenzeerernstig"boriumtekorthadden.Indeloopvande zomerwerden
boraxbespuitingenuitgevoerd,waarop deperebomengunstigreageerden.Dit
isdeeerstemaal,dathetvoorkomenvanboriumgebrekindefruitteelt in
Nederland isbewezen.
Activiteitenvande Resistentie-Afdeling
Tuinbouwgewassen.
Detoetsingvanaugurkenenkomkorame-rrassenopresistentie tegenvruchtvuur (Cladosporium cucumerinum)levert de'kwekersgeenmoeilijkhedenmeer
openwordt danookalgemeentoegepast.Verschillende kwekers zijnreedszo
vergevorderd, datbinnenafzienbare tijdnieuwevruchtvuurresistenterassen,
die ookaandeoverige cultuureisenvoldoen,indehandel zullenkomen.Een
speciaal onderzoekwerdingesteld omdeculturesgedurendelangere tijdvoldoende virulent tehouden,hetgeentenslotte geluktis.
Door eenkwekerwerdin samenwerkingmet deProeftuinNoord-Limburg een
begingemaaktmet deveredeling vanaugurken opresistentie tegenGlomerella
lagenarium.Deinfectiemethodiek isvoorditwerkechternog onvoldoende
uitgewerkt.
VoorhetI.V.T.endeP.S.C,wordeenaantalbonerassengetoetst ophun
resistentie tegenPhaseolusvirusI.enIIenstippelstreep (Nicotianavirus
11). Dezelfde rassenwerdeneveneensgetoetst ophunresistentie tegenvetvlekkenziekte.
Dein1955uitgewerkte toetsingsmethode voor deresistentie vanbonen
tegenColletotrichum lindemuthianum iseengroot succesgebleken.Zijwerd
dit jaardooreenaantalkwekersinhetgroot toegepastmetgunstigresultaat.
De zware natuurlijke aantastingen indenazomerwareneengoede controle
opdebetrouwbaarheidvandekunstmatige infectie.Opéénbedrijfwerdenin
9OOOplanten,die dekunstmatige infectie overleefden,nadenatuurlijke
aantastingmaar 3ontsnappersgevonden.Bijhet onderzoekoverdeerfelijkheidvanderesistentie t.o.v.de4fysio-groepenwerdeneveneensbelangrijke resultatenverkregen.
VoorhetI.V.R.O.,hetI.V.T. endeP.S.C,werdenweer eenaantalerwterassen ophunresistentie tegentopvergeling,Amerikaanse vaatziekte en
kwadeharten (Mn-gebrek)onderzocht.
In samenwerkingmet andereI.P.O.-onderzoekerswerd eenbegingemaakt
methet zoekennaareenvoorpractische kwekersbruikbare toetsingsmethode
vantomatenophunresistentie tegenkurkwortel.
Landbouwgewassen.
Aaneen 'J-tal kwekerswerdmateriaal vanfysio0vanPhytophthorainfestansgeleverd.Alle overige aanwezige fysj.o'swerdenin standgehouden.
Hetbleek datzichvaakveranderingenvanhet infectie spectrumvoordeden.
Doorgebrekaangeschiktekasruimtukoneengeregelde toetsingvanhet
materiaal nognietplaatsvinden.VanCercosporabeticolawerdennieuwe
isolatiesgemaakt,omdat deoudekuiturenhunvirulentiohaddenverloren.
Met devirologische enentomologische afdelingwerd eenregeling getroffen
omdekwekers,die overresistentie vanbieten tegenvergelingsziekte
werken,inhetvoorjaar tekunnenvoorzienvanziekebietenplanten,bezet
met eenlevenskrachtige bladluizenpopulatie.Het overwinterenvandebladluizenkultuurgafinvoorgaande jarenbijdemeestekwekersgrotemoeilijkheden.
VoorhetI.V.R.O.enhet N.S.V.I.werden 18vlasrassen ophunresistentie tegenvlasroest onderzocht.Voorhet eerstwerden2rassenmet absolute
(physiologische)resistentie gevonden.Nieuwe roestphysio'swerdennog
steedsnietgevonden.Aanalle Nederlandse vlaskwekerswerdinfectiemateria-al
gezonden.Eenbeginwerdgemaaktmethet opzuiveren entoetsenvanvermengd
geraakte fysio's.
Dezelfde vlasrassenwerden opeenbesmetveldinRoodeschool getoetst
ophunresistentie tegenvlasbrand.Bijdenieuwe rassenwarenerweer enkele
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mot eenhoge graadvanresistentie.Eenkwekerisoleerdeuit eenbekendvatbaarraseenlijnmeteengretematevanresistentie zonder datdeandere
eigenschappenvandatrasveranderdwaren.
Aandehandvaneengroot aantalveldproevenword eenbeter inzicht
verkregeninhetvoorkomenvanfysiologische rassenbijdeveroorzakervan
deknolvoet.Erzijnnu3vormenbekendi oenkoolfysio,eenknolfysio
eneenkoolraapfysio.Vanhetvoorkomenvanverschillende fysio'sbinnende
stoppelknollen isnietsgebleken.
DetoetsingvandeI.V.R.0.-rassenvantarwe engerstophunresistentie
tegengele enbruine roestgafweergoede resultaten.Ophetproefveldte
Wageningenwerd eennieuwfysiovangele roestgevonden,dathet zeerresistente tarwerasChinese 166aantast.Hetv/asnognietmogelijkhettedetermineren.Bijdetarwe stuifbrandwerd eveneenseennieuw fysiogevonden,dat
hetrasLedaaantast.Totnutoewasditrasresistent voorallefysio's
waarmede gewerktwerd.Deresistentie-toetsingen voortarwe steenbrand
hebbenalleenwaardewanneer derassenvele jarenachteroenonderzochtworden.
Onderzoek overdeinvloedvanluchtverontreiniging opverschillende gewassen.
In speciaal voor dit doelvervaardigde fumigatie-kasjeswerd degevoeligheidvaneenreeksgewassenenonkruidenvoor debelangrijkstegiftigeindustriegassen onderzocht.Voor fluorwaterstofblekengladiool,vcenwortel en
boekweit hetgevoeligst5 perzikkruid,boon,gerstenhaverwarenietsminder
gevoelig^ tomaat,maisenlucernehaddenhetminstvanHFtelijdon.Voor
zwaveldioxydewarengerst,boekweit enperzikkruidhetgevoeligst^ lucerne,
sla,gladiool enmaisietsmindergevoelig!bijboon,veenwortel,haver,
tomaat ensuikerbietwasdebeschadiginghetminst.Reedsbij0.07 dolen
permiljoenHFwerdengevoelige gewassenbeschadigd.De grensconcentratie
voorbeschadiging lagvoor S0_ bij0.5 delenpermiljoen.Inhetveldwerden
dewaarnemingen aandehandvanproefveldjesenmeetapparaten opdezelfde
wijze verricht alsin 1955- Hoewel deweersomstandigheden in1956veel
gunstigerwarenvoorhet optredenvangasschade,bleek deze inde omgeving
vanBeverwijk sterkverminderd tezijn,tengevolge vanverschillende door
deindustrie genomenmaatregelen.Indeomgevingvanhet industriegebied
rondPernistradenookin1956weerverschillende gevallenvangasschade op
bijvruchtbomenenaangladioleninkassen.

