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1. Inleiding
De door Mills [2] gevonden voorwaarden voor het
optreden van infectie door de schurftzwam Venturia inaequalis — samengevat in de zogenaamde
schurfttabel — en de ontdekking van de curatieve
werking van bepaalde organisch-kwikpreparaten
hebben het onderzoek over schurft bij appel en
peer in Nederland sedert 1951 in een nieuwe rich-
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ting geleid. Men achtte het van belang de gegevens
van de schurfttabel van Mills over de invloed van
de luchttemperatuur en de bevochtigingsduur van
de bladeren op het optreden van infectie door ascosporen en conidiën op hun bruikbaarheid voor
Nederland te toetsen. Aanvankelijk geschiedde dit
door waarnemingen en bestrijdingsproeven in
boomgaarden [1]. Maar al spoedig werd de behoefte gevoeld aan toetsingen onder zoveel mogelijk te beheersen omstandigheden. Hiermee werd
in 1953 een begin gemaakt. Het laboratoriumonderzoek dat in 1953 en 1954 werd verricht, is
reeds gepubliceerd [4]. Hier wordt het in de jaren
1955 t / m 1958 voortgezette onderzoek besproken.
2. Materiaal en methoden
Inoculât iemethode 1
In de jaren 1955 t / m 1957 werd voor het onderzoek gebruik gemaakt van een infectiekamer, die
reeds eerder [4, p. 141] werd beschreven. Door
aansluiting van een koelmachine was het nu echter

* 'Apple and pear scab research in the Netherlands 1955-1958'. This publication of the Committee for apple and pear
scab research in the Netherlands appears in three issues of this journal. A summery will be published in the last issue.

Overdruk uit Meded. Dir. Tuinb. 22 (1959), 8, pp. 441-453, 's-Gravenhage

onderzoek, hebben wij in 1958 inoculaties met
conidiën van appelschurft uitgevoerd op moerbedden van de appelonderstam M II volgens de op
pagina 448 beschreven wijze.
Inoculum

1. Schone van Boskoop op M IX, in gebruik voor inoculaties met appelschurft
Little tree (Schone van Boskoop on M IX) used for
inoculation with apple scab

mogelijk in de infectiekamer temperaturen vanaf
ongeveer 2° C te handhaven.
De inoculaties met ascosporen en conidiën zijn in
hoofdzaak uitgevoerd op één- tot vierjarige opgepotte appelboompjes van enige bekende rassen op
M IX (afb. 1). Van de gebruikte appelrassen James
Grieve, Schone van Boskoop en Golden Delicious
voldeed James Grieve het best. De eerste voorwaarde voor het slagen van de inoculaties bleek
te zijn, dat de boompjes groeiende scheuten dragen.
Voor het seizoen 1958 werd de infectiekamer vervangen door een klimaatcel, die in het seizoen 1958
echter nog niet geschikt kon worden gemaakt voor
inoculaties met conidiën.
Inoculatiemethode

2

Om toch voortgang te kunnen maken met het

De wijze van toediening van het ascospore-inoculum geschiedde in 1955 zoals reeds in een vorige
publikatie [4, p. 141-142] werd beschreven. Overwinterde bladeren, die met peritheciën waren bezet, werden in de infectiekamer met water besproeid. De uitstoting van ascosporen werd niet
verder geforceerd.
In 1956 en 1957 werd voor de inoculatie met ascosporen uitgegaan van een methode, die in het Opzoekingsstation van Gorsem (België) wordt gevolgd. Overwinterde bladeren worden daarbij met
een kleine hoeveelheid water overgoten. In afwijking van de werkwijze te Gorsem, waarbij de bladeren 2 uur in water verbleven, werden de bladeren ongeveer i uur in het water gehouden.
Daarna werden ze boven het te inoculeren plantenmateriaal uitgeknepen.
In 1958 zijn geen inoculaties met ascosporen uitgevoerd.
Voor de inoculaties met conidiën werden in de
meeste gevallen conidiën gebruikt, die met een De
Vilbiss atomizer no. 15 van schurftvlekken op onbespoten bladeren werden afgespoten. Bij de inoculaties op een bepaald appelras werden bij voorkeur conidiën gebruikt, die van bladeren van hetzelfde ras afkomstig waren. De dichtheid van de
conidiënsuspensie werd bepaald met behulp van
een Fuchs-Rosenthal telkamer. De toegepaste
dichtheden varieerden van 20 000 tot 225 000 conidiën per ml; in de meeste gevallen werd echter een
dichtheid van 100 000 conidiën per ml gebruikt.
De conidiënsuspensie werd eveneens met een De
Vilbiss atomizer no. 15 op het te inoculeren plantenmateriaal gebracht; voor de besproeiing van de
bovenste 5 tot 7 bladeren van een langlot werd
2 tot 4 ml suspensie verbruikt.

Incubatie
Bij inoculatiemethode 1 varieerde het verblijf van
de geïnoculeerde boompjes in de infectiekamer
van 111 tot 6 7 i uur. Daarna werden de proefboompjes onder een glazen afdak (afb. 2) of in
een geschermde kas geplaatst.
In de proeven, waarbij inoculatiemethode 2 werd
toegepast, werd de incubatieperiode onder natuurlijke omstandigheden doorgebracht.
3. Inoculaties met ascosporen bij lagere
temperaturen
Onderzoek in 1954 bracht aan het licht dat voor
infectie door ascosporen bij een gemiddelde temperatuur van 17 tot 20° C de vochtigheidsduur
van appelblad minimaal 8 tot 9 uur dient te bedragen [4, p. 144-145]. Dit resultaat stemt overeen
met de gegevens van Mills [2].Aangezien in Nederland de temperatuur tijdens regenperioden in het
voorjaar meestal belangrijk lager is dan 17° C, was
het van belang na te gaan in hoeverre ook bij temperaturen beneden 17° C overeenstemming met de
gegevens van Mills [2] kon worden gevonden.
In 1955, 1956 en 1957 werden 21 inoculatieproeven genomen bij temperaturen die gemiddeld lager
waren dan 17° C. De gemiddelden varieerden van
6,1 tot 15,0° C. Elke inoculatieproef bestond uit
verscheidene objecten waarvan de bladnatperioden
uiteenliepen van l l i tot bijna 71 uur. De 21 proeven omvatten 74 objecten. Slechts in 8 objecten
ontstond een gering aantal schurftvlekken, hoewel
de lengte van de bladnatperiode over het algemeen
ruimschoots voldoende was geweest. Zo duurde in
57 van de 74 objecten de bladnatperiode twee of
meer uren langer dan Mills als minimum had gesteld. In 40 objecten duurde de bladnatperiode ten
minste 4 uur langer en in 21 objecten ten minste
tweemaal zo lang als volgens Mills nodig is.
Dit resultaat maakte het ons onmogelijk een oordeel te vormen over de bruikbaarheid van de gegevens van Mills voor ascosporeninfectie bij lagere
temperaturen.

2. Opgepotte appelboompjes (James Grieve) onder glazen
afdak
Polled apple trees (James Grieve) under glass shed

Het falen van vrijwel alle inoculaties is waarschijnlijk ten dele een gevolg van een te geringe dichtheid
van het inoculum.
4. Inoculaties met conidiën bij lagere
temperaturen
Volgens Mills [2, 3] zou infectie door conidiën tot
stand komen in ongeveer 2/3 van de tijd, die nodig
is voor infectie door ascosporen. Uit eerder gepubliceerde inoculatieproeven [4, p. 145-146] was
echter de indruk verkregen, dat bij 15 tot 18° C
de minimale bladnatperiode voor infectie door
conidiën niet korter is dan de bladnatperiode voor
infectie door ascosporen.
In 1955, 1956 en 1957 hebben wij 23 inoculatieproeven.uitgevoerd. Daarin kwamen objecten voor
waarbij de temperatuur tijdens de bladnatperiode

Tabel 1. Inoculatie met conidiën, proef 5 juni 1957/Inoculation with
test 5th June 1957

conidia,

Aantal langloten
Bladnatperiode/Le>a/-w>e/-pÉ,no</
Resultaat 24 dagen na
Number of shoots inocxiXaXit/Result 24
Temperatuur °C Duur/Duration days after
jnoc,dation
Temperature °C in hrs. and min.
4

constant 8,5

15 uur 40 min. geen schurftvlekken/no
scab lesions

4

constant 8,5

17 uur 20 min. 1 blad met 3 vlekken/
I leaf with 3 spots

4

constant 8,5

19 uur 15 min. 6 bladeren met 9 vlekken/6 leaves with 9
spots
21 uur 25 min. 8 bladeren met 36 vlekk e n / 8 leaves with 36
spots
47 uur 50 min. 13 bladeren met 164
vlekken/13 leaves with
164 spots
40 uur 50 min. 6 bladeren met 140
vlekken/6 leaves with
140 spots

constant 8,5

constant 8,5

gemidd. 15,5
(mean)

Tabel 2. Inoculatieproef met conidiën bij onderbroken bladnatperiode, waarvan
tweede deel reeds lang genoeg voor infectie zou zijn; 1955/'Inoculation
experiment with conidia during discontinuous leaf-wet-period, of which
the second part alone would already be long enough for infection: 1955
Object
Object

1

2
3
4
5

Duur eerste
Duur drjse
bladnatperiode in periode in uren
urenIDuration 1st Duration dry
leaf-wet-period
period in hours
in hours

2}
2i
6J
6J
27*

2
4
2
4
-

Duur tweede
bladnatperiode in
uren Duration 2nd
leaf-wet-period
in hours

23
21
19
17
_

% schurftvlekken
t.o.v. object 5
% scab spots
with regard to
object 5

28
46
67
41
100

constant op een waarde tussen 6,6 en 10,6° C werd
gehouden. In elke proef kwamen voorts 2 tot 5
objecten voor met een wisselende lengte van de
bladnatperiode en één object met een hogere gemiddelde temperatuur tijdens de bladnatperiode.
Als voorbeeld kan de proef van 5 juni 1957 dienen,
waarin bladeren aan langloten van opgepotte
boompjes James Grieve met een conidiënsuspensie
(dichtheid 225 000 sporen per ml) geïnoculeerd
werden (tabel 1).
Volgens Mills zou bij 8,5° C infectie door ascosporen kunnen optreden na een bladnatperiode van
16 uur. Voor infectie door conidiën zou dus een
bladnatperiode van 2/3 x 16 uur = 10 uur en
40 minuten voldoende zijn geweest. Zoals uit
tabel 1 blijkt, trad in de als voorbeeld aangehaalde
proef pas na een bladnatperiode van meer dan
17 uur infectie door conidiën op. De mate van
aantasting nam toe bij een langere bladnatperiode.
Uit 9 proeven, waarin de temperatuur constant
tussen 6,6 en 8,6° C lag, konden meer algemene
conclusies worden getrokken. In deze 9 proeven
trad pas infectie door conidiën op als de bladnatperiode 2} tot 10i uur langer was dan Mills voor
infectie door conidiën aangeeft; in 6 van deze proeven was de voor infectie door conidiën vereiste
bladnatperiode zelfs i tot 2 uur langer dan volgens
Mills voor infectie door ascosporen nodig is.
5. Invloed van een droge periode tussen twee
bladnatperioden op het tot stand komen van infectie door conidiën

In de toelichting op de schurfttabel van Mills
werd over onderbroken bladnatperioden aanvankelijk [2] vermeld, dat bladnatperioden tot één
periode kunnen worden samengevoegd als die
perioden door 'niet meer dan 3 tot 4 uur zonneschijn' zijn gescheiden. Later [3] werd de toelichting op dit punt gewijzigd in die zin, dat bladnatperioden nog kunnen worden samengevoegd als
zij door een droge zonnige periode van 'een halve

dag of langer' zijn gescheiden. Aangezien vooral
de herziene opgave van Mills voor de vaststelling
van infectieperioden weinig steun geeft, hebben
wij in 1955 in een oriënterende proef op opgepotte
boompjes nagegaan, welke invloed droge perioden
van 2 en 4 uur bij ± 20° C en 47 %-65 % relatieve luchtvochtigheid op het tot stand komen van
conidiën-infectie hebben. De bladnatperiode vóór
de droge periode was zó kort, dat deze op zichzelf
te kort zou zijn om infectie mogelijk te maken.
De tweede bladnatperiode, na de droge periode
dus, was op zichzelf wel lang genoeg om infectie
mogelijk te maken, nl. 17 tot 23 uur bij 17° C.
Na de incubatieperiode werd het aantal schurftvlekken geteld en uitgedrukt in een percentage
ten opzichte van de aantasting bij een aaneengesloten bladnatperiode (tabel 2 ) .
Aangezien deze proef de indruk vestigde dat conidiën betrekkelijk weinig hinder ondervinden van
een droge periode van 4 uur, werd het onderzoek
op dit punt in de jaren 1956 t / m 1958 uitgebreid.
In 1956 en 1957 vonden de inoculaties met conidiën plaats op opgepotte boompjes, die vóór de
inoculatie in een kas of onder een afdak hadden
gestaan; in 1958 werden onder natuurlijke omstandigheden gegroeide scheuten geïnoculeerd (zie
ook p. 448).
In 1956 t / m 1958 werden 30 inoculatieproeven
met onderbroken bladnatperiode uitgevoerd. In
13 proeven kwamen objecten voor, waarbij ook de
bladnatperiode na de droge periode zo kort werd
gehouden, dat deze op zichzelf niet lang genoeg
was om infectie mogelijk te maken.
Van deze proeven slaagden er 9. Als voorbeeld
kan de proef van 20 juni 1958 dienen (tabel 3 ) .
Uit tabel 3 blijkt, dat zelfs een droge periode van
10 uur bij 17° C en 77 % relatieve luchtvochtigheid slechts weinig belemmerend op het tot stand
komen van infectie heeft gewerkt.
De totale bladnatperioden van de 17 objecten van
de 9 geslaagde proeven liepen uiteen van 14i tot
17J uur, de droge perioden van 4 tot 151 uur.

Tabel 3. Inoculatieproef met conidiën bij onderbroken bladnatperiode, waarvan
beide delen afzonderlijk te kort voor infectie zijn; 20 juni 1958/
Inoculation experiment with conidia during discontinuous leaf-wetperiod, of which also the second part is too short for infection,
20th June 1958
Object Eerste bladnatObject periode/First
leaf-wet-period

Droge periode
Dry period

Tweede bladnat- Percentage
période/Second schürftvlekken/
leaf-wet-period % scab spots

7 uur bij 16° C 4 uur bij 17° C 8} uur bij 14° C 76
en 77% RH
7 uur bij 16° C 10 uur bij 17° C 7J uur bij 18° C 64
en 77% RH
15}uur bij 15° C
27 uur bij 16° C

100 !)
262

1
) Deze aantasting omvatte op 7scheuten 20aangetaste bladeren met totaal 408 schurftvlekken/On 7 shoots20 infectedleaveswith 408scab spots

Uit tabel 3 blijkt, dat zelfs een droge periode van
10 uur bij 17° C en 77 % relatieve luchtvochtigheid slechts weinig belemmerend op het tot stand
komen van infectie heeft gewerkt.
Een overzicht van de 9 geslaagde inoculatieproeven, met in totaal 17 objecten waarbij de bladnatperioden vóór en na de droge periode op zichzelf
te kort zijn voor infectie, is in tabel 4 aangegeven.
Behalve in de objecten 1 en 6, waar de bladnatperiode vóór de droge periode 10} uur bij 11° C
duurde, bedroeg de bladnatperiode vóór de droge
periode in alle objecten 6} tot 81 uur bij een gemiddelde temperatuur van 16° tot 21° C, in alle
gevallen dus te kort om op zichzelf infectie te kunnen veroorzaken.
De bladnatperiode nâ de droge periode wisselde
bij de verschillende objecten van 7 tot 9} uur,
terwijl de gemiddelde temperatuur van 13° tot
24° C uiteenliep, zodat ook hier niet aan de voorwaarden voor infectie voldaan was indien men
bladnatperioden op zichzelf beschouwd.

De totale bladnatperiode wisselde over alle objecten van 14i tot 17i uur.
Uit tabel 4 blijkt, dat
1. een droge periode van 4 tot 15} uur tussen
twee bladnatperioden in 16 van de 17 objecten
een reductie in aantasting veroorzaakte.
2. een droge periode van 10-15} uur (object 11
t / m 17) in het algemeen een grotere reductie in
aantasting gaf dan één van 4-10 uur (object 1
t / m 10), doch dat de aantasting no 15-49 % bedroeg van die bij een aaneengesloten bladnatperiode.
3. er geen verband bestond tussen respectievelijk
de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid
tijdens de droge periode enerzijds en de reductie
van de aantasting tengevolge van de droge periode
anderzijds.

Tabel 4. Invloed van een droge periode tussen twee bladnatperioden. die slechts samen lang genoeg zijn voor infectie, op het optreden van schurftinfecties / Effect of adry period between two leaf-wet-periods that are only together long enough to make infection possible, on the occurrence of scab infections
Object nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

% schurftvlekken t.o.v. a a n eengesloten nat ( = 100)/
% scab spots with respect to
continuous wet (= 100)

120

76

6«

49

23

86

72

21

61

64

40

20

•*-'

IS

46

49

16

Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid
tijdens
droge
periode in % / Meun relative
air humidity during dry period

55

77

95

69

83

53

91

80

87

77

92

95

86

88

80

91

84

G e m i d d e l d e t e m p e r a t u u r tijdens droge periode in C /
Meun temperature during dry

14

17

13

13

14

14

16

18

10

17

13

15

13

6

11

15

27

D u u r van droge periode
tussen twee korte bladnatperioden in uren / Duration of
dry period between two short
leaf wel periods in hours

4

4

6

6

7

7

8

9

10

10

12

12.30

13.30

14

7.00

8.50

7.25

8.20 10.30

7.30

7.45

8.50 6.30

8.20

6.45

7.25

7.30

7.45

17

16

16

18

21

9.20

8.30

8.35

7.15

7.00

16

19

24

D u u r bladnatperiode vóór
droge periode in uren / Duration of leaf-wet-period
before
dry period in hours

10.30

G e m . t e m p e r a t u u r in C tijdens
bladnatperiode vóór droge
periode / Mean temperature in
C during leaf-wet-period bef ore
dry period

11

D u u r bladnatperiode na droge
periode in uren / Duration of
Lai-wet-period after dry period
in hours
G e m . t e m p e r a t u u r in C tijdens

bladnatperiode na droge periode / Mean température in °C
during leaf-wet-periodafter dry
period

7.00

14

16

8.30

14

17

8.00

17

16

8.25

16

17

11

8.50

17

8.00

13

18

21

7.10

14

7.00

16

7.25

16

8.55

16

7.00

16

7.45

18

17

7.55

17

18

7.40

14

17

16

14

IS

IS.30

De verticale lijn scheidt de objecten met een droge periode van 10 uur of korter van die met een droge periode van
langer dan 10 uur.
The vertical lineseparates the objects with a dry periodof 10hours or shorterand those with a dry periodof longer
than 10 hours.

De conclusie uit het in tabel 3 gegeven voorbeeld
kan dus ruimer worden gesteld: weliswaar veroorzaken droge perioden van 4 tot J5i uur tussen
twee korte bladnatperioden reductie in aantasting,
maar deze is zelfs bij een droge periode van
10-151 uur te gering om een voor de praktijk vol-

doende laag niveau van schürftaantasting te bereiken.
Blijkbaar is een gedeelte van de conidiën dus in
staat een droge periode van 4 tot 15J uur tussen
twee bladnatperioden in gedeeltelijk gekiemde
toestand te overleven. Waarschijnlijk zullen asco-

sporen minstens even resistent tegen uitdroging
zijn als conidiën. Voortgezet onderzoek zal moeten
uitwijzen of ascosporen en conidiën regelmatig
nog langere droge perioden dan 15i uur kunnen
overleven.
De 19 inoculatieproeven met onderbroken bladnatperiode, waarbij het tweede gedeelte van de
blatnatperiode op zichzelf reeds lang genoeg voor
infectie zou zijn, hebben tot soortgelijke resultaten
geleid. Blijkens deze proeven kan een vrij belangrijk gedeelte van de conidiën een droge periode
van 2 tot 12 uur tussen twee bladnatperioden overleven.
Dat de toepassing van het oorspronkelijke voorschrift van Mills voor de samenvoeging van twee
bladnatperioden in Nederland geen duidelijke mislukkingen heeft opgeleverd, kan op verscheidene
wijzen verklaard worden.
In de eerste plaats komt het maar weinig voor
dat twee bladnatperioden, die door een droge
periode van 4-12 uur zijn gescheiden, slechts samen
lang genoeg zijn om infectie mogelijk te maken.
In Wilhelminadorp is een dergelijke situatie in de
jaren 1953 t / m 1957 slechts viermaal vastgesteld
en wel op 28-29 april 1953, 13-16 mei 1955, 20-22
mei 1955 en 19-20 maart 1957.
In de tweede plaats veroorzaken twee bladnatperioden, die slechts samen lang genoeg zijn om
infectie mogelijk te maken, in het algemeen een
lichte infectie.
Desondanks zijn de resultaten van het bovenbeschreven onderzoek in 1958 aanleiding geweest
tot een eerste voorlopige wijziging in de voorschriften voor het vaststellen van infectieperioden [5].
De eerste voorlopige wijziging werd in 1959 ververvangen door een tweede [6]. Deze luidt in het
kort: Bladnatperioden moeten tot één periode worden samengevoegd als de bomen tussentijds 8 uur
of minder droog zijn geweest. Hoewel de resultaten van het onderzoek een grotere droogteresistentie van schurftsporen doen vermoeden, is voorlopig in het praktijkadvies een droogteresistentie

van 8 uur aangehouden, omdat de resultaten van
het laboratoriumonderzoek nog door veldwaarnemingen moeten worden bevestigd.
6. Samenvatting
Met behulp van kunstmatige infecties volgens twee
inoculatiemethoden werd in 1955 t / m 1958 voortgezet laboratoriumonderzoek over de bruikbaarheid van de schurfttabel van Mills [2, 3] verricht.
Inoculaties met ascosporen van Venturia inaequalis (Cke) Wint. mislukten waarschijnlijk door gebreken van de inoculatiemethode.
Uit inoculaties met conidiën van Venturia inaequalis (Cke) Wint. bij constante temperaturen
tussen 6,6° C en 8,6° C is gebleken, dat de bevochtigingsduur die voor infectie door conidiën
vereist is, belangrijk langer is dan Mills aangeeft.
Voorts werd aangetoond, dat een gedeelte van de
conidiën een droge periode van 4 tot 15J uur
tussen twee bladnatperioden, die slechts samen
lang genoeg zijn om infectie mogelijk te maken,
in gedeeltelijk gekiemde toestand kan overleven
(tabel 4 ) .
Een droge periode van 10 tot 15i uur tussen twee
dergelijke bladnatperioden reduceerde de schurftaantasting slechts tot 15 % - 4 9 % van de schurftaantasting bij een aaneengesloten bladnatperiode.

Summary
Laboratory research about infections by ascospores
and conidia of apple scab (Venturia inaequalis (Cke)
Wint.)
With the aid of artificial infections according to two
inoculation methods the laboratory research on the
usability of the scab forecasting table of Mills 12, 3]
were continued in 1955 to 1958 inclusive.
Inoculations with ascospores of Venturia inaequalis
(Cke) Wint. failed probably owing to defects of the
inoculation method.

From inoculations with conidia of Venturia inaequalis
(Cke) Wint. at constant temperatures between 6.6° C
and 8.6° C it appeared that the minimum wetting
period required for infection by conidia is considerably
longer than that stated by Mills for infection by
conidia.
Further it appeared that part of the conidia can in
partly germinated condition survive a dry period of
from 4 to 15J hours between two leaf-wet periods
that are only together long enough to make infection
possible (table 4). A dry period of from 10 to 15i
hours between two such leaf-wet periods reduced
scab infestation to only 15-49 % of the scab infestation in an continuous leaf-wet period.
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Een schakel tussen laboratorium- en veldproeven bij de
toetsing van fungiciden tegen appelschurft
Ir. G. S. Roosje
1. Inleiding
Toetsing van chemische preparaten in het laboratorium geeft slechts een zeer globale indruk van
hun bruikbaarheid als fungicide. Bovendien is gebleken [3], dat Venturia inaequalis zich minder
goed voor kiemingsproeven op objectglaasjes leent.
Echter, ook aan de toetsing in veldproeven kleven
bezwaren. Een belangrijk gedeelte van de proeven
mislukt door grilligheid van het weer of door het
op onverklaarbare wijze achterwege blijven van
infecties. Dikwijls ook treden de infectieperioden
niet op de gewenste tijdstippen op.

Voorts vergen veldproeven relatief grote geldelijke
offers, niet alleen door de vele arbeid, maar ook
door de — weliswaar verlangde — ernstige schurftaantasting in vergelijkingsobjecten en door onverwachte fytotoxische werking. In het volgende wordt
een beschrijving gegeven van de ervaringen met
een methode, waarbij vele bezwaren van de toetsing
in veldproeven worden ondervangen en de chemische preparaten toch onder vrijwel natuurlijke
omstandigheden op fungicide werking kunnen
worden getoetst.

