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VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN IN 1964
ALGEMEEN GEDEELTE
BESTUURSMUTATIES

Prof. dr. ir. J. C. DORST bedankte als adviserend bestuurslid in verband met het bereikenvan depensioengerechtigde leeftijd.
GEBOUWEN, INSTALLATIES, APPARATUUR EN PROEFVELDEN

De verbouwing van de voorvleugel van het instituut kwam in 1964gereed, zodat de
biochemische afdeling en de afdeling resistentie-onderzoek thans behoorlijk gehuisvest zijn. Ook kon hierdoor de vroegere handbibliotheek weer in gebruik genomen
worden.
Voor de bacteriologische werkzaamheden is een apart laboratorium ingericht door
van twee werkkamers één ruimte te maken. Daardoor kwam het mycologisch laboratorium weer beschikbaar voor mycologisch werk, wat in verband met het veel plaats
vergende onderzoek van de bodemmycoflora dringend gewenst was. De mycologische
afdeling kreeg vier nieuwe Wisconsin-tanks ter beschikking.
Het vroegere isotopenlaboratorium inhet souterrain is na een kleine verbouwing in
gebruik genomen als klimaatruimte voor het virologisch onderzoek.
Deverlichtingvan deresistentiekas endeinsektenkas werdverder verbeterd.
Er bleef ook in 1964 een ernstig gebrek aan proefveldterrein bestaan.
PERSONEELSZAKEN

Injuli 1964vertrokken de heren dr. ir. J. A. DE BOKX en ir. N. HUBBELING voor een
verblijf van eenjaar naar de Ver. St., respectievelijk naar de Agricultural Experiment
Stations van de University of Florida te Gainesville, en het Ohio Agricultural Experiment Station te Wooster.
Ir. DEN OUDENverbleef gedurende eenhalfjaar voor de F.A.O.in Surinamevoor het
inrichten van een nematologisch laboratorium bij het Landbouwproefstation te Paramaribo en het opleiden van een hoofdassistent enverrichtte onderzoek naar het voorkomen van schadelijke aaltjessoorten. Hij hield enkele lezingen over nematologie in
het algemeen en gaf adviezen over voortgezette behandeling van enkele objecten van
onderzoek. Op de heenreis bezocht hij dr. D. W. FENWICK, directeur van de Trinidad
Coconut Research Ltd. op Trinidad.
Dr. J. H. VENEKAMP keerde inaugustusterugna een verblijf van ruim eenjaar in de
Ver. St. op het Dept. of Botany and Plant Pathology, Utah State University, Logan,
Utah.
Dr. K. VERHOEFF was gedurende een halfjaar werkzaam op het Glasshouse Crops
Research Institute te Littlehampton, Engeland, in verband met onderzoek over de invloed van bemesting van tomateplanten op en de gevoeligheid van deze planten voor
de uitbreiding van Botrytis cinerea.
De heer ir. J. A. DE BOKX promoveerde op 30juni tot doctor in de landbouwkunde
te Wageningen op een proefschrift getiteld: Onderzoekingen over het aantonen van
aardappel-YN-virus met behulp van toetsplanten. De heer drs. G. SCHOLTEN promoveerde op 6juli tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen te Utrecht op een
proefschrift :Nectria radicicolaen Thielaviopsis basicola als parasieten van Cyclamen
persicum.
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Ir. T. W. LEFERING verliet per 1maart 1964de dienst in verband met het aannemen
van eenfunctie inhet bedrijfsleven.
Met ingang van 1-5-1964werd drs.J. J. H. STORMSaangesteld door T.N.O. om deel
uit te maken van deWerkgroep Harmonische Bestrijding van Insekteplagen. Hij is bij
het I.P.O. gedetacheerd om onderzoek te verrichten over de invloed van de „fysiologische toestand" van de voedselplant op de ontwikkelingsmogelijkheden van daarop
levendefytofage mijten.
Mej. H. J. HERES werd per 15-1-1964 aangesteld als laborante in T.N.O.-dienst bij
ir. A. VAN RAAY, afd. Luchtverontreiniging. Op dezelfde afdeling kwam op 15-10-1964
mej. G. C. JANSENin dienst alsadj.laborante, eveneensvoor T.N.O.
Mej. H. H. M. STEEGMANSverliet het I.P.O.per 1-5-1964inverband met eenaanstelling elders. Zij werd met ingang van 1 juni 1964opgevolgd door mej. M. W. HAEN.
Vanaf 1-8-1964 is op de mycologische afdeling werkzaam als adj. laborante mej.
J. A. VREEKEN.
Mej. H. VAN MEERTEN verliet de dienst

op 1-11-1964; in haar plaats kwam mej.

J. T. J. RUINEN in dienst.

Per 1-11-1964 is mej. M. HORST bij de entomologische afdeling gekomen als adj.
laborante indienstvan T.N.O.
Na het beëindigen van zijn studie aan de Landbouwhogeschool vertrok de heer
P. W. TH. MAAS op 9-9-1964 na een tijdelijk dienstverband van ± anderhalfjaar.
Mevr. M. BREEUWSMA-EGGINK verliet de dienst per 29-9-1964 en werd met ingang
van 1-1-1965opgevolgd door de heer A. DE HEY, die voordien reeds bij de entomologische afdeling werkzaam was.
Mej. J. W. A. VISÉE verliet de dienst op 1-7-1964. In haar plaats werd door de archiefverzorging deheer G. VANBOVEN benoemd.
Mej. C.C. VAN SETTENvertrok per 15-11-1964en op 16-9-1965volgde mej.N. M. H.
FLOOR haar op als telefoniste.
De heer J. VAN BEEK, bode, werd overgeplaatst naar de tuin. Zijn werk wordt sinds
14-9-1964door deheer H. VAN HOLLAND verricht.
Als typistes werden aangesteld per 17-8-1964 mevr. G. M. HOOGKAMER-WEYMAN,
per 1-9-1964 mej. O. JANSSEN en per 1-10-1964mevr. T H . G. J. KUIPER-VERWEY.
De heer C. VAN GEFFEN is op 1-8-1964 aangesteld als toekomstige kaschef. Hij zal
tezijner tijd de heer A. J. VAN ZWET opvolgen, dieper 1-4-1965met pensioen gaat.
De heer B. ONDERSTAL, tuinman, beëindigde op 1-4-1964 zijn dienstverband. Als
tuinman werden aangesteld per 16-3-1964 de heren H. VELDHUIZEN en C. v. D. D I K KENBERG.

De heer ir.A. J. VIJVERBERG heeft het I.P.O. op 1januari 1965verlaten om in dienst
tetreden bij de voorlichtingsdienst.
Op 10 april 1964 is op feestelijke wijze het vijftienjarig bestaan van het I.P.O. herdacht.
De Algemene I.P.O. -stafvergaderingen werden in 1964 gehouden te Horst (L.)en
Wageningen.
VOORLICHTING

Op verzoek van de afdeling Landbouwonderwijs van het Ministerie en het Koninklijk Landbouwkundig Genootschap werd van 14—17 september een zogenaamde Bleergang Planteziekten georganiseerd voor leraren aan Hogere en Middelbare LandenTuinbouwscholen. Debelangstellingvandezijde vanhet onderwijs wasgroot. Deze
cursus stond onderleidingvan dr. J. G. TEN HOUTEN, dieook deinleidende voordracht
hield. Behalve verscheidene afdelingshoofden en onderzoekers van het I.P.O. traden
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ook onderzoekers van andere instituten en instellingen als inleiders op. De voordrachten zullen in de vorm van een klein boekje worden uitgegeven.
Dr. ir. J. W. SEINHORST en dr. ir. L. Bosverzorgden in samenwerking met de consulenten voor ziektebestrijdingsaangelegenheden ieder een serie inleidingen over resp.
nematologie en virologie voor de specialisten planteziekten uit de verschillende consulentschappen.
Bij tal van andere gelegenheden werden door de I.P.O.-onderzoekers voorlichtende
inleidingen gehouden (zie onder voordrachten).
ONDERZOEK VAN STUDENTEN RESP. MEDEWERKERS VAN ANDERE INSTELLINGEN

Deheer L.A.J. SLOOTMAKER (Landbouwhogeschool, Wageningen) werkte gedurende maart voor halve dagen op de afdeling resistentie-onderzoek bij ir. N. HUBBELING
enverrichtte toetsingen van bonen, erwten, tomaten en spinazie op ziekteresistentie.
De heer G. TIKTAK (Landbouwhogeschool, Wageningen) was gedurende de maand
mei bij hetzelfde onderzoek werkzaam op de bovengenoemde afdeling.
De heer A. H. G. WOLTERS (Landbouwhogeschool, Wageningen) verrichtte van 15
juni t/m 31juli algemene werkzaamheden op deze afdeling.
De heer J. THEUNISSEN (Landbouwhogeschool, Wageningen) deed van 1 september
eind december onderzoek over de sérologie van het kernpolyedervirus van Mamestra
brassicaebij devirologische afdeling.
BEZOEKERS

In 1964hebben ± 120individuele onderzoekers het I.P.O. bezocht. Daarnaast werden de volgende groepen ontvangen: 21 deelnemers aan de 7th International WorkshoponSeedPathology, eengroep( ± 20pers.)landbouwkundige medewerkers, waaronder enige landbouwluchtvaartdeskundigen van de Engelse firma Fisons Pest Control Ltd., een groep Duitse kwekers ( ± 20pers.), een groep van 20 Franse boeren, die
belang steldeninziekteresistentie enziekten bij peulvruchten.
De vergaderzaal werd onder andere gebruikt voor de Voorlichtingsdagen betreffende ziekten en onkruidbestrijding in de fruit- en groenteteelt ( ± 50 pers.), de Planteziektendag van deNederlandse Fruittelersorganisatie (N.F.O.) ( ± 135pers.), de voordrachten op de Planteziektendagen van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging( ± 135pers.),debijeenkomst specialisten planteziekten ( ± 40pers.)van de Tuinbouwconsulentschappen, de Landbouwluchtvaartdag ( ± 70 pers.), het bezoek van
leerlingen en leraren van de Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop ( ± 30pers.), de
B-leergang Planteziekten van het Landbouwkundig Genootschap en de Directie
Landbouwonderwijs ( ± 50pers.), devergadering van de Studiekring voor Statistische
Techniek ( ± 70 pers.), het symposium voor de steriele kweek van plantedelen ( ± 90
pers.), de bijeenkomst van de Nederlandse Kring van Plantevirologie ( ± 50pers.), de
stafvergaderingen van het I.P.O. en de lezingen en avondbijeenkomsten van de personeelsvereniging VIEF.
In alfabetische volgordevolgtthans eenoverzichtvan debuitenlandse onderzoekers,
gerangschikt volgensland vanherkomst :
Verenigde Staten vanAmerika: W. B. ALLINGTON, Dept. of Plant Path., Univ. of Nebraska, Lincoln.
M. CHESSIN, Montana State Univ., Missoula. M. K. CORBETT, Univ. of Florida, Gainesville. E. D A R LEY, Dept. of Plant Path., Univ. of California, Riverside. I. H. HENDRIX, Dept. of Plant Path., Washington State Univ., Pullman. W. HOOKER, Michigan State Univ., East Lansing. R. C. KAHN, U.S.
Plant Introd. Sta., Glenn Dale. W. H. LANGE, Davis, Cal. C. L. LEFEBVRE, Dir. Plant Sei.Div., Wash•
ington D.C. J. J. MENN, Biol. Res. Centre, Stauffer Chem. Co., Mountain View. T. E. MITTLER, Div
of Entom., Univ. of California, Berkeley. A. J. RIKER, Dept. of Plant Path., Univ. of Wisconsin, Madison. K. SzABi, Chem. Res. Centre, Stauffer Chem. Co., Richmond. C. B. SKOTLAND, Irrigation Exp.
Sta.,Prosser. R. E. TREECE, Ohio Agric.Exp. Sta.,Wooster. V.D. YOUNG, Agric.Res. Serv., U.S.D.A.,
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Forest Grove. Australië: P. W. GEIER, Div. of Entom., C.S.I.R.O., Canberra. P. HELY, Div. Science
Serv., Dept. of Agric, New South Wales. M. HELY, Div. Science Serv., Dept. of Agric, New South
Wales. K. E. HUTTON, New South Wales Dept. of Agric, Rydalmere, Sydney. N. H. WHITE, School
of Agric, Univ. of Sydney, New South Wales.België: C. v. D. ASSCHE, Universiteit, Leuven. R. BLOMME, Proefstation Wetteren. R. H. KIPS, Rijkslandbouwhogeschool, Gent. R. DE KRIJGER, Proefstation
Wetteren. W. WELVAERT, Rijkslandbouwhogeschool, Gent. Brazilië: H. F. ELEMA, Sao Paulo. J. C.
MEDINA, Inst. Agron., Campinas. K. M. SILBERSCHMIDT, Inst. Biol., Sao Paulo. Canada: J. J. CARTIER,
Sta. de Rech., Min. de 1'Agric, Quebec. H. E. GRAY, The Dow Chem. Comp., Michigan. M. J.
MACKAUER, Res. Inst. Canada Dept. of Agric, Belleville. A. W. MACPHEE, Res. Sta., Canada Dept. of
Agric, Kentville. J. MUNRO, C O . A . Res. Sta., Frederickton. T H .H. A. OLTHOF, Res. Lab., St.
Catharines. M. WEINTRAUB, Res. Sta. Canad. Agric, Vancouver. Chili: K. WAGNER, Fa. Segenta,
Puerto Varas. Duitsland: R. GUDERIAN, Landesanst. f. Immisions-u. Bodennutzungsschutz, Essen.
Engeland: J. COLHOUN, Dept. of Bot., Manchester. J. COTTEN, Welsh Plant Breed. Sta., Aberystwyth.
J. M. GRAY, Bot. Dept., Univ. of Birmingham. C P. HAMPSON, Potato Marketing Board, Londen.
S. T H . W. MONTAGNE, W.A.R.C. Shell Res. Ltd., Sittingbourne. R. J. NORMAN, Fisons Farmwork,
Cambridge. A. PENDRY, Shell Film Unit. Londen. Finland: A. M. HALKILAKT, Inst. f. Phytopath. der
Univ., Helsinki, Nalmi-Vük. E. SEPPANEN, Dept. of Plant Path., Tikkurila. Frankrijk: H. LATEROT,
INRA, Montfavet. M. LEMATTRE, INRA, Versailles. LEPEN, Centre Tech. Agric de St. Just en Chaussée. Y. MAURY, Virologie INRA, Versailles. D . SPIRE, Virologie INRA, Versailles. Gabon: T H . M I N KOUÉ. Griekenland: E. SKORDA, Plant Breed. Inst., Thessaloniki. Honduras: I. BUDDENHAGEN, Trop.
Res. Unit. Fruit Co., La Lima. M. BUDDENHAGEN, Trop. Res. Unit. Fruit Co., La Lima. Ierland:
M. J. BUTLER, Agric. Inst. Dublin. P. M. MCDONNELL, Agric Inst. Dublin. K. E. PROUDFOOT, Plant
Breed. Div., Min. of Agric, N . Ireland. India: G. I. Asonza, Centr. Coffee Inst., Chikmagalur. L. M.
JOSHI, Div. of Mycol. and Plant Path., New Delhi.T. K. NARIANI, Indian Agric. Res.Inst., New Delhi.
S. P. RAYCHAUDHURI, Indian Agric. Res. Inst., New Delhi. K. N. SAXENA, Dept. of Zool., Univ. of
Delhi, Delhi. A. SUMMANWAR, Gokolpeth, Nagpur. S. R. SUMMANWAR, Gokolpeth, Nagpur. Israël:
Z. SOLEL, The Volcani Inst. of Agric Res., Rehovot. I. WAHL, Fac. ofAgric,Hebrew Univ., Rehovot.
Japan: K. HAZAMA, Nissan Chem. Ind. Ltd., Tokyo. S. HIRASHIMA, Takeda Chem. Ind., Osaka. H.
ITOH, Kureha Chem. Ind., Tokyo. K. IYATOMI, Lab. of appl. Entom. and N e m a t , Nagoya Univ.,
Anja-Aichi. M. INOUYE, Oji Inst. f. Forest Tree Improv., Kuriyama, Hokkaido. S. OHTA, Toshoku
G.m.b.H. H. OKAMATO, Hokko Chem. Ind., Tokyo. K. NOMURA, Fac. of Hort., Chiba Univ., Matsudo, Chiba-Ken. S. SUZUKI, Takeda Chem. Ind., Tokyo. T. SUZUKI, Nat. Inst. of Agric. Science,
Tokyo. T. TONOOKA, Nissan Chem. Ind. Ltd., Tokyo. M. TSUYAMA, Kureha Chem. Ind., Tokyo. M.
YAMAMOTO, Shimane Agric. Coll., Matsue. J. YUKAWA, Entom. Lab., F a c of Agric, Kyushu Univ.,
Fukuoka. H. WATANABE, Kureha Chem. Ind., Tokyo. Kenya: HAINSWORTH, Chief Sei. Res. Officer,
Nairobi. Maleisië: T. H. WILLIAMS, Agric. Res. Centre, Tuaran. Mexico: E. DORESTE, S., Secc. de
Entom., Cagua. O. HECHT, Lab. de Entom. Econ., Mexico. Nieuw Zeeland: P. J. BROOK, Plant Dis.
Div., Auckland. J. NEWHOOK, Plant Dis. Div., Auckland. Nigeria: W. M. STEELE, Inst. f. Agric. Res.,
Samaan, Zana. Noorwegen:T. RYGG, Norges Landbrukshöjskole, Vollebekk. Oostenrijk: F. OLLRAU,
Wiener Landw. Kammer, Wenen. Philippijnen: M. T. MORALES, Bur. of Plant Ind., Manila. F . T.
ORILLO, Coll. of Agric, Univ. of the Philippines, Laguna. C. A. ORILLO, Dept. of Agric. Chem., Coll.
of Agric. U.P., Laguna. Polen: R. LESKI, Res.Inst, of Pomol., Skierniewice. D . KROPCZYNSKA, Agric.
Univ. Warschau. B. MICZULSKI, Agric. Univ., Lublin. Portugal: J. P. GANHAD, Inst. Sup. de Agric,
Lisboa. Roemenië: I. ROMULUS, 1'Exp. Agric. d'État, Nazarcea, Dobrogea. Soedan: L. RAZOUX
SCHULTZ, Div. Plant Prot., Khartoum. Spanje: D . LOPEZ-ABELLA, Inst. „Jaine Ferran" de Microbiol.,
Madrid. Tanzania: C. N . Bundala, St. Joseph's Parish Ndala Tabora. M. S. MASHELLE, St. Joseph's
Parish Ndala Tabora. Turkije: K. BEYTULLAH, Zirai Miicadele Enst., Ankara. Uruguay: M. BRUM,
Dept. Danidad Vegetal, Montevideo. Joegoslavië: K. MINEV, Fac. of Agric, Skoplje. J. POTOCANAC,
Plant Breed. Inst., Zagreb. Zuid-Afrika: A. C. NYBURGH, Fruit and Food Techn. Res. Inst., Stellenbosch. Zweden: R. JONSSON, The Swedish Seed Assoc, Svalof. Zwitserland: V. BOVEY, Sandoz A.G.,
Basel. A. GAST, J. R. Geigy A.G., Basel. C H . HADORN, Sandoz A.G., Basel. E. MAIER, N.V. V. Dijl,
afd. Bestr. Midd., Basel. H. SCHNEIDER, Sandoz A.G., Basel. J. SCHWIMM, J. R. Geigy A.G., Basel.

De volgende buitenlandse onderzoekers hebben in het LP.O. onderzoek verricht of
methoden bestudeerd :
De heer A. K. SEN, Agric. Exp. Sta., Gov. of Bihar, Ranchi. Bihar, India, verbleef
ruim eenjaar op denematologischeafdeling envertrok op 16mei 1964naar deVer. St.
Mej. A. F. MORENO, Inst. de Patol. Veget. INTA, Buenos Aires, Argentinië, werkte
± een halfjaar op de nematologische afdeling en ging op 18februari 1964weer terug
naar deVer. St.
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De heer S. S. QUINIONES, Dept. of Entom. and Plant Path., Mindanao Agr. Coll.,
Masuan, Buqcidnon, Philippijnen, verrichtte gedurende ± vijf maanden onderzoek op
de mycologische afdeling endeafd.resistentie-onderzoek enverliet hetI.P.O. weer op
13februari 1964.
Dr. S.B. M A T H U R , Districy-Board Building, Bareilly (U.P.), India, bracht e e n j a a r
op onsinstituut door envertrok per23november 1964.Hijwaswerkzaam inde mycologische afdeling en de afdeling resistentie-onderzoek.
De heer E. SEPPÄNEN, Dept. of Plant Path., Tikkurila, Finland, bestudeerde van3
maart 1964tot 8 april 1964de diagnostiek van aardappelvirussen op de virologische
afdeling.
D r . R. H . LAWSON, Dept. of Bot. and Plant Path., Oregon State Univ., Corvallis,
Oregon, U.S.A., verbleef van2maart 1964tot28juli 1964opdevirologische afdeling
van onsinstituut o monderzoek teverrichten over virusziekten bij dahlia's.
Prof. D r .M . K. CORBETT, Univ. of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A., arriveerde
op 27juli 1964en stelt zich voor gedurende eenjaar virussen bij aardappel te bestuderen. Prof. CORBETT neemt indietijd deplaats invandr.ir.J.A.DEBOKX vanonsinstituut, diegedurende dezelfde tijd in Gainesville werkzaam is.
Prof. P. ACCATINO, Agric. Res.Inst., Afd. Virologie, Santiago, Chili, is op 14 september 1964op het I.P.O. gekomen en zal op de virologische afdeling eenjaar over
aardappelvirussen werken.
Prof. dr. F . T. ORILLO, Coll. of A g r i c , Univ. of thePhilippines, College, Laguna,
Philippines, verrichtte van21 oktober t o t 15januari 1965ophetI.P.O. op de mycologische afdeling onderzoek over Rhizoctonia-aantasting bij aardappelen.
Mej. ir. D . KROPCZYNSKA, Agric. Univ., Warschau, Polen, werkte van 1juni-1 december 1964over deinvloed vanroofmijten opdepopulatieontwikkeling vande fruitspintmijt, deverspreiding vanroofmijten inverband metverschillende dichtheden van
prooi endevoedselkeuze vanroofmijten. Zijverrichtte ditonderzoek in samenwerking
met deheer M . VAN DE VRIE, diegestationeerd isbijhetProefstation voor de Fruitteelt
in devolle grond te Wilhelminadorp.
De heeren C. N . BUNDALA en M . S. MASHELLE, St. Joseph's Parish Ndala, P. O.
Tabora, Tanzania, leerlingen vande Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw,
Deventer, hielden zich van 15-6-1964 tot 15-9-1964 op de entomologische afdeling
bezig met onderzoek over de fauna van appelboomgaarden en het verband tussen de
componenten vandeze fauna.

BUITENLANDSE REIZEN

A a n het XVIe Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent op 5 mei1964
n a m e n dr. J. G. TENH O U T E N , dr. H . J. DE FLUITER, dr. ir. H . VANH O O F , dr. ir. J. W.
SEINHORST, ir. J. H . VANEMDEN, ir. C. K A A I , ir. J. v. D . SPEK, ir. R. E. LABRUYÈRE, de

heer M .v. D .VRIE endr. S.B. M A T H U R (gastmedewerker uitIndia) deel.
Dr. TEN HOUTEN woonde vervolgens van23j u n i - 2 juli de Europese conferentie over
luchtverontreiniging te Straatsburg, Frankrijk,bij.
D r . H . J. DE FLUITER, dr. H . H . EVENHUIS en drs. D . J. DE JONG bezochten het X l l e

int. entomologische congres te Londen van7-16juli. D r . DE FLUITER n a mtevens deel
aan debijeenkomst vande General Assembly ofthe I.U.B.S. te Praag, Tsjechoslowakije, van 18-22juli. Van7-13juni vond te Saxon, Zwitserland, eenvergadering plaats
van de C.I.L.B. betreffende methoden voor vanglamponderzoek in verschillende
landen. D r . DE FLUITER, dr. EVENHUIS, drs. DE JONG en de heer v. D. VRIE n a m e n hier-

aan deel. Voorts woonde dr.DEFLUITER van21-23 september de E.P.P.O.-vergadering
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te Brussel bij en van 8-13 december de Ass. du Bureau Executive de la C.T.L.B. te
Leysin, Zwitserland.
Mej. drs. F . Q U A K en dr. K. VERHOEFF bezochten het 10e int. botanisch congres te
Edinburgh, Schotland, van 1-13 augustus. Mej. drs. Q U A K woonde bovendien de int.
conferentie bij over virusziekten van siergewassen, van 31mei-4juni te Littlehampton,
Engeland gehouden. Hieraan werd ook deel genomen door ir. F. A. HAKKAART.
Dr. ir. J. W. SEINHORST hield op uitnodiging nematologische voordrachten aan
enkele universiteiten in Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Deze reis
duurde een maand.
Dr. J. H. VENEKAMP woonde tijdens zijn verblijf in de Ver. St. het int. biochem.
congr. te New Y o r k bij en bezocht een aantal instituten, die zich met biochemisch
onderzoek bezighouden. Van 18-22 augustus n a m hij deel aan het symposium „Biochemische Probleme der kranken Pflanze" te Aschersleben, O. Duitsland en hield er
een voordracht.
Dr. J. C. S'JACOB en ir. R. W. STUBBS bezochten van 10-14 februari Braunschweig
voor dejaarlijkse bespreking met onder andere Frl. F U C H S en dr. HASSEBRAUK betreffende het gele roest-onderzoek. Ir. R. W. STUBBS en de heren H . VECHT en G. v. D .
VLIET namen van 27juni - 2juli 1964 deel aan de int. gele roest conferentie te Cambridge, Engeland.
Dr. ir. J. A. DE BOKX woonde in de Ver. St. de 76e Annual Meeting of the American
Phytopathological Society bij van 23-26 augustus te Lafayette, Indiana. Van 3-6 n o vember was hij aanwezig op de 77e Annual Meeting of the Florida State Hort. Society,
Miami Beach, Florida.
Dr. ir. L. Bos n a m o p uitnodiging van de Russische Akademie van Wetenschappen
deel aan de int. conferentie over „Nature of viruses" te Moskou, Rusland, gehouden
van 5-11 oktober naar aanleiding van de vieringvan de 100stegeboortedag van Iwanowski. Hij hield er een voordracht en bezocht vervolgens enkele onderzoekinstellingen.
De reis werd gedeeltelijk betaald door het Prof. Westerdijkfonds.
Mej. M . C. KERSSEN n a m van 14-17 december deel aan de bespreking van het
cursusprogramma voor de int. school voor landbouwvliegers te Cranfleld, Engeland.
De heer drs. H . P. M A A S GEESTERANUS woonde van 4-7 maart het symposium over
Bacillus thuringiensis van de C.I.L.B. te Versailles, in Frankrijk bij en van 12-15 juli
het int. symposium over insektepathogenen te Londen.
Dr. J. C. Mooi was van 22-28 augustus tegenwoordig bij het symposium over resistentie tegen Phytophthora bij aardappelen te Grosz-Lüsewitz in Duitsland, en bezocht
daarna enkele instituten. Later bracht hij een bezoek aan het Max Planck Institut te
Köln/Vogelsang in Duitsland, eveneens in verband met onderzoek betreffende veredeling op resistentie tegen Phytophthora bij aardappelen.
Drs. L. E. VAN ' T SANT bezocht op 21-24 oktober het Station d'Entomologie de
1'État te Gembloux, België, voor een bespreking betreffende waarnemingen over de
witlofmineervlieg met prof. V A N DE BRUEL en ir. J. LOUNSKY en de Tuinbouwconsulent
van de Boerenbond te Leuven.
De heer M. VAN DER VRIE woonde van 12-15 oktober de 35e Pflanzenschutztagung
te Wiesbaden, Duitsland bij.
De heer J. P. W. NOORDINK n a m van 14-27 maart deel aan de cursus Autoradiography for Biologists te Harwell, Engeland, en bezocht enkele instituten.
De heer H. VECHT ging voor het bezoeken van gele roest vangsortimenten en het
zoeken van wilde tarwe en gerst variëteiten naar Egypte, Israël, Turkije en Griekenland. De reis werd ten dele door het Nederlands Graancentrum, ten deledoor hemzelf
betaald.
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WERKGROEPEN, COMMISSIES, SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN

Verschillende entomologen hebben intensief contact met collega's van andere instituten in de secties van de Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen T.N.O.,
waarmee vooral dr. H. J. DE FLUITER als secretaris veel bemoeienis heeft. In bepaalde
werkgroepen van de Commission Internationale de Lutte Biologique wordt op internationaal niveau van gedachten gewisseld over andere dan uitsluitend chemische wijzenvan insektebestrijding.
In de Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje T.N.O. werken
nematologen, chemicienkwekerssamen omtetrachteneenvoor depraktijk bruikbare
bestrijdingsmethode voor dit aaltje te vinden.
De bestrijding van schadelijke bodempathogenen is een bijzonder moeilijk vraagstuk. Daarom wordt thans inwerkgroepverband, overleg gepleegd teneinde geen enkele mogelijkheid, tot oplossing van dit probleem, onbeproefd te laten. Ir. H. J. VAN
EMDEN is secretaris van deze nieuwe werkgroep.
De internationale werkgroep Virussen Vlinderbloemige Gewassen iszeer actief. Dr.
ir. L. Bos stimuleert alslidvan het „Steering Committee" deuitwisseling van gegevens
en schrijft voor deleden belangrijke samenvattingen, wat tot eenbeter begripvan deze
groepvanvirussen leidt.
Verscheidene onderzoekers zijn lid van werkgroepen en van commissies op hun
vakgebied, en op datder meer algemenenomenclatuur bij deplanteziektenkunde. Met
collega's van de Plantenziektenkundige Dienst wordt geregeld van gedachten gewisseld, vooral door de I.P.O.-entomologen en de -mycologen.
Het ligt voor de hand dat wij met de medewerkers van de laboratoria van de Landbouwhogeschool, waarmee wij tezamen het Centrum voor Fytopathologie en Entomologie vormen, geregeld overleggen waar het verwante problemen betreft. VooraL
met betrekking tot de veldproeven wordt regelmatig contact onderhouden met de
Rijksland- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten en de Directie IJsselmeerpolders.
Met dedirecteurenvandetuinbouwproefstations wordtiederjaar het werkprogrammavandedaargestationeerde I.P.O.-onderzoekers besproken.
Geregeld ofmeer incidenteel spreken de onderzoekers metcollegaevan andere instituten en instellingen zoals S.V.P., I.V.P., P.A.W., I.V.T., I.B. (Groningen), I.B.V.L.,
I.B.V.T., I.C.W., I.B.S., I.T.A.L., Stiboka, I.R.S. (Bergen op Zoom), Laboratorium
voor Bloembollenonderzoek (Lisse), Rijksproefstation voor Zaadcontrole, N.A.K.,
I.T.B.O.N. (Arnhem), Centraal Bureau voor Schimmelcultures (Baarn), Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid (Bilthoven), Nederlands Graancentrum, Stichting Nederlandse Uienfederatie en International Agricultural Aviation Centre (Den Haag).
Met vele buitenlandse onderzoekinstellingen wordt gecorrespondeerd. Deze contacten worden gestimuleerd door bezoeken aan internationale symposia encongressen.
Antisera voor de determinatie van plantevirussen werden in 1964vooralnaar deVerenigde Staten en Engeland gezonden; er kwamen ook aanvragen uit Italië en Australiëvoor dergelijke zendingen.
Evenals vorig jaar mochten wij ook in 1964 een geldelijke bijdrage van Shell Research Ltd. ontvangen. Daardoor konden wij éénvan onze onderzoekers vooreenhalf
jaar naar Engeland zenden en een andere onderzoeker, die een jaar in de Verenigde
Staten werkt, financieel steunen.
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PUBLIKATIES EN VOORDRACHTEN
In 1 9 6 4zijn devolgende I . P . O . - M e d e d e l i n g e n verschenen:
No. 330. NIJVELDT, W., R. E. LABRUYÈRE en G. M. M. T. ENGELS, Het stengelziektevraagstuk van de

framboos.
331. VERHOEFF, K.,Voetrot bijtomaat, veroorzaakt door Rhizoctonia solani.
332. VERHOEFF, K., Voetrot en„kanker" bijtomaat, veroorzaakt door Didymella lycopersici.
333. VERHOEFF, K.enE. TUSSEN, Zwartrot insla, veroorzaakt door Rhizoctonia solani.
334. SEINHORST, J.W.,Enkele aspecten vanhetonderzoek over plantenparasitaire aaltjes.
335. KOK,M. W. S.,J.W. SEINHORST en C. KAAI, Aantasting vantulpen door het uienstengelaaltje.
No. 336. SANT, L.E. VAN 'TenJ. C. FRERIKS, Debestrijding vandewortelvlieg nagebleken resistentietegen gechloreerde koolwaterstoffen.
No. 337. KERSSEN, M.C ,Some remarks onaerial spraying experiments with pesticides.
No. 338. MAAT, D.Z.,Peaearly-browning virus andtobacco rattle virus- two different, but serologicallyrelated viruses.
No. 339. HOOF, H.A. VAN, Hetverband tussen hetoptreden vanstengelbont (ratelvirus), de besmetting vanvangplanten enhetvoorkomen van Trichodorus-somten.
No. 340. OUDEN, H. DEN enC. KAAI, Bestrijding vanHeterodera rostochiensis enDitylenchus dipsaci
met 0,0diethyl 0-2pyrazinyl-fosforothioaat enVB 744.
No. 341. EVENHUIS, H.H.,Degroene appeltakluis, Aphispomi Geer, enhaar parasietencomplex.
No. 342. BOKX, J.A.DE,Onderzoekingen over hetaantonen vanaardappel-YN-virus metbehulpvan
toetsplanten.
No. 343. HUBBELING, N.,Complicaties bijdetoetsing vanbonerassen opresistentie tegen Phaseolusvirus tengevolge vanhetvoorkomen vanafwijkende virusstammen.
No. 344. ROOSJE, G.S.,Evaluation ofchemicalsfor apple mildew control ingreenhouse experiments.
No. 345. PFAELTZER, H.J.,Lesviroses dupoirier.
No. 346. KLINKENBERG, C.H., Observations onthe feeding habits ofRotylenchus uniformis, Pratylenchus crenatus, P.penetrans, Tylenchorhynchus dubius andHemicycliophora similis.
No. 347. FRANSSEN, C.J.H.enW.P. MANTEL, D eNederlandse tripsen (Thysanopterà).
No. 348. HAKKAART, F.A.Descriptions ofsymptoms andassessment ofloss caused bysome viruses
in thecarnation cultivar „William Sim."

No.
No.
No.
No.
No.

No. 349. FLUITER, H. J. DE, P. H. VAN DE POL, J. P. M. WOUDENBERG en medew., Fenologisch en

faunistisch onderzoek over boomgaardinsekten.
No. 350. HUBBELING, N .enE. KOOISTRA, Resistance toearly browning inpeas.
No. 351. BOKX, J.A.DE, Methods ofidentification ofpotato virus diseases and the possibilities of
standardisation.
No. 352. SCHOLTEN, G.,Nectria radicicola enThielaviopsis basicola als parasieten vanCyclamen persicum.
No. 353. VENEKAMP, J. H., W. H. M. MOSCH en K. E. ERKELENS-NANNINGA, Chromatographic

purification ofthecarnation ringspot, carnation mottle, and tobacco necrosis viruses.
No. 354. VENEKAMP, J.H.enW. H.M. MOSCH, Chromatographic studies onplant viruses II. Theuse
of polyethylene glycol in clarification andpurification oftobacco mosaic virus.
No. 355. Bos, L.,Heksenbezems enheksenbezemgroei bijhoutige gewassen.
No. 356. BAKEL, J. M.M.VAN, Papiervlekkenziekte inprei (Phytophthoraporri F.).
No. 357. AGRAWAL, H.enD . Z. MAAT, Serological relationships among polyhedral plant virusesand
production ofhigh-titred antisera.
No. 358. KOOISTRA, G.,The effect ofD D ongrass and clover insterilized soil.
No. 359. KOOISTRA, G.,Wortelconcurrentie tussen witte klaver en raaigras.
No. 360. SEINHORST, J.W„ Methods fortheextraction ofHeterodera cysts from notpreviously dried
soil samples.
No. 361. HOOF, H.A. VAN,Serial transmission ofrattle virus bya single male ofTrichodorus pachydermus SEINHORST.

No. 362. VENEKAMP, J.H.enW.H.M.MOSCH, Chromatographic studies on plant viruses III. The
purification ofpotato virus X,potato virus Y,tobacco mosaic virus andpotato stem mottle
virus bychromatography oncellulosecolumns with polyethylene glycol-containing solutions
as solvents.
No. 363. VENEKAMP, J.H.enW.H.M.MOSCH, Chromatographic purification ofplant viruseson
cellulose columns with polyethylene glycol-containing solutions as solvents.
No. 364. VRIE, M.VAN DE, The distribution ofphytophagous and predacious mites onleavesand
shoots ofapple trees.
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No. 365. VRIE, M. VAN DE, The effect of an experimental spray schedule on the population of Metatetranychus ulmi KOCH and Typhlodromus pyri SCHEUTEN.
No. 366. FLUITER, H. J.DE, Some aspects ofbiological and integrated control ofpests.
No. 367. EVENHUIS, H . H . , The interrelations between apple aphids and their parasites and hyperparasites.

Andere publikaties van dehand van I.P.O.-onderzoekers, dieniet of nog nietals
I.P.O.-mededelingwerdenuitgegeven, zijn devolgende:
ANONYMUS: Streekonderzoek bij erwten (II), Voorlopig verslag van de werkgroep „Streekonderzoek
Erwten" in 1963, Rapport no. 169 P.A.W., 1964.
BEEMSTER, A. B. R., De landbouw in Chili. Meded. Ned. Alg. Keuringsdienst 21: 2-4, 1964.
Bos, L., enJ.P.H.VAN DER W A N T : Early browning ofpea. Proc. 16th Int. Hort. Congr. Brussels,
1962:458^61,1964.
EMDEN, J. H. VAN, R. E. LABRUYÈRE, J. W. RIJKS, G. M. TICHELAAR en C. P. MEYERS : Rhizoctonia-bz-

strijden door bemesten? Landbouwvoorl. 21:10-11,1964.
FLUITER, H. J. DE: De harmonische bestrijding van plagen. In,,Op Leven en D o o d " : 112-130, 1964.
FLUITER, H .J. DE: Introduction. Deuxième colloque sur lalutte intégrée dans lesvergers. Entomophaga, 9: 215-217,1964.
FRANSSEN, C. J. H. : Relaties tussen de fenologie van insekten en de ontwikkeling van hun waardplanten. Landb. T., 76:634-639, 1964.
FRANSSEN, C. J.H.enW. P. MANTEL: Notes onthe copulation ofthrips. Tijdschr. v.Entom. 107:
341-344.1964.
HAKKAART, F. A.: Meristeemcultuur bychrysanten. Vakblad Bloemisterij, 24 april 1964: 387.
HAKKAART, F. A. :Het „etched ring" virus van anjers. Vakblad Bloemisterij, 19juni 1964: 571.
HAKKAART, F. A.en F. QUAK:Effect oftheheat treatment of youngplants onfreeing chrysanthemums
from virus B by means of meristem culture. Neth. J.Plant Path., 70: 154-157, 1964.
HOOF, H.A. VAN: Het tijdstip van infectie enveranderingen indeconcentratie van het ratelvirus
(kringerigheid) in de aardappelknol. Med. L.H.S.en Opz.-Sta. v. d. Staat, Gent, 29: 944-955,1964.
HOOF, H.A. VAN:Biologische verschillen tussen enkele isolaties van het ratelvirus. Landbouwvoorlichting 2 1 : 282-290,1964.
HOOF, H. A. VAN: Trichodorus teres a vector ofrattle virus. T. PI.-ziekten 70; afl. 6,1964.
HOUTEN, J.G.TEN: Some European problems inthe control ofpests and diseases ofpotatoes and
carrots. Proc. 2nd Brit. Insect, and Fungic. Conf., 1963,Nov. 4th-8th, 1964.
JONG, D. J.DE: De bramestengelboorder, Hartigia nigra (Hymenoptera, Cephidae) incultuurbramen.
Neth. J. Plant Path., 70: 61-62,1964.
FRANKENHUYZEN, A. VAN en D . J. DE JONG: D e koolbladroller, een incidenteel optredende plaag op
tuinbouwgewassen. Groenten en Fruit, 19(45): 1971-1973,1964.
PONSEN, M. B.en D . J. DE JONG:On anuclear and cytoplasmic polyhedrosis of Adoxophyes reticulana
H B . Entomophaga, 9 :253-255, 1964.
PONSEN, M. B. en D. J.DE JONG: On anuclear polyhedrosis ofOrthosia incerta HUFN. (Lepidoptera:
Noctuidae). J. of Insect Path., 6: 376-378,1964.
KERSSEN, M. C.:Bespuitingen met vliegtuigen in de landbouw. Plattelandspost, 20(38), 8 okt. 1964.
ARNOLD, G. H., M. C. KERSSEN en P. F . J. VAN B U R G : Invloed van een stikstofoverbemesting op de

opbrengst van granen. (6) Ureumbespuiting per vliegtuig. Stikstof, 42: 213-219,1964.
KERSSEN, M. C.: Het gebruik van vliegtuigen in de Nederlandse Landbouw. Gestencild I.P.O.-verslag
No. R. 302.
KERSSEN, M. C. : Landbouwluchtvaartdag 1964. Gestencild I.P.O.-verslag No. R. 304.
LABRUYÈRE, R. E.en C. P. MEIJERS:De uitbreiding van Rhizoctonia op de knollen tijdens de bewaring.
Meded. N.A.K. v. landbouwzaden en aardappelpootgoed, 21 (4): 36-38, 1964 en De Pootaardappel, 18(2): 3-6,1964.
MANTEL, W. P. : Bijdrage totde kennis van de Thysanopteren-fauna van Z.Limburg. I. Nat. hist.
Maandbl., 53:25-27,1964.
MANTEL, W. P.: Beschreibung von zwei bisher unbekannten Thysanopteren-Männchen und Hoplothrips arnoudi nova species (Thysanoptera). Entom. Ber., 24:107-115,1964.
OUDEN, H. DEN, en J. W. SEINHORST:De invloed van enkele systemische nematiciden op de vermeerdering van Heterodera rostochiensis op aardappel en van Tylenchorhynchus dubius op stoppelknollen. Meded. L.H.S.en Opz.-Sta. v. d. Staat, Gent, 29: 810-817,1964.
QUAK, F., Meristeemcultuur. Meded. N.A.K., 21: 61-62,1964.
ROOSJE, G. S.: Gloeosporium-rot, hoe de uitval te beperken is.De Fruitteelt, 54(7): 204-205, 1964.
ROOSJE, G. S.: Neue niederländische Erfahrungen bei der Pilzbekämpfung am Apfelbaum. Der Landwirt (Bozen, Italie), 18:205-207,1964.
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ROOSJE, G. S. en J. GREMMEN: Vroege bladval bij populier, veroorzaakt door Marssonina. De Fruitteelt, 54 (18):557,1964.
SCHOLTEN, G.: New insights into rootrot control in Cyclamen culture. Proc. XVIth Int. Hortic.
Congr. Brussels, 1962, (IV): 177-179, 1964.
SPIERINGS, F.: Differences in susceptibility to damage by H F between tulip varieties, in Toxikologie
des Fluors, Schwabe & Co.,Basel/Stuttgart, 1964,4 biz.
ÜBELS, E. :Report on the „Yellow Rust Trials Project" in 1962.Techn. Ber. Ned. Graan-Centrum no.
12,jan. 1964.
ÜBELS, E.: Fusariose bij granen: voornaamste gegevens over 1963.Tienjarenplan voor Graanonderzoek. Verslag over het 10ejaar: 1963,1964.
VERHOEFF, K. : Control of foot- and stemrot of tomatoes, caused by Didymella lycopersici. Neth. J.
Plant Path., 70: 149-153,1964.
VRIE, M. VAN DE: De Ie Int. Conferentie over Acarologie te Fort Collins, Colorado, U.S.A., 1-7 sept.,
1963. Entom. Ber., 24: 239-240,1964.
VRIE, M. VAN DE: Problems in the control of the Fruit Tree Red Spider Mite {Metatetranchyus ulmi
KOCH) inorchards inThe Netherlands. Acarologia, fasc. h. s., 1964 ( C R . 1er Congr. int. d'Acarol.
Fort Collins, U.S.A., 1963).

In1964werden devolgendevoordrachten gehouden:
BEEMSTER, A. B. R. : Enkele aspecten van het virustransport in aardappelen. Studenten en staf v. h.
Lab. v. Virologie. Wageningen, 22mei 1964.
Virusziekten van de aardappel en hun bestrijding. B-cursus Planteziekten v. h. Min. Landb., Wageningen, 14sept. 1964.
BOKX, J. A. DE: Onderzoekingen over het Y N -virus. Ned. Kringvoor Plantevirologie, Wageningen, 28
mei 1964.
The use of test plants in plant virology. Lab. Veterinary Science, Gainesville, 20 okt. 1964.
Bos, L.: Algemene Plantevirologie. Serie van 10voordrachten voor Assistenten R.T.V.D. voor Ziektebestrijdingsaangelegenheden ter opleiding van specialisten planteziekten, Bennekom, 29 en 30
jan., 25en 26febr., 24,25en 26maart 1964.
Virusidentificatie. B-cursus Planteziekten, Wageningen, 14 sept. 1964.
Hugo de Vries and early virology. Iwanowsky-herdenking te Moskou, 7 okt. 1964.
Enige indrukken van het onderzoek over plantevirussen in Rusland. Ned. Kring. v. Plantevirologie, Wageningen, 3dec. 1964.
EMDEN, J. H. VAN: Rhizoctonia-ziekte van de aardappel. Specialisten Planteziekten R.L.V.D., Wageningen 3maart 1964.
Bestrijding van bodemschimmels. B-cursus Planteziekten, Wageningen, 16sept. 1964.
EvENHUis, H. H. : On the economic significance of parasitic Cynipoidea (Hymenoptera) associated
with apple. XII Int. Congr. of Entom. Londen, 8juli 1964.
FLUITER, H. J. DE:Sardinië, entomologisch en landschappelijk. Alg. I.P.O.-stafverg., 24jan. 1964.
De harmonische bestrijding van plagen. Symp. „Beïnvloeding v. d. voortbrenging van voedsel
door chemische en biologische middelen". Ned. Ver. v. Voedingsleer en Levensmidd. techn., Amsterdam, 27febr. 1964.
De harmonische bestrijding van plagen. Symp. „Op Leven en D o o d " v. d. Biol.Raad, Amsterdam,
1 april, 1964.
Some aspects of biological and integrated control of pests. 12e Int. Entom. Congr., London, 14
juli 1964.
De harmonische bestrijding van plagen in het bijzonder in the fruitteelt. B-cursus Planteziekten,
Wageningen, 15sept. 1964.
Filmvoorstellingen met een inleidende voordracht over de Zwarte Boneluis werden door hem verzorgd op 2januari voor het Proefstation Akker- en Weidebouw, Wageningen; op 1 april op het
Symp. „Op Leven en D o o d " v. d. Biol. Raad, Amsterdam; op 30mei voor deVer. v.Bot. en Zool.
Analisten, Wageningen en op 15 sept, voor de B-cursus Planteziekten, Wageningen en de Rijks
Hogere School voor Tropische Landbouw te Deventer.
FRANSSEN, C. J. H. : De relaties tussen de fenologie van insekten en de ontwikkeling van hun waardplanten. Ned. Plantenz. Ver. Utrecht, 23april 1964.
HAKKAART, F. A. : Anjervirussen. Landel. Verg. Bloementeeltassist. R.V.L.D. 17febr. 1964.
Virus in de bloemisterij. Bloemistenstudiekring „Gelderland", Arnhem, 19 mei 1964.
Huidige stand van het virusonderzoek bij anjers. Colloq. Lab.v. Entom., Wageningen, 6nov. 1964.
HOUTEN, J. G. TEN: Public Relations. Kring van Directeuren, Wageningen, 15jan. 1964.
Algemene inleiding ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het I.P.O., Wageningen, 10 april
1964.
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Voor- en nadelen van de toediening van chemische bestrijdingsmiddelen. B-cursus Planteziekten,
Wageningen, 15sept. 1964.
JONG, D. J. DE:Consequenties van chemische onkruidbestrijding in land- en tuinbouw. Ned. Gesprekscentrum afd. Goes, 16maart 1964.
Bestrijding van plagen in de fruitteelt. Studiedagen voor fruittelers te Wilhelminadorp, 19 febr.
1964.
De invloed van de weersgesteldheid op de aktiviteit van Trichogramma embryophagum. Sectie
Popul. Dynam. Werkgroep Harm. Bestr. v. Plagen, Wageningen, 27 nov. 1964.
KERSSEN, M. C. : Onkruidbestrijding met behulp van vliegtuigen. Planteziektendagen, Wageningen, 21
febr. 1964.
Overzicht van de werkzaamheden in 1963. Landbouwluchtvaartdag, Wageningen, 11 maart 1964.
Het gebruik van vliegtuigen in de Nederlandse landbouw. Persconferentie Werktuigendagen
Liempde, 23april 1964.
LABRUYÈRE, R. E. : Het Rhizoctonia-vraagstuk bij de aardappel (in samenwerking met ir. J. H. VAN
EMDEN). Specialisten Planteziekten R.L.V.D., Wageningen, 3 maart 1964.
MAAS GEESTERANUS, H. P.: De wegval in Pelargonium. Vergadering Pelargonium-kwekers te Lent, en
Planteziektendagen, Wageningen, 21febr. 1964.
Vergelijkend onderzoek bij dePeronosporaceae. Comm. Fytopath. Bot. Ver., Baarn, 16april 1964.
Toetsmethodieken voor Bacillus thuringiensis preparaten. Symp. C.I.L.B., Versailles, 6maart 1964.
MAAT, D. Z.: Mogelijkheden van chromatografie en sérologie bij het fruitvirusonderzoek. T.N.O.
Comm. Virusziekten Fruitgewassen, Wageningen, 10febr. 1964.
MANTEL, W. P. :Tripsen. Natuurhist. Genootsch. Limburg, afd. Heerlen, 12febr. 1964.
Mooi, J. C.: Methoden zur Feststellung der Resistenz der Kartoffelknolle gegenüber Phytophthora infestons im Laboratorium. Symp. „Probleme der Resistenz gegenüber P. infestons u.a. Knollenfäulen", Grosz-Lüsewitz, 25aug. 1964.
NIJVELDT, W. :Biologische en fenologische waarnemingen aan de tarwestengelgalmug in 1963. Specialisten Planteziekten R.L.V.D., Wageningen, 4maart 1964.
OUDEN, H. DEN: Nematologie in het algemeen. Enkele lezingen op het Landbouwproefstation te Paramaribo.
QUAK, F.: The production of virus-free planting material. Symp. on virus diseases of ornamental
plants, Glasshouse Crops Res. Inst., Littlehampton, Engeland, 3juni 1964.
Virusstructuur en infectieproces. B-cursus Planteziekten, Wageningen, 14 sept. 1964.
Virus in meristematisch weefsel in vitro. Symp. over: De steriele kweek van plantedelen, Wageningen, 29 okt., 1964.
RAST, A. T H . B.: Stammen van het tabaksmozaïekvirus van tomaat. Colloq. Lab. v. Virologie, Wageningen, 27nov., 1964.
ROOSJE, G. S.: Ziektebestrijding in de fruitteelt. L.F.O.-Kring Venlo in samenwerking met L.L.T.B.,
Sevenum, 8jan. 1964.
Idem voor Tuinbouwbond N.C.B.-Kring Eindhoven, 16jan. 1964.
Ziekten, die de aandacht vragen. N.F.O.-Kring Zeeland, Goes, 17jan. 1964.
Bestrijding van Gloeosporium-rot en kanker. N.F.O.-Afdeling Tholen, 6febr. 1964.
De betekenis van de fenologie bij de bestrijding van ziekten en plagen in de fruitteelt. Ned. Planteziektenk. Ver., Utrecht, 23april 1964.
Epidemiologie der echte meeldauwzwammen. Kon. Ned. Bot. Ver., Comm. Fytopath., Baarn, 5
nov. 1964.
SANT, L. E. VAN ' T : Bestrijding van de wortelvlieg. Planteziektendagen v. d. Ned. Planteziektenk. Ver.,
Wageningen, 20febr. 1964.
SCHOLTEN, G. :De betekenis van bodemschimmels in de bloemisterij. Bloemistenstudiekring „Gelderland", Arnhem, 17nov. 1964.
SEINHORST, J. W. : Kwantitatief onderzoek over aaltjes. Colloq. Lab. Entom. L. H., Wageningen, 13
mei 1964.
Idem voor B-cursus Plantenziekten, Wageningen, 16sept. 1964.
Recent development of plant nematode research. Landbouwhogeschool Uppsala, 21 mei 1964, op
conf. Scandinavische nematologen, Lyngby, Denemarken, 29 mei 1964 en voor de Landbouwhogeschool As, Noorwegen, 4juni 1964.
Quantitative investigations on nematodes. Univ. van Helsinki, Zool. Inst., 19mei 1964en op conf.
Scandinavische nematologen, Lyngby, Denemarken, 29 mei 1964, en voor Landbouwhogeschool,
As, Noorwegen, 4juni 1964.
SPIERINGS, F. : Blattspitzenbeschädigung von Gladiolen durch Luftverunreinigung mit Fluorwasserstoff. Comm. „Fluor-Wirkung" v. VDI-Komm. Reinhaltung der Luft, Düsseldorf, 24maart 1964.
Rauchschäden anPinus silvestris und Laubbäumen in der Nähe von zwei angrenzenden Email- und
Chromfabriken. IV.int.ArbeitstagungForstl.Rauchschadensachverständiger,Wenen, 14sept. 1964.
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ÜBELS, E. : Fasan'tfm-afrijpingsziekte in tarwe. Jaarverg. Sect. Granen v. d. Ned. Kwekersbond, Wageningen, 6maart 1964.
Laatste gegevens over Fusarium spp. intarwe, Verg. Werkgr. Graanziekten v. d.Sticht.Ned. GraanCentrum, Wageningen, 25maart, 1964.
VENEKAMP, J. H. : Sixty years of metabolism investigations. Sigma XI, Utah State Univ. Chapter,
Logan, Utah, U.S.A., 5 maart 1964.
Chromatographic virus purification. Dept. of Agr. Biochem. Univ. of Arizona, Tucson, U.S.A.,
10april 1964;Dept. of Plant Path. Univ. of California, Berkeley, U.S.A., 22 april en Dept. of
Plant Path, and Physiol., Univ. of Minnesota, St. Paul, U.S.A., 9juli 1964.
Studies on tobacco mosaic virus biosynthesis. Plant Virol. Lab., Crops Res. Div., U.S.D.A., Beltsville, U.S.A., 3aug. 1964.
Die Biosynthese des Tabak-Mosaik-Virus. Inst. f. Phytopath., Aschersleben, Duitsland, 19 aug.
1964.
Nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek van de virusbiosynthese. Ned. Kring v. Plantevirol.,
Wageningen, 3dec. 1964.
VERHOEFF, K. :Voetrot in andijvie. Planteziektendagen, Wageningen, 21febr. 1964.
VRIE, M. VAN DE: Harmonische bestrijding van plagen in de fruitteelt. Radiopraatje in samenwerking
met D . J. DE JONG, okt. 1964.

Oorzaken voor het ontstaan van spintplagen in boomgaarden. Verg. Ned. Planteziektenk. Ver.,
Utrecht, 12nov. 1964.
Problemen bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw. Verg. Natuurw. Genootsch., Middelharnis, 20nov. 1964.
VIJVERBERG, A. J. : De invloed van de bemesting van aardappeloogstekken op het populatieverloop
van Myzus persicae SULZ. Verg. Werkgr. Harm. Bestr. v. Plagen, 23jan. 1964.
Enkele aspecten van de relatie insect-voedselplant bij de Aphididae. Verg. Entom. Lab. v. Entom.,
I.P.O. en T.N.O.-Delft, 3juli 1964.
Resultaten van het onderzoek naar de invloed van de bemesting op de relatie tussen Aphididae en
de voedselplant. Verg. Beheerscomm. v. d. Werkgr. Harm. Bestr. van Plagen, 22 dec. 1964.
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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
MYCOLOGISCH-BACTERIOLOGISCHE AFDELING
TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Appelenpeer
Gloeosporium-aantasting (Pezicula malicorticis ZELLERand CHILDS en Peziculaalba
1-9-3, Ir. G. S. ROOSJE, gastmedewerker)

GUTHRIE (project

Boomgaardonderzoek
Het zgn. boomgaardonderzoek, dat in 1962/1963 zowel in de Noordoostpolder als
inZeeland (Zuid-Beveland) plaats vond, werd beschreven in hetjaarverslag over 1963.
De resultaten van het onderzoekindezetweegebiedenrechtvaardigdenuitbreiding van
de waarnemingen in Zeeland en gelijktijdige beëindiging van die in de Noordoostpolder.
In het seizoen 1963/1964waren bij het boomgaardonderzoek inZeeland 26percelen
van hetappelras Golden Delicious betrokken.
De waarnemingen Over de infectiebron voor Gloeosporium-aantasting zijn tussen
15november en 15 december 1963 in deze percelen verricht; de hierbij gevolgde bemonsteringsmethode leverde gegevens waaruit opnieuw isgebleken, dat op debast belangrijk meer infectiehaarden van Pezicula alba voorkwamen dan van Pezicula malicorticis. In 24 van de 26 percelen overheerste de infectiebron van Pezicula alba zeer
sterk, terwijl in 15van de 26 percelen zelfs in het geheel geen Pezicula malicorticis is
aangetroffen. Deze resultaten zijn in overeenstemming met die uit het voorgaande
seizoen.
Van alle percelen, waarover het boomgaardonderzoek zich uitstrekte istussen 7en
15 oktober 1963 een monster appels van 100 kg geplukt en daarna bewaard in een
koelhuis te Goes. Op 22 en 23 oktober is van 10van de 26 percelen nog een tweede
monster geplukt, datinhetvervolgwordt aangeduid als „napluk".
Bij de eindcontrole van de bewaarde monsters appels op 23 en 24 april 1964 bleek,
dat in 29 van de 63 monsters (zowel gewone pluk als napluk) minder Gloeosporiumaantasting was opgetreden dan vruchtrot door verschillende andere oorzaken. Het gemiddelde percentage Gloeosporium-vrachtrot was bij alle monsters betrekkelijk laag,
namelijk 5,7%.Tochwaseenbelangrijk deelvan demonsters afkomstig van bedrijven,
waar het aantal tegen Gloeosporium-rot in de nazomer uitgevoerde bespuitingen aanzienlijk minder was dan het officiële advies voor de bestrijding van Gloeosporiumvruchtrot aangeeft. Blijkbaar zijn er althans in bepaalde bedrijven factoren aanwezig,
die devatbaarheid van de vruchten voor Gloeosporium-rotverminderen of de kans op
infectie verkleinen.
Van de 5,7% Gloeosporium-vruchtrot was 3,5%veroorzaakt door Pezicula alba en
1,8% door Pezicula malicorticis terwijl 0,4% aan Glomerella cingulata (imp. stad:
Gloeosporiumfructigena) moet worden toegeschreven. Deze verhouding bevestigt de
reeds in het vorigejaarverslag vermelde conclusie, datPezicula albain Zeeland relatief
van grotere betekenis isdanP. malicorticis.
Een bestudering van de teeltomstandigheden in de verschillende boomgaarden in
verband met verschillen inhet optreden van Gloeosporium-rot in de bewaarde partijen
appels heeft geen aanwijzingen opgeleverd welkevan dezecultuuromstandigheden het
optreden van dit vruchtrot in de boomgaard bevorderen of tegengaan.

P l u k t i j d s t i p en Gloeosporium-vruchtrot
Van detien bedrijven uit het „boomgaardonderzoek", waarvan op twee tijdstippen
appels werden geplukt en daarna bewaard, bedroeg het gemiddeld percentage Gloeosporium-vruchtrot bij de vroeg geplukte appels 4,0% tegen 9,3% bij de laat geplukte
appels.
Daarnaast zijn op twee andere bedrijven op drie tijdstippen monsters appels ter
grootte van ± 500 vruchten geplukt.
Deplukdataenderesultatenvandebewaringvandevruchtenzijn vermeld in tabel 1.
TABEL1. Verbandtussenpluktijdstip enhetoptredenvan Gloeospor/wm-vruchtrot
u , -c
Bedr
'Jf

Plukdatum
in 1963

3oktober
10oktober
21oktober
4oktober
11oktober
18 oktober

Gloeosporium-vruchtrot op 2 april 1964
% aangetaste vruchten

0,6
1,8
7,4
60,4
51,3
57,3

6
17
67
877
840
1039

% attackedfruits
Orchard

aantal vlekken v a n Gloeosporium-rot

number of lesions of Gloeosporium-/ruif rot

Dale of picking
Gloeosporium-/rui/ rot onApril 2nd 1964

TABLE 1. RelationbetweendateofpickingandattackbyGloeosporium-/h«7rot

Uit tabel 1 blijkt, dat de hoeveelheid Gloeosporium-vruchtrot in de vruchten van
bedrijf 1toenam naarmate later werd geplukt. Bij de vruchten van bedrijf 2 was dit
niet waar te nemen. De aantasting was bij de vruchten van dit bedrijf zo ernstig dat
dezewellicht reeds maximaal wastentijde van de eerste plukdatum.
F r u i t k i s t e n als b e s m e t t i n g s b r o n v o o r G/oeoi/Joràm-vruchtrot?
In de herfst van 1963werd een proef opgezet om na te gaan of fruitkisten een bron
van besmetting van Gloeosporium-rot kunnen zijn. Daartoe werden appelsvan het ras
Golden Delicious van twee herkomsten (Goirle en Wilhelminadorp) zowel in nieuwe
als in oude, mogelijk met Gloeosporium-rot besmette, kisten bij elkaar in een luchtgekoelde bewaarplaats opgeslagen. De appels uit Wilhelminadorp waren afkomstig
van 24 bomen uit de proeftuin, waarvan uit ervaring bekend was dat de appels in het
algemeen slechts in lichte mate door Gloeosporium-rot zijn aangetast. De appels uit
Goirle zijn geoogst in een boomgaard, waar de vruchten gewoonlijk ernstig van
Gloeosporium-rottelijden hebben.In deoude kistenzijn gedurende eenreeks vanjaren
appels bewaard, waarin veel G/oeoSjPon'Hm-vruchtrot optrad. Het resultaat van de bewaring is weergegeven in tabel 2.
Uit tabel2blijkt, dat deappelsvan deherkomst Wilhelminadorp dievrij waren van
Gloeosporium-rot niet zijn besmet door het verblijf in oude kisten uit een bedrijf met
veelinfectie. Daar dekisten van allevier objecten tijdens debewaarperiode bovendien
in dezelfde koelruimte stonden, dus temidden van kisten met appels waarin veel
Gloeosporium-rot optrad, kan tevens geconcludeerd worden dat geen overgang van
Gloeosporium-rot van de ene kist naar de andere kist heeft plaatsgevonden. Het optreden van Gloeosporium-rot tijdens de bewaring kan derhalve alleenhetgevolgzijn van
eeninfectie vandevruchtenvóór depluk.
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TABLE 2. Onderzoek naar fruitkisten als besmettingsbron voor Gloeosporium-roX
Object
per object 5 kisten

1. Nieuwe kisten, appels herkomst Wilhelminadorp
(New boxes, applesfrom Wilhelminadorp)
2. Oudekisten, appelsherkomst Wilhelminadorp
(Old boxes, applesfrom Wilhelminadorp)
3. Nieuwe kisten, appelsherkomst Goirle
(New boxes, applesfrom Goirle)
4. Oude kisten, appels herkomst Goirle
(Old boxes, applesfrom Goirle)
*

f,i- .

A t1

i

'

% Gloeosporuim-vruchlrot
op 27 februari 1964

840

0,6

840

0,1

765

60,2

765

58,7

Number offruits

% Gloeosporium onFebruary27, 1964

TABLE 2. Investigation offruit boxes as asource of Gloeosporium infection

Bestrijding van Gloeosporium-vruchtrot
In het laboratorium is getracht een methode te ontwikkelen waarmee chemische
preparaten opeenvoudige wijze ophun werking tegen Gloeosporium-vruchtrot kunnen
worden getoetst.
Van vier verschillende middelen zijn verdunningsreeksen in aardappelglucose-agar
gemaakt. Deze series werden in Petrischalen gegoten en na stolling door middel van
een De Vilbiss verstuiver met een sporensuspensie van Pezicula malicorticis geënt, die
eendichtheid had van 10.000resp. 100.000 sporen per ml. Na acht tot dertien dagen
ishet aantal kolonies per 5J cm2 oppervlak geteld. Uit deze proef bleek, dat eendichtheid van 10.000 sporen per ml. voor deze werkwijze te klein is,terwijl 100.000 sporen
per ml een te groot aantal kolonies doet ontwikkelen, waardoor de tellingen zeer worden bemoeilijkt. Het wasechter toch mogelijk om denogwerkzame doseringvan captan tebepalen; dezebedroeg ongeveer 10dpm.
In drieandereproevenisdegroeivanmyceliumvanPezicula malicorticis en Pezicula
alba op aardappelglucose-agar met verschillende concentraties van fungiciden nagegaan. Daarbij bleek dat op aardappelglucose-agar, waarin zich 1000 dpm captan bevondzelfs nogmyceliumgroei plaats heeft.
Inaansluiting opdereedsinhetjaarverslag over 1963beschreven ervaringenmet een
laboratoriumtoetsmethode met de appel als substraat zijn in de winter 1963/1964 vijf
proeven genomen met het doel eengeschikte inoculatiemethode tevinden. Dit isevenweltot nu toe niet gelukt. Door gebreken aan de toegepaste methode konden vijf inoculatieproeven opnogaan deboom hangendevruchten endrie opafgeplukte vruchten
geen gegevens leveren over de bruikbaarheid van fungiciden ten aanzien van hun werkingtegen Gloeosporium-vruchtrot.
De resultaten van een in 1963 te Goirle uitgevoerde veldproef over de bestrijding
van G/oetwpon'ww-vruchtrot zijn in 1964 bekend geworden.
Duidelijk bleek, dat ook in 1963evenals in 1962,in de voorzomer (tot eindjuli) belangrijk minder vruchtinfectie doorPezicula-soorten isopgetreden dan in de nazomer.
De in de periode van begin augustus tot aan de pluk (17 en 18 oktober) uitgevoerde
wekelijkse bespuitingen met 0,2% captan (Orthocide 50) hadden geen duidelijk beter
resultaat dan bespuitingen om de twéé weken met hetzelfde middel. Daarentegen was
er wel een belangrijk verschil in werking te constateren tussen wekelijkse en tweewekelijkse bespuitingen met 0,2% thiram (AApirol 80). De eerste hadden ongeveer
een even goed effect als twee-wekelijkse bespuitingen met 0,2% captan 50; bij bespuitingen om de twee weken uitgevoerd met 0,2%thiram was de aantasting even zwaar
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als wanneer met 0,15%zineb werd gespoten, waarvan bekend is dat het nauwelijks of
geen werking tegen Gloeosporium-rot bezit.
Voorts zijn aanwijzingen verkregen dat 0,06% dithianon (Delan) en 0,3% spuitzwavel (Thiovit) + 0,0025% Tuzet minder goede bescherming van vruchten tegen
Gloeosporium-vruchtrot bieden dan 0,2%captan 50.
GROENTEGEWASSEN

Andijvie
Voetrot (project 1-16-2, Dr. K. VERHOEFF)
ïn het najaar van 1964 konden wederom met twee phycomyceten-isolaties uit wortels van zieke andijvie voetrotsymptomen worden opgewekt bij planten, groeiend in
grond dieeerst opverschillende manieren was ontsmet en daarna besmet met een reincultuur van deze isolaties. Het zoutgehalte van de grond was door toevoeging van
patentkali en keukenzout verhoogd om de ontwikkeling van de andijvieplanten wat te
vertragen.
De meeste ziekeplanten traden opindevakken, waarvan de grond vóór de inoculatiemet D.D. was ontsmet. In grond, dievan tevoren gestoomd was of waaraan na het
stomen ook nog D.D. was toegediend, trad veel minder voetrot op. De betekenis van
ontsmetting met D.D. voor het optreden van voetrot isniet geheel duidelijk.
Herisolaties van de in de grond gebrachte schimmels lijken in enkele gevallen te gelukken, hoewel dit niet met zekerheid vastgesteld kan worden: wegens het ontbreken
van sporen kunnen deisolatiesnl.nietgedetermineerd worden. Ditprobleem deedzich
vorigjaar ook voor.
Kool
Vallersenkanker inbewaarkool Plenodomus Ungarn

(TODE EX FR.) HÖHN.)

(project

1-11-5, Drs. J. M. M. VANBAKEL)

Deveroorzaker vanvaliersen kankerPhoma Ungarnmoet nu volgens onderzoek van
BOEREMA en VAN KESTEREN:Plenodomus Ungarn (TODE EX FR.) HÖHN, genoemd wor-

den. De perfecte vorm van dezePlenodomus is de ascomyceet:Leptosphaeria maculans
(DES.) CES. & D E NOT.

Kanker
in 1962/63 was het verband tussen oogsttijdstip en optreden van kanker niet erg
duidelijk; wel was de tendens aanwezig dat later snijden minder kanker gaf dan vroeg
snijden.
Een zeer duidelijk verschil in kankeraantasting is in het bewaarseizoen 1962/63
evenals in 1961/62 (ziejaarverslag 1963) waargenomen tussen de objecten „direct na
het snijden in de schuur brengen" en „na één week op het veld liggen in de schuur opslaan". In het laatste geval trad ook nu weer aanzienlijk meer kanker op. Naar alle
waarschijnlijkheid kan dit verklaard worden door aan te nemen dat de afgesneden
kolen op het veld geïnfecteerd zijn door Plenodomus (Phoma). Deze verklaring wordt
gesteund door de waarnemingen dat in oktober en november, - vooral vanaf eind
oktober-, vrij veel pycniden van Plenodomus op de oude afstervende bladeren voorkomen.
In samenwerking metverschillende zaadhandelaren zijnproevengenomen om infectie van het zaad met Plenodomus te velde te verhinderen. Hiertoe zijn één of meer bespuitingen met koperoxychloride (0,5%) uitgevoerd. Voor zover er reeds resultaten
bekend zijn hebben deze bespuitingen zeer goed voldaan. De infectie van het zaad
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komt tot stand als de bijna of geheel volgroeide hauw besmet wordt met de schimmel.
Bij infectie van bloemen enjonge hauwen gaan deze te gronde en vormen dusgeenbesmet zaad. Natuurlijk kan de schimmel later inhet seizoenvanaf dezeplaatsen devolgroeide hauwen infecteren als de weersomstandigheden daarvoor gunstig zijn. Het is
gebleken dat de pycnosporem vanPlenodomus (Phoma) tijdens een flinke regenbui tot
ongeveer éénmeter hoogte kunnen „opspatten". De waarde van de bespuitingen moet
dan ook gezocht worden in het feit dat de na een regenbui vrijgekomen pycnosporen
door hetfungicide worden gedood.
Peen
Pathogène bodemmicro-organismen als mogelijke oorzaak van bodemmoeheid (proj.
1-11-7,Drs. J. M. M. VAN BAKEL).

In allepeenteelt centra komt bodemmoeheid voor. De verspreiding, aard en intensiteit zijn zeer wisselend (fig. 1).
Opverschillende percelen dieplaatselijk symptomen van bodemmoeheid vertonen is
de microflora onderzocht van plekken met en zonder bodemmoeheidsverschijnselen.
Dit onderzoek werd uitgevoerd volgens de verdunningsmethode van WARCUP. Met
dezemethode werden echter geenverschillen gevonden tussen de schimmelflora van de
plekken metdemoeheidsverschijnselen endegedeelten meteennormaal gewas.Van de
volgende schimmelgeslachten zijn vertegenwoordigers geïsoleerd: Fusarium, Cladosporium, Coniothyrium, Phialophora, Cephalosporium, Botrytis, Alternaria, Chrysosporium, Pénicillium, Paecilomyces, Monosporium, Stemphylium, Absidia, Mucor, Sepedonium, Humicola, Trichoderma, Scopularopsis, Rhizoctonia, enkele phycomyceten die
niet sporuleerden en tenslotte enkele gesepteerde steriele mycelia.
Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat bodemmicro-organismen een directerol spelen.
Het isveel eerder aan te nemen dat fysische factoren, zo zij de verschijnselen niet veroorzaken, deze dan toch wel in de hand werken.
Behalve dit onderzoek zijn ereenzestalveldproeven uitgevoerd om een althans in de
praktijk bruikbare „bestrijding" van deze bodemmoeheid te vinden. Omdat de oorzaak van de afwijking niet bekend was, zijn een groot aantal grondontsmettingsmiddelen gebruikt. De proeven zijn uitgevoerd in samenwerking met de Rijkstuinbouwconsulentschappen Den Bosch en Amsterdam. De volgende middelen zijn gebruikt:
Formaline (40%) 30,40, 60en 80liter per are
Chloorpicrine, DD, PCNB 750gram (werkzame stof) per are,Trapex,Vapam, Mylone
en Exaal. In het RTC Amsterdam zijn bij enkele proeven te Kortenhoef aanwijzingen
verkregen dat eenbehandeling metformaline (60-80l/are) redelijke resultaten geeft. In
het consulentschap Den Bosch zijn nog geen resultaten geboekt.
Deze proeven worden volgend jaar voortgezet.
Tomaat
Voetrot (Didymella lycopersici KLEB.) (project 1-16-1, Dr. K. VERHOEFF).
Het onderzoek over de bestrijding van de schimmel is nu ook afgesloten. Hoewel
toediening van maneb, het meest werkzame fungicide tegen D. lycopersici niet geheel
afdoende is, kan een aantasting toch vrijwel voorkomen worden.
Behandeling van de plantgaten kort voor het planten is het belangrijkst. Hierbij
wordt ca.200mlvan een0,1%van het spuitpoeder bevattende suspensie gebruikt. Dit
heeft, gecombineerd met eentoediening aan destengelbasis van ca 150mlvan een dergelijke suspensie een week na het planten, een goed resultaat. Alleen als de grond
zwaar besmet is, zullen nog enkele planten met voetrot optreden. Worden deze tijdig
verwijderd, dan blijft de schade zeer beperkt.
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Fie. 1.
Wortel, ras „Amsterdamse Bak"; a:
normale peen, b en c: vormen van „harige peen" als gevolg van „peenmoeheid".
Carrots variety „Amsterdamse Bak";
a: healthy carrots, b and c: carrots suffering from soil-sickness.
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Naast demanebbehandeling isde handhaving van een grondtemperatuur van minimaal 14°Cminstens even belangrijk.
Tomaat
Botrytis in groentegewassen onder glas, in het bijzonder bij tomaat (project 1-16-4,
Dr. K. VERHOEFF)

In 1964zijn proeven genomen over de physiologie van de schimmel in vitro en is de
invloed zowel van de bemesting alsvan de ouderdom van het weefsel van tomateplanten op deuitbreiding van de schimmel in deplanten nagegaan.
Wordt mycelium van Botrytis cinerea PERS. EX. FR. geënt op een voedingsmedium
met als koolstofbron verschillende hoeveelheden saccharose, dan komt deinvloed van
de suikerconcentratie onder andere tot uiting in de mate waarin zich luchtmycelium
vormt. De hoeveelheid luchtmycelium neemt toe met de suikerconcentratie. Er is ook
een nauwe samenhang tussen de lengte der kiembuizen, die conidien na een bepaalde
tijd in gedestilleerd water vormen, in het suikergehalte in de voedingsbodem, waarop
de conidien ontstaan zijn. De kiembuizen zijn langer naarmate het medium van herkomstmeer suiker bevatte.
Deuitbreiding vanmycelium van B. cinereaintomatestengels wordt sterk beïnvloed
door het stikstofgehalte van de grond, waarin de planten groeien:hoe lager het stikstofniveau hoemeermyceliumgroei. Een duidelijke invloed van dekaliumbemesting in
dit opzicht kon nietwordenvastgesteld, destikstofkalium-wisselwerking bleek evenwel
significant te zijn.
Bij gelijktijdige inoculatie van verschillende internodien van een tomateplant, blijkt
degroeisnelheid vandeschimmelverband tehoudenmet deouderdom vanhet weefsel.
Bijeentemperatuur van 18°-20°Cbedraagt deuitbreiding derlesiesnabij de stengeltop
van ongeveer 100cmlange planten nl.ca. 12mm per etmaal. Naar de stengelbasis toe
neemt de uitbreiding in ouder weefsel geleidelijk af tot ca. 3mm per etmaal op 10cm
hoogte. Deze invloed van de leeftijd van het stengelweefsel is nog sterker dan die van
de stikstofbemesting van de plant.
Bij de bovenbeschreven proeven zijn de planten geïnoculeerd door een stukje agar
met mycelium in een stengelwond te brengen. Natuurlijke besmetting zal echter voornamelijk plaats vinden door kiembuizen van conidien, die via wonden de planten binnendringen. Dergelijke wonden worden onder andere gemaakt bij het weghalen van
bladeren. Binnen enkele dagen na het maken van zo'n wond iser een afsluitend kurklaagje gevormd, maar bij hoge luchtvochtigheid kan de schimmel deze plaats al gepasseerd zijn vóórdat de wond is afgesloten. Blijft een gedeelte van debladsteel achter
en wordt deze aangetast, dan kan de schimmel vanuit deze rest via de randen van het
bladlitteken, waar de kurklaag later wordt ontwikkeld dan in het midden, de stengel
binnengroeien.
BLOEMISTERIJGEWASSEN

Amerikaanse anjers
Vaatziekten (project 1-10-1, Dr. G. SCHOLTEN)
Van de op het I.V.T. in 1962 en 1963 gekweekte zaailingen (kruisingen van Amer,
anjers met bepaalde resistente planten van Dianthus caryophyllustypen „Chabaud" en
„Grenadin") bleek steeds 50%na dompeling van het wortelstelsel in een vloeistofcultuur van Phialophora cinerescens (WOLLENW.) v. BEYMA te verwelken en af te sterven.
De overige plantjes vertoonden in sommige proeven eveneens verwelkingsverschijnse28

len,maar later hersteldenzezich.Om dezemogelijke resistentie onder praktijkomstandigheden te toetsen, zijn in 1963 2 X 140 planten behorende tot twee van dergelijke
zaaisels, geplant in eentablet waarvan de grond werd geïnfecteerd met een reincultuur
van de schimmel, vermengd met zand.
De ziekte trad aanvankelijk verspreid op; thans is ongeveer 30% van de planten
door Phialophoraverloren gegaan. De aantasting heeft een duidelijk pleksgewijze verspreiding en breidt zich uit op eenmanier, die doet vermoeden dat de verwachte resistentie nietaanwezigis.
Bij de grondontsmetting met chemische middelen tegen Phialophora (verg. I.P.O.jaarverslag 1963, blz. 33) hadden metam-Na (150 ml per m2, met water verdund tot
101),Trapex (150mlper m2,invoortjes op 15cmdiepteindegrond gedruppeld, daarna afgedekt) en Terracur (75gper m2, alspoeder door de grond gewerkt) tot het einde
van deproef eenafdoend resultaat. Dezechemische bestrijdingsmethoden kunnen derhalve in een tablet het stomen van de grond tegenPhialophoravervangen. De vereiste
voorzorgsmaatregelen bij detoepassing (tenminste enkelewekenvóór het planten toedienen in verband met de fytotoxiciteit en afdekken wanneer andere gewassen in dezelfde of belendende kassen aanwezig zijn) vormen een beperkende factor voor gebruik opgrote schaalvandegenoemde middelen.
Thans wordt een proef genomen met methylbromide (100 g per m 2 ); een voordeel
van ditmiddel is,dat reeds enkele dagenna toediening kan worden geplant.
Cyclamen
Wortelrot (Nectria radicicola GERLACH & NILSSON en Thielaviopsis basicola (BERK.
& BR.) FERRARIS)(project 1-10-4, Dr. G. SCHOLTEN)
Dit project werd in 1964 afgesloten met een publikatie (zie blz. 17).Het onderzoek
heeft er toe geleid, dat N. radicicolain de praktijk nog slechts zelden ernstige schade
teweegbrengt. Daarentegen vormt de bestrijding van T. basicola nog een probleem
waarvoor aan kwekerszijde thans ookbelangstellingbestaat. Inenkeleproefjes zalnog
worden nagegaan of met andere fungiciden (bijv. maneb, phaltan, Tuzet) als aanvulling op het stomen van de grond betere resultaten kunnen worden bereikt dan met
zineb.
Gerbera
Voetrot(project 1-10-5,Dr. G. SCHOLTEN)
Uit Gerberaplanten met verwelkingsverschijnselen werd weer vele malen Phytophthora cryptogea PETHYBR. geïsoleerd. In enkele gevallen bleek bovendien Verticillium
alboatrum REINKE & BERTH, voor te komen. F,usarium-soorten werden niet gevonden.
Inoculatieproeven zijn nog niet uitgevoerd.
Fresia
Fusariumoxysporum SCHL. (project 1-10-8,Dr. G. SCHOLTEN)
De ziektebeelden, die in de praktijk werden aangetroffen waren bij verschillende
cultivars duidelijk verschillend. Bovendien gelukte het niet, uit al het onderzochte
materiaal Fusarium oxysporum te isoleren. Daar behalve Fusarium drie andere schimmels,nl.Botrytis gladiolorum TIMM., Stromatinia gladioli(DRAYT.)WHETZ.( = „droogrot"), Septoria gladioli PASS. ( = „hardrot") en de bacterie Pseudomonas marginata
(MCCULL.) STAPP. ( = „schurft") Fresiaknollen kunnen aantasten, werd de indruk
verkregen dat ziekteverschijnselen in de praktijk vaak ten onrechte aan F. oxysporum
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FIG. 2. Fresia, ras „Fantasy", aangetast door Fusarium oxysporum; door infectie vanuit de oude knol
treedt verkleuring op in de vaatbundels van de nieuwgevormde knollen
Freesia var. „Fantasy" attacked by Fusarium oxysporum; discoloration in the vascular bundles
of the young tubers by an infection originating from the old tuber

worden toegeschreven. Fig.2toont het typische beeld van een i-ksw/wm-aantasting.
Door de P.D. te Wageningen werden Botrytis gladiolorum en Stromatinia gladioli
geïsoleerd uit Fresia. Met deze isolaties, evenals met een oude isolatie van Septoria
gladioliuit Fresia en een nieuwe isolatievan dezeschimmel uit gladiool, isnu eeninoculatieproef ingezet met virusvrije knollen (tengevolge van eenvirusaantasting kunnen
eveneensnecrotischeplekken indeknollen ontstaan)vandecultivars „Rose Marie" en
„Fantasy".
Teneinde de invloed van cultuuromstandigheden op de schade door F. oxysporum
na te gaan, is een proef opgezet met 1920 knollen van elk der drie cultivars: „Golden
Yellow", „White Swan" en „Fantasy" bij drie bodemtemperaturen (10, 15 en 20°C)
en tweevochtspanningen vandegrond (0-5cmHgen 15-20cmHg).
Aan de hand van monsters is het percentage knollen met ziektesymptomen in het
uitgangsmateriaal bepaald. Van iedere partij knollen werd de helft besmet door ze te
dompelen in een mengsuspensie van mycelium met sporen van drie isolaties van F.
oxysporum uitzieke Fresia.
Ruim twee maanden na het planten zijn in het gewas nog geen ziekteverschijnselen
opgetreden.
LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Aardappel
Rot, optredende tijdens de bewaring vanaardappelen (project 1-7-1, Dr. J. C. Mooi)
Dit project is thans afgesloten. Er is ditjaar nog gewerkt aan het probleem in hoeverre bij de ontsmetting van depoter een oplossing van een organische Hg-verbinding
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van geringere concentratie dan 0.5% werkzaam is tegen zilverschurft (zie jaarverslag
1963,blz.36).
Onderzocht zijn:
0.5% AArdisan toegepast gedurende 1 minuut
0.3% AArdisan toegepast gedurende 5minuten
0.15%AArdisan toegepast gedurende20minuten
De ontsmetting vond in december 1963plaats. Ditjaar heeft geen van de behandelingen goed voldaan. Dientengevolge waren de verschillen in aantasting tussen de objecten geringzodatergeenconclusies getrokkenkondenwordenoverdebetere werking
van één der ontsmettingsmethoden in vergelijking met de beide andere.
Knolaantasting doorPhytophthora infestans (MONT.) D EBARY(project 1-7-3, Dr. J. C.
Mooi)
Het onderzoek betreffende dit project werd door deheer G. HEITMEYER verricht.
Het toetsen van de knolresistentie van rassen die R-genen bezitten is in 1964 voortgezet (ziejaarverslag 1963,blz. 38). Verschillende rassen blijken bij drievoudige herhalingvan detoetsing steedsinevengeringemate aangetast teworden alsLibertas. Op
grond van dit resultaat mag men met vrij grote waarschijnlijkheid aannemen dat deze
rassen (Commandeur, Dekama, Mentor, Multa en andere) in het veld een behoorlijke
of zelfs grote knolresistentie zullen bezitten.
Aangezien het toetsen op knolresistentie volgens de in dit onderzoek toegepaste
methode vrij veeltijd kost,isnagegaan ofdezemethode kan wordenvereenvoudigd en
daardoor geschikt gemaakt voor toepassing in de praktijk. De vereenvoudiging bestaathierin dat deknollennietvantevoren worden gewassenen ooknietbespoten met
een suspensie van sporangiën maar alleen in de suspensie ondergedompeld en daarna
ineenincubatiekast bij hogeluchtvochtigheid bewaard. De proeven zijn tot nu toe uitgevoerd metlangbewaarde en duszeervatbare knollen. Het bleek dat bij de op bovenbeschreven wijze behandelde knollen een redelijke aantasting tot stand komt. Het
onderzoek duurt voort.
Een dezezomer verrichte proef weesuit dat bij knollen van het ras Bintje de infectie
in augustus niet gemakkelijk via de ogen plaats vindt. De schimmel dringt dan hoofdzakelijk door de lenticellen en de oogwal binnen. In de herfst slaagt de infectie via de
ogen echter gemakkeüjk.
In augustusisonderzocht ofknollenvankleigrond afkomstig vatbaarder zijn dan op
zandgrond gegroeide knollen. Gemiddeld genomen bleken de eerste in wat sterkere
mate te worden aangetast dan de laatste soort knollen.
Ook is onderzoek verricht over de invloed van de knolgrootte op de vatbaarheid.
Bovendien isnagegaan ofer specialisatie bestaat binnen het kader van de veldresistentie door hetzelfde ras met verschillende herkomsten van het fysio 4te infecteren. Uit
dit onderzoek kunnen thans nog geen conclusies getrokken worden.
Onderzoek inzake de „veldresistentié' van het loof tegen aantasting door Phytophthora infestans (MONT.) D E BARY (project 1-7-4,Dr. J. C. Mooi)
Het onderzoek naar de veranderingen in resistentie gedurende de groei van de
planten is voortgezet. Hierbij is dezelfde werkwijze toegepast als in 1962 (zie I.P.O.jaarverslag blz. 35):Afgeknipte bladeren van in de kas gegroeide planten worden geinoculeerd door bespuiting aan de onderkant met een suspensie van sporangiën.
In 1962en 1963wasgebleken, dat debladeren invatbaarheid toenemen naarmate ze
31

ouder worden. In 1964isbij derassen Noordeling enEigenheimer geconstateerd dat de
lagere bladeren drie stadia van resistentie doorlopen: in hun jeugd zijn ze vatbaar,
daarna worden zeresistenter entenslotte neemt devatbaarheid weer toe. Vermoedelijk
maken ook de hoger aan de stengel zittende bladeren deze drie stadia van resistentie
door, maar dit viel nog niet te constateren. De veranderingen in deze later ontstane
bladeren spelen zich af op een hoger „niveau" van resistentie (zie jaarverslag 1963,
blz. 39), en zijn daardoor kwantitatief minder groot dus ook minder goed waar te
nemen. Daarbij komt nog het bezwaar dat zowel het kweken van de planten als het
toetsen van de bladresistentie ditjaar evenals in 1963niet onder voldoende constante
omstandigheden konplaats vinden.
In 1964en gedeeltelijk ook reeds in 1963is op bovenbeschreven wijze de resistentie
van ophetveld gegroeideplantenvanverschillende rassenvergeleken metdievanin de
kas gegroeide. Er isvastgesteld dat bij vergelijking van develdresistentie van verschillende rassen en de vatbaarheid van hoger en lager zittende bladeren van de volwassen
planten overeenkomstige verschillen worden gevonden alsbij kasplanten.
De afgelopen zomer isdewijze waarop het gewasinhetveldwordt aangetast bij verschillende rassen nagegaan. Het blijkt dat de lager zittende bladeren eerder worden
aangetast en vroeger afsterven dan de hogere. LAPWOOD (1961), die hetzelfde constateerde isvan mening dat het verschil in aantasting van de bladeren veroorzaakt wordt
door verschillen in het microklimaat en ongelijke verspreiding van de sporangiën van
Ph. infestans. Ons onderzoek heeft echter, zoals hiervoor vermeld is,uitgewezen dat er
een aanmerkelijk verschil in resistentie bestaat tussen de lager en hoger geplaatste
bladeren. Menmoet dan ook aannemen dat ditverschilinresistentie, enbovendien het
feit dat de lagere bladeren de ouderdomsvatbaarheid reeds hebben bereikt als de
Phytophthora zijn intrede in het veld doet, in belangrijke mate bepalend zijn voor de
ongelijktijdige afsterving.
Bovendien isnagegaan of in het veld evenals in de kas veranderingen in de vatbaarheid van debladeren optreden gedurende de groei.Het onderzoek isalleenverricht bij
volwassen of bijna volwassen planten. De bladeren waren dus nietjong meer. Daardoor kon alleen de overgang van het tweede,dusmeer resistentenaar het derde meer
vatbare stadiumbestudeerd worden.Afgeknipte zowelalsnietafgeknipte bladeren van
planten van hetzelfde ras maar geplant op 21 april, resp. 20 mei werden op hetzelfde
tijdstip kunstmatig geïnoculeerd volgens de hierboven vermelde methode, nl. bespuitingvan deonderzijde der bladerenmet eensuspensievan sporangiën.
Het onderzoek is uitgevoerd met twaalf rassen. Het resultaat was dat, bij vergelijking van bladeren van hetzelfde ras en dezelfde bladpositie maar afkomstig van planten van verschillende ouderdom, de bladeren van het op 21 april geplante gewas het
sterkst waren aangetast. Hieruit volgt,dat evenalsbijplanten indekasdebladeren van
planten op het veld in vatbaarheid toenemen naarmate ze ouder worden.
Ophetproefveld bevonden zich behalve de op21aprilen20meigeplante gewassen
ook nogplanten vanhetzelfde rasmaar op 10juniresp.1juligepoot.Deeerste symptomenvan deaardappelziekte zijn22juliwaargenomen toen deplantenvan dedrie eerste
plantdata reeds goed ontwikkeld waren. De ziektebreidde zichgeleidelijk uit en degewassen van elk ras stierven nietgelijktijdig afmaar naargelangvan hun ouderdom. Bij
de oudste planten zijn de bladeren nl. het eerst invatbaarheid toegenomen hetgeen tot
gevolg had dat de ziekte zich bij dit gewas het snelst uitbreidde. Daarna zijn de bladeren van het gewas van de tweede plantdatum vatbaarder geworden, enz.
Deze verschillen in tijdstip van afsterving kunnen weer het beste verklaard worden
door aan te nemen dat veranderingen in de bladresistentie in hoge mate bepalend zijn
geweest voor de snelheid waarmee de aantasting door Ph. infestansplaats vond.
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Voorts is in 1964 een onderzoek ingesteld naar de resistentie van lange dag- resp.
korte dagplanten (L.D. en K.D.) van eenzelfde ras. WEINDLMAYER heeft in 1962 vastgesteld dat bladeren van K.D.-planten vatbaarder waren dan bladeren van L.D.-planten. Hij werkte echter alleen met bladeren van één bepaalde plaats aan de stengel. Bij
het in 1964verrichte onderzoek hebben wij bladeren gebruikt van elke bladpositie. De
benodigdeplanten (rasAlpha) zijn door Drs. BODLAENDER van het I.B.S. opgekweekt.
De onderste bladeren van de L.D.-planten worden invrij sterke mate aangetast, maar
minder dan de onderste van de K.D.-planten. De hogere zittende bladeren van de
L.D.-planten bezitten eenhoge graad vanresistentie. Dehoger geplaatste bladeren van
de K.D.-planten zijn daarentegen vatbaar, zij het ook minder dan de onderste. In het
LP.O.jaarverslag 1963blz. 39isvermeld welke mate van resistentie isaangetroffen bij
de onderste resp. de hoger zittende bladeren van vatbare zowel als resistente rassen.
Vergelijkt men de resultaten van dit onderzoek met die van de proeven met L.D.- en
K.D.-planten van het ras Alpha, dan blijkt, dat L.D.-planten van dit ras overeenkomen metresistente en K.D.-plantenmetvatbare rassen. Eriseenverschilin groeiwijze
tussen K.D.- en L.D.-planten: K.D.-planten lijken op vroege rassen, L.D.-planten op
late. Indien we- en deresultaten van delaatste proef duiden daar ook op- aannemen,
dat er een verband is tussen groeiwijze en vatbaarheid, dan zou dit, althans ten dele
verklaren, waarom vroegerassen gewoonlijk vatbaar enlate meestal resistent zijn.
In 1963 zijn zaailingen van de kruising van het vatbare vroege ras Saskia met de
resistente maar late kloon 19268 getoetst op resistentie. Dezelfde zaailingen zijn in
1964nogmaals getoetst met hetzelfde resultaat als in 1963.Dit kwam hierop neer dat
bij 12%vandezaailingen, dieopgrondvan bepaalde vegetatieve kenmerken op vroegrijpheid geselecteerd waren, een hoge mate van resistentie voorkwam. In 1964 werd
bovendien geconstateerd dat bij tien late zaailingen afkomstig van dezelfde kruising
het percentage resistente planten niet hoger was dan bij de zaailingen met vroegrijpheid. Hoe dit resultaat in overeenstemming is te brengen met het hiervoor vermelde
bestaan van correlatie tussen vroegrijpheid en vatbaarheid isnog niet duidelijk en vereist nader onderzoek.
Rhizoctonia-ziekte (project 1-3-1,Ir. J.H.van EMDEN, Ir. R. E. LABRUYÈREen G. M.
TICHELAAR)

Dit project is afgesloten. Over de schimmel R. solani bij aardappel zijn echter nog
enige gegevens vermeld onder het project 1-6-5,blz.45.
Schurft (Streptomyces scabies (WAKSMAN ET HENRICI) (project 1-6-6, Ir. R. E. LABRUYÈRE)

Het onderzoek heeft zichinhet afgelopenjaar vooral gericht op demogelijkheid om
met behulp van beregening een bestrijding van de aardappelschurft te verkrijgen. De
daarover genomen veldproeven hebben de gunstige resultaten die in 1963zijn verkregen, volledig bevestigd. In het laboratorium isonderzocht inhoeverre deze beregening
invloed heeft op de samenstelling van de microflora, waarbij vooral aandacht is besteed aan de verhouding bacteriën/actinomyceten. Daarnaast is langs allerlei wegen
getracht te komen tot een sneller onderscheid tussen schurftverwekkende en nietschurftverwekkende isolaties. In de kas zijn vele isolaties op hun schurftverwekkend
vermogen getoetst en isdeinvloed van de samenstelling van debodemlucht en die van
de grondwaterstand op het optreden van schurft nader bekeken.
Veldproeven
Verschillende beregeningsproeven zijn in samenwerking met andere instanties geno33

men. Alle resultaten wijzen er zeer duidelijk op dat de bestrijding het best slaagt wanneer de beregening plaats vindt in de voor schurft kritieke periode, die duurt van het
moment van deknolzetting tot ongeveer drie weken daarna. Vooral deberegening, die
plaats vindt direct na het beginvan deknolzetting, isvan groot belang. Het duidelijkst
komt dit tot uiting in de beregeningsproef NF 1572, uitgevoerd door het consulentschapNoord Friesland. De bij dezeproef gebruikte symbolen hebben devolgende betekenis:
VO= niet beregend ;Rl = Iemaal beregenen bij de knolzetting, daarna als R2; R2 =
beregenen wanneer degrond nog20mm ( = VI) of40mm ( = V2)kan opnemen.
Deze proef is uitgevoerd met de rassen Bintje en Sirtema, die beide geheel overeenkomstige resultaten gaven. Deze zijn voor het ras Bintje als volgt:
Object
R1V1
R1V2
R2V1
V0(a)
V0(b)
R2V2

% schurfvrij % schurftig oppervlak
gemiddeld
gemiddeld
24,1
9,0
5,8
0,3
0,0
0,0

1,0
2,2
2,2
4,9
5,1
5,3

De conclusie na wiskundige verwerking luidt: van R1V1 is het resultaat zeer significant beter dan van alle overige objecten; van R1V2 en R2V1 zijn de resultaten gelijk maar zeer significant beter dan van V0en R2V2. In proef 1057van het P.A.W, in
de N.O.P., die de gegevens van de proef in n. Friesland bevestigde bleek ook nog dat
voortzettingvandeberegening nadeeerstedriewekengeenenkeleinvloed meerhad op
de mate van schurftaantasting. In de volgende proeven 1058 en 1059 van het P.A.W.
kwamen eveneens zeer significante verschillen ten gunste van een vroege beregening
tot uiting. Dat dezegunstige effecten niet alleen opproefvelden, maar ook onder praktijkomstandigheden kunnen wordenverkregen isgeconstateerd opeenaantal praktijkpercelen in Friesland en de N.O.P., waar in beregende velden resp. door het afdekken
van bepaalde gedeelten of door het uitschakelen van enkele sproeiers, beregend met
onberegend kon worden vergeleken. Ook hier viel deze vergelijking vrijwel steeds uit
ten gunste van de beregening. Dat het optreden van schurft aan een licht profiel isgebonden isbekend en ook duidelijk aftelezenuit degegevensdiezijnverkregen van het
beregenings- en waterstandenproefveld op het tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel. Voor het beregeningsproefveld zijn devolgende getallen gevonden in procenten schurftvrij :
Profiel:
Beregening
geen
bijpF 3.5
bijpF 2.5

klei/pikklei

zavel

82
90
84

30
55
81

klei/za
80
87
93

Het effect van beregening komt alleen op lichte grond duidelijk uit, de verschillen
(tweede kolom) zijn zeer significant. De invloed van de grondwaterstand deed zich
eveneens alleen gelden op het zavelprofiel, waar bij een grondwaterstand van 30 of
45cmbeneden het maaiveld minder schurft voorkwam dan bij eenlagere.
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Op een proefveld te Beetgum (Fr.), waar tien jaar geleden verschillende kalkgiften
waren toegediend, is in 1964 de schurftaantasting van de nu verbouwde aardappelen
bepaald. Het percentage schurftig oppervlak varieerde hier op het onbehandelde gedeeltevan0.9-2.6, ophetperceelmet eenkalkgift van 6,5ton/ha van 3.6-8.8 en op dat
met een kalkgift van 13ton/ha van 11.8-33.6.

FIG. 3. Telplaten (1:50.000) van monsters uit het in 1953 bekalkte proefveld te Beetgum. Boven:
twee platen van het monster uit een bekalkt vak (pH 5,5) met veel tyrosinase-positieve
Streptomyces kolonies. Onder: twee platen van het monster uit een niet bekalkt vak (pH 4,2)
met weinig tyrosinase-positieve Streptomyces kolonies.
Counting plates (1:50.000) from samples from an experimental field having been limed in 1953
in Beetgum. Top: two plates from a limed plot (pH 5.5) with many tyrosinase-positive Streptomyces colonies. Bottom: two plates from a non-limed plot (pH 4.2) withfew tyrosinase-positive
Streptomyces colonies.

Van enkele vruchtwisselingsproefvelden kan, aangezien de driejaarlijkse cyclus nog
niet isvoltooid, voorlopig alleen gezegdworden dat deschurftaantasting aanmerkelijk
zwaarder wasdan dievan hetvoorgaande jaar.
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Laboratoriumproeven
Van alle veldproeven zijn één of enkele malen grondmonsters onderzocht op het
aantal bacteriën en actinomyceten. Bij deberegeningsproefvelden wasin het algemeen
de verhouding bacteriën/actinomyceten hoger bij de beregende objecten, terwijl de
verhouding totaal aantal actinomyceten /aantal tyrosinase-positieve actinomyceten in
deze objecten eveneens neiging vertoonde om te stijgen. De omstandigheden worden
dus voor Streptomyces scabies, die tot detyrosinase-positieve actinomyceten behoort,
door beregening ongunstiger. Van het bovengenoemde bekalkingsproefveld zijn in
januari 1964al grondmonsters genomen. Toen reeds was het aantal actinomyceten op
tyrosine-agar en vooral het aantal tyrosinase-positieve actinomyceten aanzienlijk
lager bij het nulobject, dat later veelminder schurft heeft gegeven, dan bij de objecten
diekalkhadden ontvangen (ziefig.3).
Naast hetgrondmonsteronderzoek isveelaandacht besteed aanhet ontwikkelen van
een methode tot snelle determinatie van schurftverwekkende actinomyceten. De tyrosinase-reactie geeft namelijk wel een aanwijzing, maar geen zekerheid dat de onderzochte isolatie identiek is met Streptomyces scabies. Elektronenmicroscopisch onderzoek van morfologische kenmerken gaf evenmin zekerheid, daar onder de schurftverwekkers zowel gestekelde als niet gestekelde sporevormen voorkomen. Een actinofaag bleek niet specifiek genoeg in zijn reacties;wel veroorzaakt hij een eigenaardige
desintegratie van de S. scabies-cellen(zie fig. 4). De biochemische eigenschappen van

FIG. 4. Elektronenmicrofoto van Streptomyces-hcAaùes S29 en S31, niet-gestekelde schurftverwekkende isolaties. Links: normale sporenketen van S31 ( x 12.000), midden: sporenketen van
S29 aangetast door een actinofaag. Begin van de desintegratie (boven x 12.000, onder detail:
x 30.000). Rechts: Idem; voortgeschreden desintegratie ( x 12.000).
Foto's gemaakt door de Landbouw-Fysisch-Technische Dienst, Wageningen.
Electronmicrograph of Streptomyces isolations S 29 and S31, smooth spored Streptomyces spec,
isolations. Left: normal spore chain of S 31, middle and right: spore chainsof S 29 attacked by
an actinophage; beginning and more progressed disintegration.
Photograph taken by the Physico-Technical Service for Agriculture, Wageningen.
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verschillende isolaties zijn nog in onderzoek. De sérologietenslotte heeft tot nu toe het
meeste succes gegeven. Op kleine schaal ishet mogelijk gebleken schurft-positieve van
schurft-negatieve isolaties langs serologische weg van elkaar te onderscheiden. Deze
proef moet evenwel nog op grotere schaal herhaald worden.
Kasproeven
In dekassen iseengroot aantal isolaties onderzocht ophun vermogen schurft teveroorzaken. Verschillende van dezebleken diversevormen van schurft teverwekken, die
tot drie typen behoren, namelijk diepe schurft of pok, tamelijk oppervlakkige schurft
en zeer oppervlakkige schurft, de zogenaamde „Elefantenhaut".
Doorleiding van stikstof, zuurstof en koolzuur door potten met een verschillende
grondwaterstand heeft bewezen dat de vochtigheidstoestand van de schurftgevoelige
grond in hoge mate bepalend is voor het optreden van schurft. Alleen bij hoge doseringen C 0 2 wordt schurft merkbaar teruggedrongen; zuurstof enstikstof hebben vrijwelgeeninvloed op het verloop van de schurftaantasting.
Ui
Koprot (Botrytis allii MUNNJ (project 1-2-2,G. M. TICHELAAR)
B e m o n s t e r i n g van partijen uien met het doel de a a n t a s t i n g d o o r k o p r o t te v o o r s p e l l e n
In het najaar van 1963 werden twee partijen uien bemonsterd om van te voren te
schatten hoesterk deaantastingnabewaringzouzijn. Demethodeberust opeen roodkleuringvan het geïnfecteerde weefsel met behulp van deindicator methylrood, alsgevolgvan eenzure reactie (pH 4,2).Het ziekeweefsel isdoor dezekleuring zeer goed te
onderscheiden van het geelgekleurde gezonde weefsel (pH 6,6). De gegevens zijn verzameld intabel3.
TABEL 3. Percentageskoprotziekeuiengeschatmetbehulpvande indicatormethylrood
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I
II

percentage koprot zichtpercentage uien met
b a a r vóór opslag zonder
roodverkleuringdoor
methylroodkleuring
methylrood vóór opslag

2-10-1963

2,2
2,6
percentage of necktotpercepüble before storagewithout
colouringwith methylred
2-10-1963

2-10-1963

17,0
18,6
percentageof onion bulbs
showing red colourwith
methylredbeforestorage
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percentage koprot
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At,
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21,2
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beexpected

19,8
30,6
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28-2-1964

TABLE 3. Percentages of bulbs affected by neckrot estimated by means of the indicator methylred

Bij partij I is de overeenstemming tussen de verwachte en de uiteindelijk na bewaring opgetreden aantasting zeer goed. Bij partij II is meer koprot voorgekomen dan
werdverwacht. Deproeven indezerichtingworden voortgezet.
O n d e r z o e k n a a r de b e t e k e n i s van a f v a l h o p e n als b e s m e t t i n g s b r o n
van koprot
De bedoeling van dit onderzoek is te trachten een verband te leggen tussen de aanwezigheid van een infectiebron en de omvang van de aantasting in percelen uien, die
zich opverschillende plaatsen bevinden ten opzichtevan dezebron, zowelwat afstand
als richting betreft. Deze uienveldjes, dertig in getal, gelegen rondom een grote afval37

hoop, zijn in kaart gebracht. Van develden zijn monsters genomen die tezijner tijd op
koprot zullen worden beoordeeld.
Bestrijding
1. Met fungicidal
In proefvelden en twaalf praktijkpercelen zijn vroeg in het seizoen bespuitingen met
TMTD en captan uitgevoerd. De voorlopige cijfers duiden op een over het algemeen
zeer laag niveau van koprotaantasting, zodat tussen de behandelingen geen grote verschillen ineffect teverwachten zijn.
2. Met behulp vanioniserendestralen
Ten behoeve van een onderzoek inzake de bestrijding van het koprot door middel
vangammastralen isaan het IBVTenhet ITALeenhoeveelheid uiengeleverd, geoogst
van door ons kunstmatig geïnfecteerde planten.
Onbekende bladvlekkenziekte
In de zomer van 1964zijn op Flakkee op grote schaal bladvlekken voorgekomen in
plantuien en sjalotten. Uit dezevlekken kon alleenBotrytis cinereaworden geïsoleerd.
Daar devlekkenvoor hetmerendeel aanéénkantvandebladeren zatenbetrof het hier
eenmechanische beschadigingwaarinB.cinereaalszwakteparasiet kon binnendringen.
De mogelijkheid dat de vlekken veroorzaakt zouden zijn door B. squamosa of B. byssoideaiszeer klein. Infectieproeven met deze schimmels leverden nl. een geheel ander
aantastingsbeeld op.B.squamosableek veelvirulenter dan B. byssoidea. Infecties door
B. alliigavennimmernecrotische bladvlekken.
Witrot (Sclerotium cepivorum BERK.) (project 1-2-3, G. M. TICHELAAR)
De proef, waarbij Allisan als zaad- en als grondbehandeling is toegepast en waarin
tevens eenéénmalige bespuiting met 2,4-D isopgenomen, heeft de volgende resultaten
opgeleverd (tabel 4).
TABEL 4. Invloed van Allisan en 2,4-D op de aantasting door witrot in zaaiuien.
middel

Allisan 50%
Allisan'50%
Allisan 50%mst
{with) 2,4-D

onbehandeld
treatment

dosering

percentage bollen aangetast door S. cepivorum

zaadontsmetting 20g/kg en
grondontsmetting 30 kg/ha
seed disinfected, soil disinfected
zaadontsmetting 20g/kg en
grondontsmetting 15 kg/ha
seed disinfected, soil disinfected
zaadontsmetting 20g/kg en
1 x spuiten 50dpm 2,4-D in 5001
water per ha
seed disinfected, one treatment only with50ppm 2,4-D at
the rate of 500 Iper ha
(control)
dosage

9,2
11,8
14,2

15,3

percentageof bulbsattacked by S.cepivorum

TABLE 4. Influence of treatment of sowing onions with Allisan and 2,4-D on the subsequent attack due to
white rot.
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D e dosering, dieeconomisch nogverantwoord is, blijkt de aantasting onvoldoende
tegen te gaan. Eenhogere Allisangift zouwel totbetere resultaten leiden maar iste
duur.
In degebruikte concentratie heeft 2,4-D geen enkele schade aan debollen veroorzaakt, maar bleek ookniet werkzaam te zijn.
Uit deliteratuur isbekend dat ookoppercelen, waar nogniet eerder uien verbouwd
werden, eenhevige witrotaantasting kan optreden. D a a r o m isvan 31 o p uienpercelen
voorkomende onkruiden onderzocht ofdeze alswaardplant voor S. cepivorum kunnen
fungeren. Dit geschiedde door n avoorafgaand microscopisch onderzoek stukjes wortel uitteleggen opeenagar voedingsbodem. De schimmel werd alleen aangetroffen o p
de wortels van kraailook (Allium vineale). Deze wilde Allium-soort zoudusin staat
zijn o mdeschimmel instand te houden.
PEULVRUCHTEN

Erwt
Groninger voetziekte
Zie onder project 1-6-5,blz.44.
GRANEN

Tarwe
Fusarium (project 1-17-1, Ir.E. UBELS)
S p o r e n p r o d u k t i e t e nb e h o e v e v a nk u n s t m a t i g e infectie
D e sporulatie van Fusarium culmorum (W. G. SMITH) SACC. en F. avenaceum ( F R . )

SACC. bleek sterk verbeterd te kunnen worden door devoedingsbodem (steriele tarwekorrels) nadat de schimmel eropaangeslagen is,dagelijks goed losteschudden. D o o r
deze vondst is de massale produktie vaninfectiemateriaal vandeze twee Fusariumsoorten eenuiterst eenvoudige zaak geworden.
Ook voor Griphosphaeria nivalis (SCHAFFNIT) MÜLLER etVON A R X (imperfect : Fusarium nivale ( F R . ) CES.), bekend omzijn geringe sporenproduktie, iseen goede kweekmethode gevonden, dietot massale sporulatie voert. Alsdeschimmel opeenvoedingsbodem van gesteriliseerde gepelde rijst, n aca. een week bij20°C gestaan te hebben,
overgebracht wordt naar 2-4 °C, begint hij bijdeze lage temperatuur n a drie totvier
weken overvloedig te sporuleren. Wel blijft o o kvoor deze Fusarium-soort de voorwaarde gelden, datmen eenisolatie meteenzekere aanleg voor sporulatie uitkiest.
O m debevordering vande sporulatie door ultraviolette straling nate gaan zijn proeven met diverse lamptypen genomen. De indruk werd verkregen dat de40 Watt Gen.
Electr. „Black Light L a m p " met ongekleurd glas (type F40T12BL) en een golflengte
van 3000-4000 Â, degrootste kans o psucces biedt. I n oriënterende proeven met F.
culmorum wasdesporulatie onder deze lamp ca. tweemaal zo sterk als onder een normale 40Watt TL-lamp. - Ditonderzoek behoeft echter niet teworden voortgezet, daar
een goede produktie van infectiemateriaal reeds opandere wijze k o nworden bereikt
(zie boven). D e onder de „Black Light L a m p " verkregen sporen vanF. culmorum
bleken ineen weliswaar eenmalige proef inpathogeniteit tenopzichte van tarwearen
niet onder tedoen voor bij daglicht gevormde sporen.
B e p a l i n g v a nd e b e s m e t t i n g s g r a a d v a n t a r w e z a a d
Ter bepaling van demate waarin tarwezaad besmet ismet Fusarium spp.,werd geëxperimenteerd met uitschudden van hetzaad in water inde „Vibro-mischer".Ver39

volgens is de Fusarium-concentratie in de spoelvloeistof vastgesteld aan de hand van
sporentellingen ineentelkamer en op agar-telplaten. Op deze wijze werden monsters
onderzocht van door F. culmorum aangetast tarwezaad uit veldproeven van 1963.
Hierbij bleek het aantal Fusarium-sporen op het zaad inderdaad des te groter te zijn,
naarmate de aantastingsgraad der aren inhetveld envan het zaad na het dorsen hoger
was. Deze aantallen varieerden van ongeveer 1000tot meer dan 3.000.000 sporen per
zaad. Dezebepalingsmethode (uitschudden vangekneusd ofvermalen zaad en concentratie-bepaling met behulp van agar-telplaten) leverde nog geenjuiste indruk op omtrent de inwendige besmetting van het zaad.
O n d e r z o e k n a a r de b e t e k e n i s van v e r s c h i l l e n d e f a c t o r e n v o o r de a a n t a s t i n g v a n t a r w e a r e n d o o r Fusarium spp.
Door een belangrijke aanvulling van de kasverlichting is de gelegenheid tot het nemen van proeven in de kas sterk verbeterd. Daarmee werd ditjaar de nodige ervaring
opgedaan. Het opkweken van zowel zomertarwe als (gejarowiseerde) wintertarwe tot
oogstrijpheid, enkunstmatige infectie met diverseFusarium-soorten (ook naast elkaar)
isthans onafhankelijk van de seizoenen het gehelejaar door mogelijk.
Tien kas-en veldproeven hadden alle betrekking op de vraag naar de wijze waarop
de aaraantasting van tarwe door Fusarium spp. door de volgende factoren en hun wisselwerkingwordt beïnvloed:
devatbaarheid van het tarweras
het ontwikkelingsstadium vandeaar tijdens de infectie
deaardvande Fusarium-sooit
deconcentratie vanhet inoculum
deweersomstandigheden tijdens enna de infectie
Daar het na de oogst nog voor dezeproeven te verrichten werk (vele duizendkorrelgewichtbepalingen en dergelijke) zeer omvangrijk is, zijn de resultaten van de proeven
nog niet te geven. Wel is reeds duidelijk geworden dat de weersomstandigheden voor
de infectiekansen en -resultaten van zeer grote betekenis zijn. Een hoge luchtvochtigheid lijkt belangrijker te zijn dan een optimale temperatuur. De invloed van de vatbaarheid van het rasisaan dievandeklimatologische factoren ondergeschikt. Er doen
zich tussen de rassen echter zeker dusdanige vatbaarheidsverschillen voor, dat zij van
praktische betekenis zijn of kunnen zijn. De aantasting is verreweg het hevigst als de
infectie plaats heeft omstreeks de bloei. Die door Fusarium nivale neemt minder gemakkelijk ernstigevormen aanmetduidelijke symptomen enoogstdervingdan de door
F.culmorum, F.avenaceumen F.graminearum veroorzaakte. Dit wilniet zeggen dat F.
nivalehet zaad niet sterk kan besmetten met mogelijk meer kwalitatieve dan kwantitatieve schade.
Fusarium spp.in t a r w e in de p r a k t i j k
Er kwam ditjaar indetarwe nietveel aaraantasting door Fusariumspp.voor, behalve in dezomertarwe in Groningen. Van 44isolaties,voornamelijk afkomstig uit Friesland, Groningen en deIJsselmeerpolders, bleken er 29 Gibberellazeae (SCHW.) PETCH.
tezijn (imperfect : Fusariumgraminearum SCHW.).
Overziet men de determinatie-resultaten van al onze isolaties uit de praktijk sinds
1961, dan valt vooral de steeds grotere plaats op, die F.graminearum in gaat nemen.
Het aandeel, dat F. culmorum in de-Fkyan'wm-populatievan detarwearen heeft, wordt
daarentegen kleiner. Dezeverschuivingen lijken inhetnoorden begonnen en ook reeds
tot in de IJsselmeerpolders doorgedrongen te zijn. In Groningen donmieert F. grami40

nearumzelfs reedsoveralle andere soorten. In het zuiden is het aandeel van F. graminearum in de populatie daarentegen betrekkelijk gering.
F. nivalehebben wij in al dezejaren weinig aangetroffen, dit in tegenstelling tot de
waarnemingen van het Rijksproefstation voor Zaadcontrole dat in 1962en 1963 voornamelijk F.nivalevond. Dit verschil moet zo goed als zeker verklaard worden uit een
bepaalde éénzijdigheid in de monstername bij elk der beide instanties in combinatie
met verschillen in symptoom-ontwikkeling tussen F. nivale enerzijds en de andere genoemde soorten anderzijds. Dit wordt verder nagegaan.
HANDELSGEWASSEN

Zaadbieten
Ziekten vanzaadbieten (project 1-15-3, Ir. J. VAN DER SPEK)
Deverwelkingsziekte (Verticillium sp.) en devalsemeeldauw (Peronospora schachtii
FUCKEL)zijnnu tweejaren bestudeerd. Het onderzoek isditjaar integenstelling tot het
vorige jaar vooral op de eerstgenoemde gericht geweest. Naderhand bleek dit een
goede gedachte te zijn geweest, aangezien de symptomen van deze aantasting zich op
het veld door de vrij gunstige weersomstandigheden goed konden ontwikkelen, terwijl
de valse meeldauw slechts in geringe mate voorkwam.
De indruk is verkregen, dat in het Oldambt Verticillium in de regel belangrijker is
dan Peronospora, terwijl in noord Groningen beide in de verschillende jaren in sterk
wisselendemate voorkomen.
1. Verwelkingsziekte (Verticillium sp.)
In deeersteplaats isdeinfectiemethodiek bestudeerd. In tegenstelling tot hetgeen in
deliteratuur wordt vermeld, ishet nog niet gelukt om zieke planten te verkrijgen door
zaad te besmetten met een conidiënsuspensie. Jonge bieteplanten werden het best geïnfecteerd door een conidiënsuspensie in te spuiten. Voor oudere planten voldoet de
zgn. boorgatenmethode het meest. Met een kurkboor (diam. 0.5 cm) wordt een stuk
weefsel uitdebietgehaald eneenconidiënsuspensie indeontstaneholtegespoten. Tenslotte wordt de weefselprop weer op zijn plaats gebracht. Jonge zowel als oudere planten kunnen ook worden geïnfecteerd door de wortel te dompelen in een conidiënsuspensie in Czapek-Dox oplossing. Deze wijze van infecteren vergt meer arbeid dan de
voorgaande en heeft minder kans van slagen. Het is mogelijk, dat de infectie van de
wortels met Verticillium soms niet slaagt door de aanwezigheid in derhizosfeer van de
antagonistische schimmel Trichodermaspec, die regelmatig werd aangetroffen.
Uit proeven met verschillende sporenconcentraties blijkt, dat de virulentie van de
gebruikte isolatie en de uitwendige omstandigheden en de mede daarvan afhangende
toestand van de plant van groter belang zijn voor het slagen van de infectie dan de
sporendichtheid van het inoculum.
Aangezien het herkennen van de ziekte in het veld moeilijkheden opleverde door
onvoldoende kennis van de symptomen, zijn deze gedurende degroeivan het gewas in
de kas bestudeerd. De ziekteverschijnselen zijn eveneens inhet veld bekeken. Het veldonderzoek omvatte verder eenproef met twee isolaties van biet afkomstig, waarbij tevenskon worden nagegaan hoegroot deopbrengstderving iseninwelkemate een aantasting invloed heeft op de kiemkracht van het zaad. De gegevens over het laatstgenoemdezullenpasinhet beginvan hetvolgendejaar bekend zijn, omdat dit onderzoek
zeer tijdrovend is en gebruik moet worden gemaakt van de apparatuur van de S.V.P.
na afloop vanhet onderzoek aldaar.
Na een infectie van de wortel verwelken steeds de oudste bladeren (zie fig. 5). Af41

FIG. 5. Links: gezonde en Rechts: door Verticillium aangetaste jonge bieteplanten.
Young beet plants; left: healthy and right: attacked by Verticillium.

hankelijk van deuitwendige omstandigheden en de mate van aantasting verdwijnt een
groter of kleiner gedeelte van de bladmassa door verwelking. Dit leidt bijjonge bieteplanten- dat wilzeggen,bij teeltvan stekbieten- tot eenslechte diktegroeivan de wortel (ziefig.6). Nagegaan wordt of de aangetaste bietjes desondanks tot volwaardige
bieten kunnen uitgroeien.
Bij de eigenlijke zaadteelt verhoogt de aantasting reeds vroeg het aantal misplaatsen
door het afsterven van de biet als gevolg van bladverwelking. Soms treedt een groeiremmingvan deplanten op; hoe groot dezeishangt afvan devirulentievan de isolatie
en van de uitwendige omstandigheden. Zowel de bladeren van de rozet als die aan de
zaadstengels verwelken, beginnende bij de oudste.Van de bloei af verwelken de steunblaadjes van de bloemen en tenslotte wordt het zaad voortijdig bruin. Wanneer dit
reeds vroeg plaats heeft, ontwikkelt het zaad zich niet.
Het bruin verkleuren van devaatbundels in het bietelichaam lijkt niet specifiek voor
Verticillium; vaak treedt dit verbruinen bij een zieke biet in het geheel niet op.
Door deze gegevens uit eigen waarneming is het herkennen van zieke planten gemakkelijker geworden. Uit de praktijk is maar weinig over de verschillende symptomen bekend.
Het (her)isoleren van de schimmel uit de biet is nog niet met zekerheid gelukt. De
conclusies inzake de ziekte bij biet zijn daarom vaak gebaseerd op het verschil tussen
decontroleplanten en deproefplanten. Met behulp van isotopen wordt getracht de infectie indebiette volgen.
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FIG. 6. Verschil in diktegroei tussen gezonde (links) en
door Verticillium aangetaste (rechts) jonge bieteplanten van fig. 5.
Difference in secondary growth between healthy
and Verticillium-<feea.s«/ plants of fig. 5. Left:
healthy and right: diseased.

Uit praktijkgegevens krijgen wij niet de indruk dat stekbieten in de regel het eerste
jaar reedsworden geïnfecteerd.
Voorlopige proeven overkruisinoculaties met Verticilliumgeïsoleerd uitbiet, tomaat
en aubergine tonen aan dat deze onder bepaalde omstandigheden een goede kans van
slagen hebben. Bij de verschillende isolaties bleek echter weleen zekere mate van specialisatie te bestaan. Hierbij dient men echter in aanmerking te nemen, dat de uitwendige omstandigheden en de toestand van de plant een belangrijke invloed hebben op
de intensiteit van de ziekteverschijnselen.
2. Valsemeeldauw (Peronospora schachtii FUCKEL)
Het onderzoek over de wortelinfectie tijdens het kiemen van het zaad en kort daarna, is voortgezet. Aangezien deze infectie door middel van Oosporen in vitro moeilijk
tot stand is te brengen wordt ze nu volgens een eigen methodiek met conidiën uitgevoerd. Het isgebleken, dat de schimmel via de wortel in het hypocotyl omhoog groeit
tot inde kiembladeren.
Proeven over de bloeminfectie wezen uit, dat de top van de bloemstengel - met bladeren in aanleg - slechts in een zeer jong groeistadium van de plant te infecteren is.
Meestal heeft alleen infectie van okselknoppen en een gedeelte van de bladeren aan de
steeds verder uitgroeiende stengel plaats; de kans op bloeminfectie is betrekkelijk gering.
Verder is gebleken dat de verspreiding van plant naar plant door middel van conidiën overhet algemeen weinig voorkomt.
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Ditjaar zijn in de kas lokale vlekken op bietebladeren verkregen als gevolg van een
lateinfectie vanhet volgroeide weefsel. Ophetveld kon door het ontbreken van sporulatie niet worden vastgesteld of de sporadisch aanwezige vlekken op de bladeren door
deze schimmel zijn veroorzaakt. In Ierland zouden deze vlekken regelmatig bij biet
voorkomen.
Kruisinoculaties met Peronospora van melde en biet zijn niet geslaagd, hetgeen in
overeenstemming ismet buitenlandse resultaten. Het buitenlandse onderzoek isnagewerkt omdat de door ons gevolgde werkwijze, waarbij het inoculum op de kop van de
stekbiet wordt gebracht, demaximale kans van slagen van de infectie biedt. Het negatieveresultaat winthierdoor aan betekenis.
Het in stand houden van de collectie isolaties op de levende plant vergtvrij veel tijd
en ruimte. Nagegaan wordt of het ook mogelijk is aangetaste bladeren in de diepvries
te conserveren.
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 hetkader van dewerkgroep „Streekonderzoek Erwten" hebben wijvoor het vierdejaar een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van de Groninger voetziekte, voor
zover hetbodemschimmels betreft.
Dit jaar zijn geen nieuwe schimmelisolaties van wortels van praktijkmonsters gemaakt, daar het in voorgaande jaren verkregen globale inzicht voorlopig voldoende
wordt geacht.
Alvorens met het onderzoek verder te gaan moest het bewijs worden geleverd, dat
de geïsoleerde schimmels niet slechts in perliet of in een laagje water, maar ook in
grond een voet- en/of wortelaantasting kunnen verwekken die de opbrengst doet verminderen. Ook ditjaarishet niet gelukt omdoor middelvan eenbesmetting van grond
met deze isolaties de gewenste aantasting te doen ontstaan. Daarom is getracht met
een andere werkwijze, die reeds vorigjaar in oriënterende proeven istoegepast tot het
doelte geraken.
Erwtenvan het ras Finette zijn bij ± 15°Cen ± 20°Cgeteeld in gedeeltelijk gesteriliseerde en niet gesteriliseerde grondmonsters (niet gestoorde ligging) van twintig percelen diebij deenquête zijn betrokken. De keuzevan dezepercelen isdoor de StiBoKa
bepaald.
Hoeweldeverschijnselen vandeziekteindekasineenaantal gevallenin vergelijking
met die op het veld veel sterker optraden, bestond er over het algemeen naar verhouding toch een vrij goede overeenkomst in opbrengst tussen beide.
De planten bleven in de meeste gevallen tot de oogst groen. Slechts in vier gevallen
kwamen bij beide temperaturen in de niet gesteriliseerde grond verschijnselen van
voetziekte reeds vroeg in sterke mate voor. Bij eenvijfde grondmonster traden de verschijnselen na de bloei op, bij enkele anderen pas tegen de oogst.
Uit de habitus en het gehalte aan droge stof van de bovengrondse delen en uit het
uiterlijk ende ontwikkeling van dewortelsvannietenwelpartieelgesteriliseerde objecten kon worden afgeleid, dat de opbrengstverlaging in deze gevallen het gevolg is van
schimmelaantasting. In enkele andere gevallen moest een lage opbrengst uitsluitend
aan abiotische bodemkundige factoren worden toegeschreven. Het laatstgenoemde
kwam voornamelijk voor op kalkrijke en op de ondiep kalkarme kleigronden. De
schimmels bleken slechts van betekenis op de zwaardere, diep kalkarme, wel en niet
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krukkige kleigronden en op de zwaardere kleigronden op veen. Op grond van dit
resultaat van één jaar zou er verband bestaan tussen de oorzaak van de opbrengstvermindering en het bodemtype.
Verder kon worden vastgesteld, dat hoge temperaturen (20°tot 30°C) de aantasting
bevorderen. Dit wijst in de richting van een infectie door Fusaria.Deze mening wordt
bevestigd bij hetbekijkenvan dewortelsentevensbij hetisolerenvan schimmelsuit de
wortels. Evenalsvorigejaren blijkt eenreeksvan schimmels de wortelschors onder bepaalde omstandigheden aan te tasten, waarna Fusariade centrale cylinder plaatselijk
kunnen infecteren. Vooral de laatstgenoemde aantasting is voor de plant noodlottig.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor deaantasting van devoet van de plant.
De oorzaak van de aantasting kan enerzijds zijn gelegen in een hoge infectiepotentiaal van de geïsoleerde schimmels of in een hoog gehalte aan inoculum in de grond,
anderzijds ineen predispositie vandewortel door eenslechtegeaardheid van de grond.
GRAHAM & GREENBERG (1939) en RANDS & DOPP (1938) toonden bij een slechte structuur in de grond aldehyden aan, die een wortelaantasting van respectievelijk tarwe en
suikerbietdooreenPythium-soort bevorderen. Naar aanleiding hiervan worden proeven uitgevoerd om na te gaan of er in de grond van de percelen waar de Groninger
voetziekte is opgetreden, stoffen aanwezig zijn die de plantewortel geschikt maken
voor aantasting. Tevenswordt nog deinvloed onderzocht van eenaantal andere factoren als het ras, de bemesting en de bodemstructuur.
Voorts is een onderzoek ingesteld naar de wortelschimmelflora die zich gedurende
de groei van de erwteplant bij twee temperaturen ontwikkelt inniet en wel gedeeltelijk
(f tot 1 uurbij ± 100°C)gesteriliseerde kleigrond. In niet gesteriliseerde grond is deze
flora bij ± 19°Cbinnen vier dagen en bij 15°Cbinnen acht dagen na het zaaien reeds
heterogeen van samenstelling,metFusariaals belangrijkste groep schimmels. Na partiële sterilisatie van de grond duurt het, afhankelijk van de temperatuur na het zaaien,
negentot twaalf wekenvoordat zicheenschimmelflora van ongeveer eenzelfde samenstelling op het worteloppervlak heeft ontwikkeld. Helaas levert de gevolgde methode
van isoleren geen nauwkeurige gegevens op over de hoeveelheid van de verschillende
geïsoleerde schimmels, en wat betreft hun infectiepotentiaal: dit is totaal onbekend.
Alleen is vastgesteld dat Pénicillium species in de gedeeltelijk gesteriliseerde grond in
groter aantal aanwezig waren op het worteloppervlak dan in de niet gesteriliseerde
grond.
Het bleek niet mogelijk tezijn om door het uitleggen vanwortelstukjes van verschillende lengte de verdeling van schimmels over de hoofdwortel van een erwteplant te
leren kennen.
Ten slottezijn met behulp vanthermo-koppels ingrondmonsters - inwelenniet gestoorde ligging - van drie verschillende percelen kleigrond metingen verricht tijdens
het sterilisatieproces en kort daarna. Volgens de resultaten is het verloop van de temperatuur en het bereikte niveau afhankelijk van verschillende edaphische factoren. De
behandelingsduur en de maximale keteltemperatuur geven dus in feite onvoldoende
informaties over dethermische behandeling van de grond.
Rhizoctoniaziekte vande aardappel (Ir. J. H. VAN EMDEN, Ir. R. E. LABRUYÈRE en
G. M. TICHELAAR)

Inhet afgelopenjaar isdeinvloed onderzocht van defactoren:
a. aanwezigheid vaninoculum van deparasiet ophet pootgoed
b. pootdatum
c. aanwezigheid van lichtkiemen op de knollen ten tijde van het poten
d. rooidatum
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opdevolgende aspecten:
1. opbrengst
2. sortering
3. optreden van Sclerotien op de geoogste knollen.
Het resultaat wasals volgt:
a. 1.Invloed van aanwezigheid van inoculum ophetpootgoed op de opbrengst
Indien knollen met lichtkiem waren gepoot had de aanwezigheid van Sclerotien van
R. solaniophet pootgoed geennadelige invloed opdetotale opbrengst. Wanneer daarentegen niét voorgekiemde knollen waren gepoot was de opbrengst van het gewas gegroeid uit besmet pootgoed duidelijk lager dan die van het gewas uit blank pootgoed.
Dit verschil was groter naarmate de duur van de groei van het gewas korter was geweest.
a. 2. Invloed van de aanwezigheid van inoculum op het pootgoed op het gewicht aan
knollen van de zgn. potermaat (28-45 mm)
Zowel bij gebruik van voorgekiemd als van niet voorgekiemd pootgoed was het gedeeltevande oogstaan knollen tussen28mm en45mmprocentueel èn absoluut groter
wanneer wasuitgegaan van niet besmet pootgoed inplaats van besmet pootgoed.
fl.3. Invloed van inoculum op het pootgoed op de sclerotienbezetting van de geoogste
knollen
Aanwezigheid van inoculum op het pootgoed had een zeer aanzienlijke daling van
het percentage blanke knollen in de oogst tengevolge, nl. van gemiddeld ruim 96% tot
gemiddeld 31%.
b.\. De invloed van depootdatum op de opbrengst
Deze kan niet los gezien worden van die van de rooidatum omdat de tijd tussen
poten en rooien de groeiperiode van het gewas is en het ligt voor de hand dat de opbrengst inhogemate hiervan afhangt. Alsmen eerst deinvloed vandegroeiperiode op
deopbrengstbekijkt, zietmeneenduidelijk grotere opbrengst naarmate degroei langer
duurt. Wilmen dus deinvloed van deplantdatum beoordelen dan moet men gewassen
van gelijke leeftijd vergelijken.
Pootgoedniet besmet niet voorgekiemd: De hoogste opbrengst werd verkregen van
het gewasgepoot op de2depootdatum (22 april).
Pootgoed niet besmet wel voorgekiemd: de oogst was voor alle pootdata ongeveer
gelijk.
Pootgoedbesmetniet voorgekiemd: deknollen gepoot op22aprilgaven een duidelijk
hogere opbrengst dan diegepoot op 6meieneenslechts weinighogeredandeop8april
gepote knollen.
Pootgoed besmet wel voorgekiemd: ook hier was de oogst van het gewas gepoot op
22april het grootst envan deknollen geplant op 6meihet kleinst.
b.2. De invloed van de pootdatum op het gewicht aan knollen binnen de afmetingen
28mm en45mm, dezgn. „potermaat"
Ook hiermoeten wij deinvloed van de groeiperiode los van de invloed van de pootdatum bezien.
Wat betreft de groeiperiode ziet men, dat bij niet besmet pootgoed het gewicht aan
knollen tussen 28 mm en 35 mm het grootst is bij de kortste groeitijd (12 weken) als
men uitgaat van voorgekiemd pootgoed en bij op één na de kortste groeiperiode (14
weken) indien men niet voorgekiemd pootgoed gebruikt.
Bij besmet pootgoed is het verband tussen de duur van de groei en het gewicht aan
knollen binnen de potermaat niet duidelijk aanwezig, zodat we bij deze categorieën
het gewicht onafhankelijk van de groeiperiode kunnen beschouwen.
Het blijkt dat bij besmet, wel voorgekiemd pootgoed de hoogste opbrengst binnen
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de potermaat is verkregen van het gewas gepoot op de laatste pootdatum, 6mei. Bij
besmet, nietvoorgekiemd pootgoed leverde het gewasgeplant opdetweede pootdatum
(22 april) de hoogste opbrengst aan knollen tussen 28 en 45 mm op, terwijl dat van 6
mei daar ver bij achter bleef. Aangezien uit ervaring bekend is, dat bij gebruik van
besmet pootgoed de eerste spruiten het meest van R. solani te lijden hebben, is dit
resultaat volkomen verklaarbaar op grond van dete korte groeitijd.
b.3. Invloed van depootdatum op het optreden van Sclerotien op de oogst
Bij niet besmet pootgoed komen ten aanzien van de plantdatum geen significante
verschillen aan het licht. Op rooidatum 1en rooidatum 2 (resp. 29/7 en 12/8) is het
niveau van aantasting voor de drie plantdata gelijk ondanks het verschil in groeiperiode tussen de gewassen. Op rooidatum 3(26/8) echter, toen het op 8april gepote gewasalduidelijk bezigwasafte rijpen, vertoonde diteenduidelijk sterkere sclerotiënbezetting;dit isechter een gevolgvan de seniliteit derplanten en niet van de pootdatum.
Bijhet besmette pootgoed geeft gemiddeld genomen delaatste pootdatum een significant geringere sclerotiënbezetting. Decijfers bevatten echter deaanwijzing dat hier de
gemiddeld kortere groeitijd van het laatst gepote gewas de oorzaak isvan de geringere
bezettingmet Sclerotienenmenmaguit dezeresultaten zekerniet concluderen dat het
poten bij een hogere bodemtemperatuur de oorzaak van het verschil zou zijn.
c. De invloed van de aanwezigheid van lichtkiemen op het pootgoed ten tijde van het
poten
In dezeproef heeft bij gebruik van niet besmet pootgoed de aanwezigheid van lichtkiemen ophetpootgoed slechtséénvoordeel opgeleverd, nl.dat reedséérder, enwelna
eengroeiperiode vantwaalf weken hetmaximale gewicht aan knollen binnen depotermaat kon worden geoogst nl. 725g/pl tegenover 630 g/pl bij niet voorgekiemd pootgoed. Bijeengroeiperiode vanveertien weken washetverschil echter reeds verdwenen.
Besmet voorgekiemd pootgoed levert na de kortste groeiperiode meer blanke knollen in de oogst dan de gewassen gegroeid uit niet voorgekiemde knollen, en - zoals
boven reeds vermeld - de opbrengst aan knollen binnen de potermaat is ook groter.
Om dus met besmet pootgoed een zo goed mogelijk resultaat te krijgen moet men
korte groeitijd combineren met het laten voorkiemen van de poters.
d. Invloed vande rooidatum
De invloed die de rooidatum via de groeiperiode van het gewas uitoefent op de opbrengst en sortering is reeds onder b. ter sprake gekomen. Hier moet dus alleen nog
maar gerapporteerd worden over de invloed van de rooidatum op het optreden van
Sclerotienopde oogst.
Bij niet besmet pootgoed blijkt de bezetting met Sclerotientussen 29/7 en 12/8 maar
weinig toe te nemen, na 12/8 is de toename echter aanzienlijk. Daar deze toename
sterker is bij gewassen gegroeid uit voorgekiemd pootgoed dan bij gewassen uit niet
voorgekiemd pootgoed, lijkt het erop dat hier deseniliteit van het gewasin belangrijke
mate medede oorzaak is.
Bij gebruik van besmet pootgoed is er van de eerste rooidatum af een zeer regelmatige toename van de sclerotiënbezetting en er blijkt niets van een versnelling bij het afrijpen, zodat het schijnt dat bij besmetpootgoed deinvloedvan hetseizoen domineert,
hetgeen inovereenstemming ismetdein 1963verkregen resultaten(ziejaarverslag 1963
p.41).
De bovenbeschreven resultaten bevestigen onze eerder getrokken conclusie, dat het
op depoter aanwezige inoculum veelbelangrijker isdanhet eventueel in de bodem aanwezige.
Men dient dus alles op alles te zetten om pootgoed te gebruiken dat vrij is van besmetting. Is men door omstandigheden niet in staat zulk pootgoed te bemachtigen,
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dan kan men door cultuurmaatregelen trachten een zo goed mogelijk resultaat te bereiken en wel door zo laat mogelijk te poten onder gebruikmaking van pootgoed met
lichtkiemen en zo vroeg mogelijk te rooien.
Om dehypothese overhet relatief grotere belangvan deaanwezigheid van inoculum
op de knol tegenover inoculum in de grond te toetsen iseen proef genomen waarbij in
grond, waar kort geleden een flink door R. solani aangetast gewas was geoogst, een
aantal blanke knollen werd gepoot dat gedeeltelijk kunstmatig van één Sclerotium was
voorzien door dit erop vastte plakken.
Geregeldwerd uitbeide serieséénknol opgegraven omna tegaan ofer opdeschilof
op zich ontwikkelde spruiten R. solanivoorkwam. Het resultaat was als volgt:
., knollen voorzien van een knollen zonder Sclerotium
Ser00ld
Sclerotium
na x
dagen
mycelium op: lesieop: mycelium op: lesieop:
knol wortel spruit spruit knol wortel spruit spruit

10
11
14
15

+ +
+ +

Na vijftien dagen werden alle knollen gerooid en de spruiten geteld waarop lesies
voorkwamen. Bij knollen waar eenSclerotium op wasaangebracht bleken 12van de42
spruiten lesies te vertonen, terwijl bij de knollen diezonder Sclerotium in de grond gebracht waren slechts2van de 45spruiten eenlesie vertoonden.
Het onderzoek aangaande de verspreiding van Rhizoctonia solani tijdens de bewaring van de aardappelen is ditjaar afgesloten met een publikatie in de „Mededelingen
van de Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor landbouwzaden enaardappelpootgoed" van augustus 1964. De belangrijkste conclusies vandit onderzoek staan in
dit artikel vermeld en luiden: „Rhizoctonia kan zich tijdens de bewaring onder daarvoor gunstige omstandigheden vanuit de omringende besmette grond over de knollen
verspreiden. Gunstige factoren hiervoor zijn een vrij hoge bewaartemperatuur en
(veel)vochtige, uiteraard met Rhizoctonia-sclerotïën besmette grond (ziefig.7).
Het is daarom vooral voor de pootgoedteelt van belang, dat er voor gezorgd wordt
dat het pootgoed met zo weinig mogelijk grond in de cel komt en dat de partijen zo
nodigvlot drooggeblazen worden.
P r o e v e n over a n t a g o n i s m e
Het antagonisme van Pénicillium claviforme tegenover Sclerotium cepivorum en
tegenover R. solani kan in vitro duidelijk worden gedemonstreerd. Dit kan men doen
door de schimmels tezamen te enten op aardappel-glucose-agar of op een dialysebuis
gevuld met Czapek-Dox oplossing waaraan cultuurfiltraat van P. claviforme istoegevoegd (ziefig.8).
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FIG. 7. Kolonisatie van blanke aardappels en aardappelspruiten door Rhizoctonia solani na twee
maanden verblijf in besmette grond afkomstig van een „stortkegel" van een poterbewaarplaats. Boven: spruiten met mycelium, onder: knol met Sclerotien.
Colonisation of clean tubers and sprouts of potato with Rhizoctonia solani after storage during
two months in contaminated soilfrom a soil cone in a storage house. Top: sprouts with mycelium,
bottom: tuber with mycelium and sclerotia.
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FIG. 8. Antagonisme van Pénicillium claviforme WEIN.
a. tegen Sclerotium cepivorum op schaal met aardappel-glucose-agar; boven: P. claviforme,
onder: S. cepivorum
b. tegen S. cepivorum groeiend op een dialysebuis gevuld met Czapek-Dox oplossing, links:
zonder cultuurfiltraat van P. claviforme; rechts: mei cultuurfiltraat
c. tegen Rhizoctonia solani; midden: normale groei, links en rechts: even oude cultures van
R. solani, maar ieder voorzien van vier stukjes filtreerpapier gedrenkt in cultuurfiltraat
(onder vacuum geconcentreerd).
Antagonism of Pénicillium claviforme WEIN.
a. against Sclerotiumcepivorumo/;potato glucose agar; top: P. claviforme.hottorn:S. cepivorum
b. against S. cepivorum growing on a dialyse tube filled with Czapek-Dox solution; left:
without culture filtrate of P. claviforme, right: with culture filtrate
c. against Rhizoctonia solani; middle: normal growth, left and right: cultures of Rhizoctonia
solani of the same age, but each provided withfour pieces of filtre paper moistened with the
culture filtrate of P. claviforme ( vactime-concentrated).
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Proeven, dieten doel hadden aantasting vanaardappelspruiten door R. solanien
vorming vanSclerotien tegen te gaan door bijhetpoten eencultuur vaneenin vitro
antagonistische isolatie van TrichodermaHgnorum opdiverse substraten toetevoegen,
hebben geensucces opgeleverd.
O n d e r z o e k v a n de r h i z o s f e e r
Er iseenwerkwijze ontwikkeld waarbij de schimmelflora vangrond uit derhizosfeer envandemechanisch inkleine stukjes verdeelde, schoongewassen wortelmassa
wordt onderzocht aan eenmonster van 300isolaties uitdegrond, eneen ongeveer gelijk aantal uit de wortelmassa.
Opdezewijzezalhopenlijk opden duur door éénpersoonper tweeàdrieweken één
gewasmonster kunnen worden onderzocht.
Bij ditsoort werk ishetvan groot belang omalle isolaties van een bepaald monster
•ruimtelijk gescheiden tekunnen houden vandeisolaties van vorige envolgende monsters. Van iedere analyse blijven nl. cultures over, die niet binnen enkele dagen of
weken gedetermineerd kunnen worden omdat devorming vanfructificaties somsgeruimetijd opzichlaat wachten.
De gevolgde methode berust ophetmaken vanverdunningsreeksen enhet zonder
voorkeur isoleren vaneen vooraf bepaald aantal isolaties perschaal uiteengeschikte
verdunning. Hetisniet uitgesloten datdeze werkwijze selectief zal blijken tengunste
van de sporulerende schimmels, zodat daarnaast op den duur wellicht nog andere
methoden zullen moeten worden toegepast omeenvolledig beeld vande schimmelflora te verkrijgen.
Bij het identificeren vande isolaties ondervinden wij veel hulp van het Centraal
Bureau voor Schimmelcultures te Baarn.
Uit derhizosfeer van aardappel gegroeid opzandgrond isoleerden wij:
Aspergillus versicolor (VUILL.) TIRABOSCHI

Pénicilliumbrevicompactum DIERCKX

- fumigatus FRES.

- corylophilum DIERCKX
- cyclopium WESTL.
- janthinellum BIOURGE

Botrytis cinereaPERS.
Cephalosporiumciferri VERONA
Chrysosporiumpannorum (LINK) HUGHES
Cladosporiumspec.
Coniothyriumfuckelii SACC.

Dicoccum spec.
Dictyosporium elegansCORDA
Emericellopsisglabrav. BEYMA
- terricolav. BEYMA

Fusariumavenaceum (FR.) SACC.
- culmorum(W. G. SMITH) SACC.
- oxysporium SCHL. EX FR.

Gliocladiumroseum BAIN.
Gliomastix spec.
Microascus cirrosusCURZI
Mortierella spec.
Mucor spec.
Papulariaspec.
Vanerwtwerden geïsoleerd
Cephalosporiumciferri VERONA

- nigricans(BAIN.) THOM.
- palitans WESTL.

- restrictum GILMANet ABBOTT
- rocquefortiiTnom.
Phialophoraspec.
Phomaeupyrena SACC.
Pseudeurotium zonatum v.BEYMA
Rhinocladiellaspec.
Rhizoctonia solani KÜHN
Scolecobasidium terreum ABBOTT
Stachybotrys spec.
Stemphylium spec.
Toruiaherbarum PERS. ET LINK

Trematosphaeria hydrela (REHM) SACC.
Verticilliumchlamydosporium GODDART
Verticilliumspec.
Pénicilliumsp.,canescensserie
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Cephalosporium 3 spp.
Chaetomium spec.
Chrysosporium pcmnorum ( L I N K ) H U G H E S

Colletotrichum? spec.
Dendryphion spec.
Fusarium sambucinum F U C K .
Fusarium spec.
Gliocladium deliquescens OLSEN-SOPP.
Gliocladium roseum BAIN.
Gliomastix spec.
Hormodendron spec.
Mortierella spec.
Mucor 3 spp.
Oidiodendron echinulactum BARRON
Paecilomyces marquandii (MASSEE) H U G H E S

Pénicillium cyclopium WESTL.
- frequentans WESTL.
- granulatum BAIN.
lanosum'WESTL.

-

notatumWESTL.

- simplicissimum

( O U D . ) THOM.

- urticae BAIN.

Phoma eupyrena SACC.
- spec.
Stachybotrys spec.
Stysanus spec.
Trichoderma lignorum (TODE) H A R Z .

Verticillium 2spp.
Volutella ciliata (ALBR. et S C H W . ) F R .

acht niet nader gedetermineerde phycomyceten

Van haver werden devolgende schimmels verkregen :
Aspergillus versicolor (VUILL.) TERABOSCHI

Cephalosoprium
Cephalosporium
Chrysosporium
Cylindrocarpon

2spp.
ciferri VERONA
spec.
didymum (HARTING) W R .

- citreo-viride BIOURGE
- decumbens T H O M .
- nigricans ( B A I N . ) T H O M .

- spec, (nigricans serie)
- paraherquei A B E

Fusarium culmorum (W. G . SMITH) SACC.

- rugulosum T H O M .

Fusarium lateritium NEES.
Fusarium solani ( M A R T . ) A P P . etW R .
Gliocladium deliquescens OLSEN-SOPP.
Gliocladium roseum BAIN.
Gliomastix spec.
Hormodendron spec.
Mucor spec.

- viridicatumWESTL.
Phoma spec.
Pyrenochaeta spec.
Stachybotrys spec.
Stysanus spec.
Trichoderma 2 spp.
Verticillium dahliae KLEB.
Volutella ciliata ( A L B . et SCHW.) F R .

Paecilomyces marquandii (MASSEE) H U G H E S

Pénicillium brevi-compactum DIERCKX
Bacterieziekten bijplanten, algemeen (project 1-12-4, Drs. H .P.M A A S GEESTERANUS)
Diagnostiek
Hoewel hetmeeste werk voor ditonderzoek langzamerhand eenkwestie van routine
geworden is, verdienen twee diagnosen de aandacht.
Dahlia
In samenwerking methetLaboratorium voor Bloembollenonderzoek teLisse werd
aangetoond, d a teen verwelkingsziekte in dahlia die men vaak aan Verticillium toeschrijft, invele gevallen door Erwinia chrysanthemi BURKH. wordt veroorzaakt, waarvan alleen destammen dieinuline kunnen omzetten pathogeen blijken te zijn.
Roos
In Aalsmeer komt de laatste jaren bij kasrozen eentumor o pde entplaatsvoor;de
wortels vandeonderstam sterven afen uit detumor groeien adventiefwortels terwijl
de planten wegkwijnen. D e aantasting breidt zich ineenkas langzaam uit. U i t de
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woekeringen werd eenstam van Agrobacteriumgypsophilae (BROWN) STARR ET WEISS.
geïsoleerd dielactose-negatief is. De soort was tot nu toe alleen van enkele Caryophyllaceaebekend.
Corynebacteriumfascians bijPelargoniumzonale
Dit jaar nam de tuinbouwvoorlichtingsdienst het onderzoek inzake de wegval in
Pelargonium over om de bestrijding van deze ziekte in de praktijk te toetsen. Hierbij
kwam naar voren dat alléén op de proeftuin, waar men bereid en in staat was nauwkeurig te spuiten, de bestrijding succes had. Een aantal proefveldjes door de kwekers
zelf bespoten, leverde eenwisselend, maar toch meestal onvoldoende resultaat op. Dit
werd ook in de hand gewerkt, doordat het effect van de bestrijding niet direct waarneembaar wasen de beworteling van destekken van bespoten planten vertraagd werd,
waardoor het slagingspercentage lagerwas.
Het is moeilijk om de kwekers te overtuigen van de noodzaak dat men om vermindering van dewegval in dezomer van hetvolgendejaar teverkrijgen, hetjaar te voren
de bestrijding moet uitvoeren, vooral als die planten voor een groot deel reeds in de
lenteverkocht worden.
Baderiekanker bijPeer (Pseudomonas syringae)
Om de knop- en bloesemsterfte door Pseudomonas syringae bij peer te bestrijden
werd een aantal bomen in het najaar van 1963en in het vroege voorjaar van 1964met
kopermiddelen bespoten. Uit de analyse van de bacteriepopulatie op het blad in de
herfst van 1963werd reedsvoorspeld, dat deaantasting inhetvoorjaar van 1964gering
zou zijn. Inderdaad kwamer weinigaantasting voor; opde onbespoten bomen werden
enkeledodeknoppen gevonden enop debespoten bomen geen. Deaantastingwasechter te gering om een duidelijke indruk van het effect der bespuiting te krijgen.
De analyse van de bacteriepopulatie op het pereblad in de herfst van 1964voorspelt
meer aantasting voor het volgend voorjaar, zodat debespuitingen herhaald worden in
de hoop duidelijker resultaten te bereiken dan in 1963.
Ontwikkeling vaneenmethode terbepalingvande toxiciteit vanbacteriën voorInsekten (project 1-12-7, Drs. H. P. MAAS GEESTERANUS) (Zie ook project 9-1-3, J. P. W.
NOORDINK)

Getracht wordt een biologische toetsmethode te vinden om met rupsen van Pieris
brassicaeinhet 3estadium detoxinen-samenstelling inhandelspreparaten van Bacillus
thuringiensiste bepalen. Dezepreparaten bevatten minstens twee toxinen nl. eeneiwitkristal eneen exotoxine.
1. Het „eiwitkristal" veroorzaakt inzijn enkelvoudige vorm bij Pierisbrassicaerupsen een vergiftiging, wanneer deze stof via de pharynx de middendarm nog net niet
heeft bereikt. In zijn polymère vorm brengt het een vergiftiging in de middendarm
teweeg. Ditverschijnsel berust op de oplosbaarheid van deenkelvoudige eiwit-eenheid
in het achterste deelvan devoordarm en in de middendarm en op deenzymatische afbraak van het polymeer tot enkelvoudige eiwit-eenheden in de middendarm.
2. Een thermostabiel, in water oplosbaar, exotoxine zou bij rupsen van Pierisbrassicae een zgn. eetstop veroorzaken, welke geïnduceerd wordt in de pharynx. Bij een
aantal andere insektesoorten, onder andere vliegemaden, kan dezestof ook een doding
veroorzaken.
Door een radioactief bacteriepreparaat op een blad te brengen en hierop genoemde
rupsen te zetten, kan na een bepaald tijdsverloop worden nagegaan hoeveel elk individu gegeten heeft. Wordt dit preparaat toegediend in een concentratie waarbij 80%
53

doding optreedt, dan blijken dedode dierenintweeduidelijk gescheiden groepen ingedeeld te kunnen worden nl. een groep, die weinig gegeten heeft (met een lage radioactiviteit) eneentweede groep,diemeerverorberd heeft (meteen hoge radioactiviteit).
Wordt het preparaat van te voren gewassen - verwijdering van het exotoxine - dan
zijn dedode dieren allemaal sterk radioactief. Mengt meneengesteriliseerde suspensie,
waarbij het exotoxine intact blijft maar het polymère eiwitwordt afgebroken, met een
onbehandelde suspensie dan bevat de mengsuspensie dus een dubbele hoeveelheid
exotoxine eneenenkele hoeveelheid eiwitkristal. Krijgen dedieren ditmengselmet het
voedsel aangeboden, dan blijken de dode individuen allemaal een lage radioactiviteit
te bezitten. Deze verschijnselen zijn te verklaren door aan te nemen, dat de dieren die
alleen heteiwithebben gegetenpas ermee opgehouden zijn, toen hetvoedselinde middendarm was, terwijl de individuen die ook het exotoxine binnen kregen al gestopt
hebben met eten toen het voedsel pas in depharynx zat. Vandaar dat men van een eetstop spreekt.
Door de dieren alleen het gesteriliseerde preparaat in hoge concentratie te geven,
konden wij aantonen, dat in vergelijking met onbehandeld blad van het behandelde
alleeninhetbeginminder gegetenwerd. Wanneer dedierenlanger dan tweeuur etenis
er tussen beide groepen geen verschil meer te zien. Wordt echter het exotoxine gemengd met het eiwitkristal, dan treedt reeds inlage concentratie weleen eetstop op.
Gebruikt men als standaard die concentratie van het exotoxine, waarbij nog net
geeneetstop wordt veroorzaakt en dievan heteiwit waarbij 80%doding optreedt, dan
moet het mogelijk zijn andere preparaten ten opzichte van de standaard te karakteriseren.
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ENTOMOLOGISCHE AFDELING
ALGEMEEN

Debladluiskweek (Mej. J. P. KAPTEYN)
Van devolgende bladluissoorten werd gedurende ditjaar eenkweek in stand gehouden: Myzus persicae, Myzus ajugae, Myzus eertus, Myzus myosoticus, Aphis fabae,
Acyrthosiphon pisi (Canadese stam), Hyperomyzus lactucae, Neomyzus circumflexus,
Brevicoryne brassicae, Capitophorus hippophaes, Nasonovia ribis nigri, Tlja scariolae,
Rhopalosiphumpadi, Pentatrichopus fragaefolii.
Assistentie werd verleend bij het onderzoek van de heer D. HILLE RIS LAMBERS betreffende het overbrengen van het Y N -virus door bladluizen op aardappel en het makenvankruisingentussenverschillende bladluissoorten.
Proeven met YN-virus van aardappel en bladluizen (D. HILLE RIS LAMBERS en Mej.
J. P. KAPTEYN)

Op grond van aanwijzingen dat ook andere bladluizen, dan die welke zich op aardappel vermeerderen, een rol spelen bij deverspreiding van Y N -virus, werden pogingen
gedaan dit te bewijzen. De gewone infectiemethode, het laten zuigen van virusvrije
bladluizen opeenmetvirus besmetteplant en daarna meteenpenseel overbrengen van
de dieren op een gezonde plant, heeft in de regel geen effect :de luizen weigeren hun
monddelen in de aardappelplant te steken. Het herhaald overbrengen van besmette
luizen doet echter de kans op mechanisch overbrengen van het virus toenemen, tenzij
men de luizen via een eenmaal te gebruiken papierbruggetje van plant naar plant laat
lopen.
Vangcijfers van gele vangbakken bewijzen evenwel dat een aardappelplant jaarlijks door grote aantallen, vaak duizend of meer, bladluizen wordt bezocht. Teneinde
dit te imiteren werden luisdichte kooien gebruikt die door dubbele wanden van matig
fijn gaas in drie compartimenten waren verdeeld. In het middelste vak werden viruszieke aardappelen geplaatst, in detweebuitenste respectievelijk degezonde aardappelplanten enwaardplanten van detetoetsen bladluissoort. Direct contact tussen ziekeen
gezondeplanten wasuitgesloten;deluizenkonden zichechtervrijverplaatsen door de
gazen tussenwand. Door éénder buitencompartimenten voor eenraam of kunstmatige
lichtbron tezetten en de kooi periodiek 180°te draaien kon eenverplaatsing van grote
aantallen bladluizen tegelijk worden verkregen zonder dat gevaar voor mechanische
overbrenging vanhetvirus bestond.
Vanbijna alleproeven waren deresultaten negatief. Overbrenging van hetvirus met
Myzus persicae SULZER gelukte echter zeer gemakkelijk evenals met de zeer algemene
pruimen-grasluis, Rhopalosiphumpadi L.
Zeer veel proeven waren helaas waardeloos omdat, ondanks het feit dat de kooien
luisdicht waren, andere bladluissoorten dan de proefdieren in de kooien optraden.
Hiervoor was geen verklaring te vinden.
Rhopalosiphoninuslatysiphon DAVIDSON, een algemene luis op opgeslagen aardappelknollen in donkere ruimten, werd getoetst in gesloten kartonnen dozen waarin willekeurig dooreen een groot aantal YN-viruszieke en gezonde aardappelknollen was
vastgeprikt. De duizenden bladluizen die zich in deze dozen ontwikkelden, brachten
geenvirusbesmetting teweeg.
Onderzoek naar onze Ribes bladluizen (D. HILLE RIS LAMBERS)
Door overbrengingsproeven vice versa kon worden aangetoond dat Aphis triglochi55

nis THEOB., beschreven van Triglochinmaritima, daarop in Nederland niet zeldzaam is
en er een aantal andere secundaire waardplanten (Rorippasilvestris, Barbareavulgaris,
B. stricta, Myosotis scorpioides en Anemone coronaria ( = Anemoon „De Caen"))
heeft; deeieren worden hier op Ribesrubrumenvermoedelijk ook op Ribes nigrum afgezet. Op de gewone ribes is deze algemene luis in Nederland nog niet gesignaleerd,
vermoedelijk door verwarring met andere Aphis-soortzn.
Zoals eerder werd gevonden, migreert de kleine kruisbesseluis Aphis grossulariae
KLTB. naar Epilobium-soorten. De identificatie van deze soort zowel op Epilobium als
op ribes levert moeilijkheden op door het voorkomen van erop gelijkende soorten met
afwijkende levenscyclus. Dit onderzoek wordt voortgezet in samenwerking met de
heer F.A. VANDER MEER.
Onderzoek inzake desystematiek en morfologie der inNederland opcultuurgewassen
schadelijk optredendegalmuggen (project 3-8-1, W. NIJVELDT)
Het onderzoek van de galmugsoorten, die in Nederland opPinussilvestris L. leven,
is afgesloten. Er werden vier voor de Nederlandse fauna nieuwe soorten en één nog
niet beschreven soort ontdekt. Met eenpublikatie over deresultatenvan dit onderzoek
iseenbegin gemaakt.
Op verzoek zijn determinaties verricht voor prof. PER BRINCK (University of Lund,
Zweden - galmuggen van de Azoren en Madeira), dr. U. GERSON (The Hebrew University, Rehovot, Israël - een nieuwe roofgalmug op schildluizen), dr. L. BATRA (The
University of Kansas, Lawrence, Kansas, Ver. St. - galmuggen op Solidago), dr. C.
BUHL (Institut für Getreide -, Ölfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten, Kiel-Kitzeberg, West-Duitsland - Mayetiola destructor SAY op Festuca rubraL. en Clinodiplosis
spec, op koolzaad) en voor de heer H. DETZ (R.T.C, den Bosch - Wachtliella rosarum
HARDY op Rosa multiflora THUNB.). Van dr. MOTONORI INOUYE (Japan) ontvingen we
bij zijn bezoek aan het I.P.O. galmugmateriaal, afkomstig van verscheidene Pinussoorten inJapan, voor de standaardcollectie. Voorts werd opverzoek Nederlands galmugmateriaal verzonden naar dr. P. GROVER (Allahabad University, India).
Het werk aan Vol. 8 van het handboek van BARNES „Gall Midges of Economie
Importance" vorderde door het vele veldwerk langzaam. Het hoofdstuk over de op
onkruiden levende soorten werd afgesloten, waarmee het werk thans in de eindfase is
gekomen.
Onderzoek inzake de systematiek en morfologie der in Nederland bij land-en tuinbouwgewassen schadelijk optredende tripsen (proj. 3-4-7, Dr. Ir. C. J. H. FRANSSEN en
W. P. MANTEL)

De inventarisatie van de inNederland voorkomende tripsen werd voortgezet;daarbij is vooral aandacht geschonken aan rooftripsen, die van belang kunnen zijn bij de
natuurlijke bestrijding van insekteplagen; speciaal is gelet op de rooftrips Scolothrips
uzeli SCHILLE, diethans op verscheidene plaatsen in Nederland is gevonden.
Buitenlandse specialisten zonden veel materiaal voor de verzameling van het I.P.O.
Een grote hoeveelheid tripsen werd verzameld door BROEDER ARNOUD en de heer P.
VAN UDEN.

De invloed van de fysiologische toestand vande voedselplant op het populatieverloop
van zuigendeInsektenmet name bladluizen(project 3-11-1,Ir. A. J. VIJVERBERG)
1. Het verband tussen de bemesting van aardappel-oogstekken, gekweekt in scherp
zand, en de populatiegroei van Myzus persicae SULZ.
Het onderzoek naar deze relatie is dit jaar voortgezet met enkele kasproeven. De
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planten zijn bemest met voedingsoplossingen van dezelfde samenstelling als die, welke
ook invroegere proeven gebruikt zijn (Jaarverslag 1963,blz. 56).Deze voedingsoplossingen bevatten alle een gelijke hoeveelheid gramaequivalenten per 1. De verschillen
tussen devoedingsoplossingen zijnverkregen doorhetaantalgramaequivalenten N0 3 ~
ten opzichte van het aantal gramaequivalenten S0 4 ~ enCl~te variëren, nl. 0,05 (N x );
0,92 (N2) en 23,4 (N3). Eveneens werden drie variaties van het aantal gramaequivalenten K+ ten opzichte van het aantal gramaequivalenten Ca++ en Mg++ toegepast, nl.
0,04 (Kj); 0,50 (K2) en 24,1 (K3).
In deeerstekasproef, uitgevoerd indemaanden april tot enmetjuni isde ontwikkeling van de populatie van M. persicae in afhankelijkheid van de tijd bestudeerd. In
voedingsoplossing KjNa was bij deze proef tengevolge van een vergissing de verhouding tussen N0 3 ~ enerzijdsenSÖ4—enCl~anderzijds 0,09 inplaats van0,92.Depopulatie ontwikkelde zich volgens een normale groeikromme. Op voedingsoplossing N 3
wasde gemiddelde groeisnelheid van depopulatie groter dan op N x .
Op alleplanten gezamenlijk zijn 14.943luizen geteld. De alatae enpre-alatae vormden minder dan 4%hiervan. In tabel 5is de verdeling van de dieren over de planten
met de verschillende bemestingen weergegeven. Deze gegevens bevestigen de resultaten, die wij in 1963hebben verkregen.
TABEL 5. Verdeling der luizen over de planten met verschillende bemestingen (in % van het totaal
aantal luizen)

Ni
N2
N3

Kx
4,9
3,9
35,7
44,5

K2
2,1
5,9
12,9
20,9

K3
3,7
11,1
19,8
34,6

10,7
20,9
68,4
100,0

TABLE 5. Distribution ofaphids onplants with different manuring (in % of the total number ofaphids)

In deze proef bleek verder, dat het totale stikstofgehalte der bladeren (vlg. KJELwel mindere geschiktheid vandebladerenvoor M.persicae. Het grootste aantal luizenbevond zich op
de onderste bladeren, terwijl het totale stikstofgehalte van de onderste bladeren geringer was dan dat van de topbladeren (berekend op droog gewicht).
In een tweede proef, uitgevoerd in de maanden juli tot en met september, werd
slechts dehelft derplanten met luizen geïnfecteerd, ni.tienvan detwintig herhalingen.
De bedoeling hiervan was na te gaan in hoeverre luizen zich onder deze proefomstandigheden van de ene naar de andere plant verplaatsen. Behalve actieve verplaatsingen
van gevleugelden is ook eenmechanische van ongevleugelden mogelijk bijv. bij de verzorging van de planten. Met het oog hierop is steeds een geïnfecteerde naast een niet
geïnfecteerde plant geplaatst. Eén maand na de infectie der planten werden de luizen
op vijf geïnfecteerde- en vijf niet geïnfecteerde series planten geteld en twee weken
later de dieren op de andere tien series.Tabel 6geeft het gemiddelde aantal dieren per
herhaling.
Uit dezetabel blijkt, dat aan het einde van de proef ongeveer 6%der dieren uit alatae of pre-alatae bestond. Daar opdeniet geïnfecteerde series bijna geen alatae of prealatae aanwezig waren, mag men aannemen, dat zij nog weinigtot de verspreiding der
luizen hebben bijgedragen.
Op alleplanten gezamenlijk zijn 9.558 luizen geteld. De verdeling der dieren over de
verschillende objecten isweergegeven intabel 7.
DAHL) bepaald geen goede aanwijzing vormde voor de betere dan
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TABEL 6. Gemiddeld aantal dieren per herhaling
Tijdstip van tellen (in weken n a de d a t u m van
infectie)

Gemiddeld aantal luizen per
herhaling

4'/ 2 ;welgeïnfecteerd (infected)
4 1 / ï ;niet geïnfecteerd (not infected)
6V2;wel geïnfecteerd (infected)
6V2;niet geïnfecteerd (not infected)

Gemiddeld aantal alatae en
pre-alatae per herhaling

lil
IA
1587
99

Countings xx weeksafter the dateof infection

1
O
92
4

Averagenumberof aphidsper repetition Averagenumberof alataeand prae-alatae
per repetition

TABLE 6. Average number of aphidsper repetition
TABEL 7. Verdeling der dieren over de verschillende behandelingen (in % van het totaal aantal luizen)
Nt
N2
N3

K2
2,5
1,7
6,3
10,5

Kt
18,3
3,6
1,3
23,2

K3
2,9
9,9
54,0
66,8

23,7
15,2
61,6
100,5

TABLE 7. Distribution of the aphids on plants manured in different ways (in % of the total number of
aphids)

Deze verdeling isgeheel anders dan diein de vorige proef (vergelijk tabel 6). Mogelijk is dit een gevolgvan eenverschil in het gemiddelde kasklimaat tijdens deeerste en
dezeproef.
De analyse van het bladmateriaal en de telling van de luizen hebben ook bij deze
proef aangetoond, dat het totale stikstofgehalte geen goed criterium vormt om de geschiktheid van het blad voor kolonisatie door M. persicae te beoordelen. In hoeverre
het gehalte aan oplosbare stikstofverbindingen een aanwijzing hiervoor geeft vormt
nogeenaspectvoornader onderzoek.
2. Het verband tussen de bemesting van wilgen, gekweekt in scherp zand en de populatiegroei van Tuberolachnus salignus GMELIN
Het onderzoek naar de relatie insekt-voedselplant is ditjaar uitgebreid met een studie van de relatie wilg-T. salignus. T. salignus is groter dan M. persicae en daardoor
beter te „hanteren".
De wilgeboompjes werden bemest met dezelfde voedingsoplossingen als die bij
aardappel zijn gebruikt. Op de boompjes werden in de eerste proef larven van 4,5
( ± 0,5) dag oud geplaatst. Zes dagen later zijn ze gewogen (tabel 8) en de indiezes
dagen uitgescheiden honingdauw werd geanalyseerd (tabel 9).
TABEL 8. Gemiddeld gewicht van larven van T. salignus inmg.Tussen haakjes :extreme waarden
N,
N2
N3

4,3 (3,1-6,0)
4,7 (3,1-6,5)
5,2 (2,9-7,6)

4,1 (2,7-5,5)
4,3 (3,1-5,8)
5,2 (3,4-7,2)

4,5 (3,0-7,2)
5,6 (4,7-7,7)
4,9 (3,6-6,6)

TABLE 8.

Average weight of larvae of T. salignus in mg. Between brackets: extreme values.

TABEL 9.

Stikstofgehalte van de verzamelde honingdauw, uitgedrukt in % van het drooggewicht
ICi

Nx
N2
N3

0,0
0,1
0,4

JV2

0,0
0,6

lv3

0,1
0,4
0,8

TABLE 9. Nitrogen content of the excreted honeydew in % of the dry weight.
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In een tweede proef, uitgevoerd in vier herhalingen op éénjarige wilgen, zijn op elk
boompje tien larven geplaatst van 1,5 ( ± 0,5) dag oud. Nadat zij er zeven dagen op
hadden doorgebracht, werden de larven gewogen (zie tabel 10).
TAHEL 10. Gemiddeld gewicht van T. salignus in mg. Tussen haakjes: extreme waarden.

Ni

N3

1,9 (0,9-3,6)
3,0 (1,8-3,9)
3,0 (1,3^1,7)

K2
2,0 (1,0-3,1)
3,0 (1,6-4,9)
2,8 (1,7-3,3)

K3
2,7 (1,0-3,6)
2,7 (l,2^t,2)
3,0(1,9^1,3)

TABLE 10. Average weight of T. salignus in mg. Between brackets: extreme values

Nahetwegenonder C0 2 -narcosezijn dedierenteruggebracht opdezelfde boompjes ;
vier dagen later bleek nog 83 % der dieren er op aanwezig te zijn. Drie weken na het
begin der proef hebben wij alle dieren geteld (tabel 11).
TABEL 11. Gemiddeld aantal dieren van T. salignus, drie weken na de infectie

N2
N3

Kt
3 5 ( 10- 55)
123( 36-194)
192(140-289)

K2
20 ( 0-- 60)
94 ( 56- -187)
171 ( 27- -357)

K3
55 ( 9-114)
89 ( 6-187)
117( 64-157)

TABLE 11. Average number ofaphids (T. salignus) three weeks after infestation

Uit deze gegevens blijkt, dat T. salignusduidelijk reageert op de N-trappen van de
bemesting. Invloed van de K-trappen was niet waar te nemen. Een hogere N-trap
heeft tevens een duidelijke invloed op het stikstofgehalte van de uitgescheiden honingdauw.
Invloed van defysiologische toestand van devoedselplantopde ontwikkelingsmogelijkheden vandaaroplevendefytofage mijten (project 3-12-1, Drs. J. J. H. STORMS)
Dit onderzoek is begonnen met een literatuurstudie betreffende de relaties tussen
plant en dier in 't algemeen en tussen appel en fytofage mijt in het bijzonder. Veel aandacht werd besteed aan artikelen betreffende de factoren die de fysiologische toestand
van deplant beïnvloeden, devoeding van fytofage insekten en mijten en de problemen
die verband houden met het samenstellen van voedingsoplossingen, speciaal met betrekking tot de fruitspintmijt, Metatetranychus ulmi KOCH, op de appel.
In de loop van hetjaar zijn reeds enkele proeven opgezet. Uitgaande van de resultaten van veldonderzoek van mej. dr. A. POST (1962), zal eerst de invloed worden nagegaan van verschillende N-concentraties in de voedingsoplossing op het N-gehalte
van debladerenvan éénjarige appelonderstammen (E.M.IV).
Deboompjes (telkensvijf bijeen) zijn geplant ineenbak van 100 x 15 x 20cm,gevuld met grind, waar de voedingsoplossing drie maal per dag vanuit een voorraadbak
(301)ingepompt wordt (ziefig.9).Deze grindbak heeft een overloop, zodat deeringepompte vloeistof weer terugvalt in de voorraadbak.
Dit systeem bevordert een goede doorluchting van de vloeistof (2 x vrije val van
15cm),wat van groot belang is,daar de0 2 -spanningin devloeistof éénvan debelangrij kstefactoren isdieinvloed hebben op deopname-snelheid van deionen door de wortels.
Er worden zes N-trappen gebruikt met resp. 0-4-8-12-16 en 24 mg aeq. N/l. De
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FiCi. 9. Opstelling voor grindcultuur voor hot kweken van een-jarige appelonderstammen op verschillende voedingsoplossingen. Voor verklaring zie tekst.
Equipment for gravel-culture for growing one year old apple-rootstocks on different nutrient
solutions. For explanation see text.

totale anionen en kationen-concentratieisvoor alle oplossingen gelijk gehouden evenalsde osmotische waarde ende pH.
Als de boompjes hun N-voorraad verbruikt en zich geheel aan het milieu aangepast
hebben, worden er fruitspintmijten opgezet. Opieder boompje worden drie bevruchte
wijfjes van dezelfde leeftijd gezet, elk op een blad in een plastic kooitje.
Als criterium voor de invloed van de fysiologische veranderingen van de waardplant op de populatie-ontwikkeling van het fruitspint, dient de mate van reproduktie
van de mijt. De bladeren, waarop de mijten worden gezet, moeten zoveel mogelijk
van dezelfde (fysiologische) ouderdom zijn. Bladanalyses zullen een indruk geven van
de samenstelling van het voedsel van de mijten en de populatie-ontwikkeling van de
mijten zal gegevens opleveren over de kwaliteit van het voedsel.
De populatie van M.u/mi, die de proefdieren levert en die continu in stand gehouden wordt, heeft zich ontwikkeld uit één bevrucht wijfje; dit om de invloed van de
individuele variabiliteit zo klein mogelijk te maken. De resultaten worden afgewacht.
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TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Aardbei
Virusonderzoekbijaardbei(project 3-2-1, Dr. H. J. DE FLUITER)
In samenwerking met ir. B. ROELOFSEN van het Proefstation voor de Fruitteelt in de
volle grond te Wilhelminadorp werden twee veldproeven, één te Kapelle (Zld.) en één
te Driesum (Fr.) opgezet, waarin het effect van een virusbesmetting op de produktiviteit onderzocht zal worden. In beide proeven zijn twee rassen gebruikt, nl. in Kapelle
„Senga-Sengana" en „Regina" ente Driesum „Senga-Sengana" en „Talisman". Voor
deze proeven werden in het I.P.O. duizenden aardbeiknotshaarluizen opgekweekt op
aardbeiplanten, diebesmetwarenmettweenon-persistentevirussen, nl. diezwak krinkel en krul veroorzaken en één persistent virus, het geelrandvirus. De planten op de
proefvelden werden met een bepaald aantal met virus besmette luizen geïnfecteerd.
In het najaar bleek, dat een aantal planten op de twee proefvelden reeds virussymptomen had. De infectiemethode was dus goed. De proeven worden voortgezet.
Appel
Onderzoek naar de relaties tussen appelbladluizen, hunparasieten en hun hyperparasieten (project 3-1-4,Dr. H. H. EVENHUIS)
De appelgrasluis, Rhopalosiphum insertum WLK. overwinterde in aanmerkelijk geringer aantal als ei op appel dan in devorige winter. De eieren kwamen in het veld uit
tussen 2 en 20 april. Eind april werden de eerstejonge luizen van de nieuwe generatie
waargenomen, evenals de eerste mummies van de parasiet Monoctonus cerasi.
De percentagesparasitering,bepaalddoor sectievan telkens honderd levende luizen,
bedroegen op 15,21,29 april, 5, 12en 19mei respectievelijk 3, 7, 6, 1,0 en 20%. De
geringe parasitering in de eerste helft van mei moet stellig worden toegeschreven aan
het verdwijnen van de imagines van de eerste generatie en de vrij hoge parasitering
daarna aan het optreden van de tweede generatie van de parasiet.
Eind mei was geen monstername meer mogelijk omdat de luizenpopulatie toen zo
goed alsgeheelnaar grassen was gemigreerd.
Hyperparasieten werden dit seizoen niet uit mummies opgekweekt, omdat ze ten
tijde van hetverdwijnen van deappelgrasluis blijkbaar nogniet ofnogmaar inzeergering aantal in het veld aanwezig waren.
De roze appelluis, Dysaphisplantaginea (PASS.), trad evenals in 1963 ook ditjaar in
zo gering aantal op, dat het niet mogelijk was gegevens over deze bladluis en haar
parasietencomplex te verkrijgen. Uit waarnemingen van de laatste jaren zou kunnen
worden geconcludeerd dat deroze appelluisindemeestejaren geenschadevan betekenisin deboomgaarden aanricht.
De groene appeltakluis, Aphis pomi GEER, kwam in de onderzochte boomgaarden
vanaf mei van elders aanvliegen. Op 2, 11, 16,24juni, 1,9, 14,24 en 31juli bleek de
parasitering, telkens weer bepaald aan honderd levende luizen, 5, 7, 0, 2, 10,2, 12, 19
en 0% te zijn. De toppen en dalen kunnen ook in deze parasiteringskromme waarschijnlijk inverband worden gebracht met het optreden van deverschillende generaties
van de parasiet Binodoxys angelicae (HAL.). In deze periode trad tevens een sterke
hyperparasitering op; uit in het veld verzamelde mummies kwamen vaak vrijwel uitsluitend hyperparasieten, nl.Alloxysta gautieri KIEFF. (in vorige verslagen vermeld als
A/loxysta spec), Lygocerusfrontalis (THOMS.), Asaphes vulgarisWLK. en Pachyneuron
minutissimum FOERST. Uit depotwaarnemingen bleek,datdeprimaireparasiet aanmer61

keiijk eerder verscheen dan de belangrijkste hyperparasiet, Alloxysta gautieri.
Een aantal in de fruitteelt gebruikelijke bestrijdingsmiddelen werd in de normale
concentraties getoetst op Binodoxys angelicae als parasiet van Aphis pomi op appel.
Hoewel de proef nog niet is beëindigd, kan nu reeds worden vermeld dat de fosforinsecticiden parathion en demeton-S-methyl een sterk dodende werking hebben op de
ontwikkelingsstadia van deparasiet en door dewand van demummie envan de cocon
van deparasietheendringen. Degetoetstemiddelen dieblijkbaar geensterfte binnen de
mummie endecoconvan deparasiet veroorzaken, zijn dinocap,isolan,carbaryl, vamidothion en Wepsyn. Het laatste, een meeldauwbestrijdingsmiddel, is volgens zijn
chemische structuur verwant met de fosforinsecticiden.
Ter completering van deproeven werd geprobeerd om Binodoxys angelicaein Aphis
fabae op tuinboon te kweken. De natuurlijke sterfte van de parasiet bleek evenwel in
de genoemde gastheer vrij groot te zijn in vergelijking met die in Aphispomi op appel
(respectievelijk 30%en 50%). Daardoor leekverder experimenteren met deparasiet in
Aphisfabae optuinboon minder gewenst.
Onderzoek naar de mogelijkheden van een harmonische bestrijding van plagen in
boomgaarden(project 3-1-4, Dr. H. H. EVENHUIS)
Proefboomgaard Thedinghsweert bij Tiel
Indeproefboomgaard Thedinghsweert werdvoorhetvijfdejaar hetonderzoek voortgezet, waarin de invloed van een „normaal" (N) en van een „gewijzigd" bespuitingsschema(G) op defauna metelkaar werden vergeleken. In hetgedeelte(BD),waarin op
verzoek van deeigenaar deeerste driejaren een „biologisch-dynamische" behandeling
was toegepast, werd evenals het vorigejaar ook nu weer getracht meeldauw en schurft
te bestrijden door achtmaal met tecoram te spuiten. In (BD) trad iets meer meeldauw
op dan in (N) en (G) waar tegen schurft en meeldauw respectievelijk veertienmaal met
captan, tien maalmet „Wepsyn", en vijftienmaal met captan en elfmaal met Wepsyn
werd gespoten.
In (BD) werd verder tweemaal met tetrasul tegen spint gespoten, eenmaal met carbaryl tegen het fruitmotje en bladröllers en laat in het seizoen met een preparaat van
Bacillus thuringiensistegen bladrollers.
In (N)werd driemaal met eeninsecticide gespoten en tweemaal met een acaricide, in
(G) eenmaal met dicofol tegen spint en eenmaal met een preparaat van Bacillus thuringiensistegen bladrollers.
De aantastingen werden bij de oogst geanalyseerd. De percentages beschadigde
vruchten ten gevolge van aantasting door bladrollers bedroegen in de gedeelten (N),
(G) en (BD) respectievelijk 12,29 en 17,door wintervlinder en door voorjaarsuilen 0,
7 en 10en door het fruitmotje 0, 0 en 2. De gemiddelde opbrengsten per proefboom
bedroegen resp. 145,185en 123kg.De vruchten uit perceel (BD)waren gemiddeld iets
groter dan die uit vak (N) en (G), die beide ongeveer evengrote vruchten opleverden.
Het blijkt, dat de bladrollers weer het grootste probleem vormden voor de harmonischebestrijding. Een bestrijdingsmiddel tegen dezeplaag met eenvoldoende selectieve
werkingisnogniet bekend.
Er trad dit seizoen in perceel (G) een vrij ernstige aantasting op van Stigmella
(Nepticula) malella (STAINT). Van 200 bladeren van de proefbomen in perceel(G)bezaten er 86in totaal 173bladmijnenvan dezemineerder; in vak (N) werd daarentegen
op 200 bladeren slechts in één een bladmijn van deze soort gevonden. Ongetwijfeld is
het grotere aantal bespuitingen in perceel (N) de oorzaak van het ontbreken van de
mijnen.
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De fauna in de vakken (N), (G) en (BD) werd weer met elkaar vergeleken;dit gebeurde ditjaar met behulp van vangtrechters volgens het systeem van STEINER (Entomophaga, 7 (1962): 207-214). Met deze methode werden aanzienlijk meer dieren gevangen dan in de vorigejaren. Het is vooralsnog niet mogelijk om de gehele fauna in
de rubrieken „nuttig" en „schadelijk" in te delen; daarom wordt hier slechts melding
gemaakt van gegevens die betrekking hebben op detotale aantallen.
Gedurende de zomer werd ongeveer eenmaal per maand bemonsterd. In perceel (G)
zijn vrijwel steeds de grootste aantallen dieren gevangen. Verder bleek, dat in de loop
van de zomer het gemiddelde aantal dieren per boom sterk toenam.
Gelijktijdig met de appelboomgaard „Thedinghsweert" werd de proefboomgaard
„de Schuilenburg" te Lienden bemonsterd. De proefbomen zijn hier algedurende vele
jaren niet bespoten en staan ook veel dichter op elkaar. De fauna was hier in kwalitatief en kwantitatief opzicht veel rijker dan in Thedinghsweert.
Dat een grotere hoeveelheid insekten echter niet steeds op een beter ingesteld „biologisch evenwicht" wijst, kon worden aangetoond met demineerder Stigmella malella.
Deze soort trad zoals reeds vermeld in Thedinghsweert in de zomer zeer talrijk in perceel(G) op.In deloopvan het seizoen werd debelangrijkste parasiet van dezemineerder:Cirrospilusvittatus (WLK.), hierinzeergroot aantalgevangen,watduskennelijk in
verband stond met detoegenomen populatie van de mineerder.

Onderzoek naar de mogelijkheden van een gecombineerde chemische en biologische
bestrijdingvanTortriciden inboomgaarden(project 3-5-12, Drs. D. J. DE JONG)
1. Proefboomgaard „Albertinehoeve" bij Kloetinge
H e t b e s t r i j d i n g s p r o g r a m m a in 1964
Tengevolge van het massale optreden van de kommaschildluis in het G-perceel
moest hierin tweemaal met endosulfan worden geneveld. De selectiviteit van het bestrijdingsschema indit „harmonisch" behandelde perceel isdaardoor niet verbeterd.
Door de bespuitingen met Bacillus thuringiensisop 18juni, 9juli en21augustus zijn
de bladrollerrupsen goed bestreden. De vele nadien nog verschenen rupsen hebben
winterspinsels gemaakt. De heggebladroller trad omstreeks de bloei in grote aantallen
op. In tegenstelling tot verleden jaar kwamen gedurende hetjaar 1964weinig bladmineerders voor. Het fruitspint heeft na de bespuiting met tetrasul na de bloei een grote
populatie opgebouwd, maar is in juli-augustus met dicofol uitstekend bestreden. Er
zijn dan ook weinig wintereieren afgezet. De appelgrasluis kon hoewel zij tegen de
bloeiingrote getale optrad metendosulfan goed bestreden worden; verder leverden de
bladluizen evenmin als de bloedluizen moeilijkheden op.
Schurft kwam niet voor; injuli nam demeeldauwaantasting op de scheuten toe omdat de bespuitingen met Wepsyn vroegtijdig zijn gestaakt (26juni).
In totaal is elfmaal tegen schurft, zeven keer tegen meeldauw, driemaal tegen fruitspint envijf keer tegen insekten geneveld.
De oogst
Met uitzondering van die van Perzikrode Zomerappel en van James Grieve was de
oogst groot. Ten gevolge van een hagelbui op 21juni werd het fruit echter voor 90%
beschadigd. In totaal is 11,8%van de Goudreinette vruchten door insekten aangetast,
dit is 8% minder dan in 1963toen met name wantsen en de heggebladroller in groter
aantal optraden dan in 1964.
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De b o o m g a a r d b i o c o e n o s e
DeTortriciden-populatie wasditjaar na de bloei kleinerdanindevoorgaande jaren;
in haar samenstelling is weinig veranderd. Het percentage parasitering van de Tortriciden was in het begin hoog (20%), doch liep later sterk terug (misschien ook ten gevolge van de bespuiting met endosulfan). Een dertigtal uit Tortricidae opgekweekte
Ichneumonidae is reeds op naam gebracht door de heer G. DEN HOED, terwijl zeven
Chalcididae door de heer M. J. GIJSWIJT en vier Tachinidaedoor dr. W. J. KABOS zijn
gedetermineerd. Voorts zijn uit Tortricidae-rupsen nog zes Braconidae-soorten opgekweekt. Een groot aantal parasieten is nog niet bewerkt.
Een gestandaardiseerde methode ter bemonstering van de gehele biocoenose is deze
zomer ingevoerd. Deze wijze van bemonsteren heeft zeer goede diensten bewezen (zie
hiervoor onder 2), zowel ter vermeerdering van onze kennis van de soorten en de verhoudingen waarin zij voorkomen, als ter bevordering van het inzicht in de populatieschommelingen in de loop van hetjaar. Ook de beoordeling of een bestrijdingsmaatregel al dan niet noodzakelijk was, werd erdoor vergemakkelijkt.
Ook de meest geschikte tijdstippen om te spuiten kunnen met behulp van deze methode beter worden aangegeven. Voor sommige insekten blijven echter vanglampen
belangrijke aanvullende gegevens leveren.
2. De gestandaardiseerde bemonstering van debiocoenose en de ervaringen die ermee
zijn opgedaan indeboomgaarden te Serooskerke, Liendenen Hoedekenskerke
De m e t h o d e
De ditjaar ingevoerdebemonstering van de schadelijke en nuttige insekten, biedt
uitstekende mogelijkheden omregelmatig(entijdig) op dehoogte tezijnvan de samenstellingvan de biocoenose en het gevaar dat de schadelijke elementen vormen. Aan de
hand van op bepaalde wijze uitgevoerde bemonsteringen worden zo mogelijk wekelijks de aantallen verschillende insekten en mijten bepaald en de bedreiging die de
schadelijke soorten vormen in getallen uitgedrukt. De in ditjaar opgedane ervaringen
zijn zeer gunstig en hebben geleid tot een aantal verbeteringen in de monstername en
het vastleggen van de resultaten.
Voor detailonderzoek moeten echter nog aanvullende monsters worden genomen
(bijv. van rupsen), terwijl met vanglampen weer andere belangrijke gegevens betreffende debiocoenose moeten worden verzameld.
De b o o m g a a r d in S e r o o s k e r k e
In de boomgaard te Serooskerke wordt eenvrijwel onschuldig bestrijdingsprogrammauitgevoerd metinhoofdzaak zgn.biologisch-dynamische middelen. Insecticiden en
acariciden zijn dan ook nietgebruikt terwijl slechtstweemaaltegenschurft isgespoten.
De geregelde monstername van rupsen wees op een grote rijkdom aan soorten, bemonstering volgens de gestandaardiseerde methode toonde ook een rijke fauna van
niet schadelijke insekten aan. Derupsparasitering bedroegerinmei 30%.
De b o o m g a a r d in L i e n d e n
In Lienden is regelmatig tegen schurft en meeldauw gespoten met captan en Wepsyn, insecticiden en acariciden zijn niet gebruikt. Ook hier bleek, dat in begin mei 30%
van de Tortricidenrupsen geparasiteerd was. De biocoenose was ook hier vrij rijk aan
soorten.
De b o o m g a a r d in H o e d e k e n s k e r k e
In Hoedekenskerke isin 1964eenproduktieboomgaard bemonsterd. Menwilhier de
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ziektebestrijding liefst zoveel mogelijk beperken. Zeer fraai kwam met denieuwebemonsteringsmethode heteffect vanbepaalde bestrijdingsmaatregelen tot uiting.
Getracht wordt deselectiviteit vanhetbestrijdingsprogramma optevoeren door de
bestrijdingstijdstippen zo goed mogelijk aan te passen aan de populatieontwikkeling
en de generatiewisseling van bepaalde parsieten en roofvijanden.
Andere waarnemingen
Erzijn ookwaarnemingen gedaan over hetvoorkomen vanverschillende schadelijke
insekten enhunparasieten inwindkeringen, windsingels langs wegenenindeonkruidvegetatie van boomgaarden. Bovendien is aandacht besteed aan verscheidene bladmmeerders enhunparasieten. Hetverzamelde materiaal,datnoginbewerkingis,isvan
belang omdat erstelligrelaties zullen blijken tebestaan tussen defauna vandevruchtbomen endievangewassenindeomgeving.
De sterfte v a n T o r t r i c i d e n tijdens de o v e r w i n t e r i n g
Dit najaar isinaansluiting opdewaarnemingen, dieindewintervan1963/1964over
de sterfte vanAdoxophyes reticulanazijn gedaan, aanvullend onderzoek verricht. Het
betreft demortaliteitsfactoren dieoptreden indeperiodevanseptember tothet tijdstip
waarop derupsen dewinterspinsels weerverlatenenindeuitlopende knoppen worden
aangetroffen. De resultaten van dit onderzoek kunnen pas volgend voorjaar bekend
worden.
Chemische en microbiologische bestrijding vanTortriciden in defruitteelt (project
3-5-13,Drs. D. J. DE JONG)

1. Laboratoriumproeven
DeAdoxophy'es-kweek
Onderzocht werd of de methode van het continue kweken van Adoxophyes reticulana voor deproeven nogiste verbeteren. De invloed vanverversing van delucht en
van dewijzigingen indesamenstelling ervan watbetreft 0 2 - envochtgehalte opdeeiproduktie en-kwaliteit zijn in onderzoek genomen.
In 1964zijn veertien laboratoriumproeven uitgevoerd overdebestrijding van hoofdzakelijk devruchtbladroller, Adoxophyes reticulana,metpathogèneinsektevirussen, nl.
met kernpolyedervirussen van Adoxophyes reticulana, Orgyia antiqua en Barathra
brassicaeenmet het cytoplasmapolyedervirus uit de darm van Barathra brassicaebij
15,20en25°C.Dezevirussen zijn getoetsttenaanzienvandeeerstedrie larvestadia.
Bijdebeoordeling isgelet opdevoedselopname, deontwikkelingssnelheid, desterfte in de verschillende ontwikkelingsstadia en hetvoorkomen vanpolyeders in degestorven rupsen. Alle rupsen zijn drie totvier dagen gevoederd metappelbladeren, die
met devirussen besmet waren.
De resultaten kunnen alsvolgt worden samengevat. Deproeven methetkernpolyedervirus vanAdoxophyes zijn zeer gunstig verlopen. Ditlijkt belangrijk voor proeven
op grotere schaal.Devermenigvuldiging vanhetvirusvormt echtereenprobleem. Bij
kruisinoculaties is het nog altijd de vraag of het gevoederde virus zelf de dieren ziek
maakt, öf dateenlatent aanwezig virus gestimuleerd wordt. Ditprobleem wordt door
ir. M.B.PONSENvanhetlaboratorium voor Virologie derL.H. nader bestudeerd.
Het kernpolyedervirus vanBarathra vertraagde delarvale ontwikkeling vanA. reticulana enigszins, terwijl de sterfte onder de rupsen toenam. Ook dit virus verdient
daarom nadere aandacht in verband metdebestrijding van Tortriciden.
Het kernpolyedervirus van Orgyiaantiquaverhoogde desterfte onder delarvenvan
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het 2e stadium van Adoxophyes enigszins; in de gestorven poppen zijn polyeders aangetroffen. Een nader onderzoek is gewenst.
Te vermelden is nog de interessante waarneming van de snelle sterfte van éénmaal
vervelde rupsen van devoorjaarsuil Orthosiaincerta,na devoederingmet dit virus.
Het cytoplasmapolyedervirus van Barathra heeft géén of hoogstens een miniem
effect gehad op de ontwikkeling van de rupsen van A. reticulana. Vermoedelijk is dit
virus specifieker dan men aanneemt.
2. Veldproeven
In de duinen bij Biggekerke is een proef genomen ter bestrijding van de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea), die daar al jaren lang massaal op duindoorn
voorkomt. De rupsen zijn in september bespoten met een viruspolyedersuspensie.
Deze polyeders waren afkomstig van rupsen van dezelfde soort, die waren gestorven
na voedering met eenmengsel van Barathra en Adoxophyes kernpolyeders.
Bestrijding vanTortriciden indefruitteelt met behulpvaneiparasieten(project 3-5-14,
Drs. D. J. DE JONG)

In 1963zijn de proeven over de bestrijding van schadelijke Tortriciden met behulp
van de inheemse eiparasiet Trichogramma embryophagum cacoeciae, afkomstig uit
eierenvandeheggebladroller ArchipsrosanaL.,voortgezet.Ineenproef teLewedorp is
ook een geïmporteerde eiparasiet gebruikt.
De a k t i v i t e i t van vrijgelaten e i p a r a s i e t e n ten a a n z i e n van Archips rosana
en de invloed van de w e e r s g e s t e l d h e i d op de p a r a s i t e r i n g
De proefopzet
In het voorjaar is in een pereboomgaard te Lewedorp een proef genomen met de
inheemse Trichogramma(gevleugelde en ongevleugelde generatie) enmet een geïmporteerde (gevleugeld).
De in het laboratorium gekweekte, gevleugelde eiparasieten zijn bij de proefbomen
vrijgelaten in aantallen van 1000 per boom. Dit vond plaats met behulp van kokers
met op papier gekleefde geparasiteerde Sitotroga-eieren. De ongevleugelde eiparasieten zijn verkregen door in andere boomgaarden geparasiteerde Archips-eieren te verzamelen, dieeveneens inkokers onder tegen de bomen werden bevestigd.
Het effect van de parasieten is gemeten door vaststelling van de aantallen geparasiteerde Archips- en Sitotroga-eieren; de laatste waren aangebracht op zgn. eikaarten;
op elk kaartje bevonden zich 50 eieren. De eikaarten zijn dagelijks vervangen door
nieuwe en waren op 0,2, 0,6 en 1,5 m boven de grond aan de takken van de ca. 3 m
hogebomen bevestigd.
De Archips-eieren bevonden zichtot op 1,5 m boven de grond.
Effect op de eieren van Archips rosana
In totaal zijn 883legselsmet totaal 40.539eieren onderzocht. De natuurlijke parasitering bleek nihil te zijn. De vrijlating van parasieten heeft slechts bij 2,3%der eieren
parasitering tot gevolg gehad, waarvan het grootste deel vermoedelijk door de ongevleugelde inheemse eiparasieten. De gevleugelde dieren uit de kunstmatige kweek op
Sitotroga-eieren hebben vrijwel geen heggebladroller eieren geparasiteerd. Laboratoriumwaarnemingen maken het waarschijnlijk, dat de in Sitotroga-eieren gekweekte
eiparasieten geen A. rosana-zierenmeer willen of kunnen parasiteren! Het onderzoek
hieromtrent wordt voortgezet.
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R e s u l t a t e n ten a a n z i e n van de eieren van Sitotroga cerealella
De parasitering op de eikaarten wijst uit, dat de gevleugelde eiparasieten van beide
rassen zich enige bomen ver verplaatst hebben.
De geïmporteerdeparasietwaszowelbijhogerealsbijlageretemperaturen(14-15°C)
ietsactiever dan de inheemse.
De ongevleugelde dieren waren naar verhouding het meest actief.
Van de weersfactoren schijnt detemperatuur beslissend tezijn voor deactiviteit der
eiparasieten. De grootste aantallen geparasiteerde eieren kwamen voor op dagen met
maximum temperaturen boven 16°C.Bij koeler weernam de activiteit sterk af.
Sterke parasitering vond in de regel plaats bij lage relatieve luchtvochtigheid overdag, en bij weinig of geen neerslag en geringe windsnelheid. Doordat zoveel factoren
invloed hebben op de weersgesteldheid kwam het effect van bewolking niet duidelijk
tot uiting.
Gecombineerde chemische en biologische bestrijding van de fruitspintmijt Metatetranychus ulmi KOCH (project 3-10-8, M. v. D. VRIE)
I. C h e m i s c h e bestrijding
Toetsingvannieuwe middelen
Van de door de N.V. Orgachemia aangeboden middelen no 4000 en 4001 (beide
toegepast in 0.1%) was het effect op een chloorbenside-resistente stam vergelijkbaar
met dat van tetrasul 0.1%.Verdere toetsing van deze middelen lijkt dus gewenst.
Resistentie tegen tetrasul
Op enkele bedrijven leverde praktijktoepassing van tetrasul ( = Animert) 0.1%
teleurstellende resultaten op. Veldproeven op enkele van deze bedrijven bevestigden
dit; alletoegepaste ovolarviciden veroorzaakten een geringe sterfte; Kelthane 0.125%
gaf echter een goede doding. Op dezepercelen was voor het derde achtereenvolgende
jaar tetrasul gebruikt.
Gevoeligheid der mijten voor Karathane
Evenals in voorgaandejaren merkten verscheidene telers op, dat Karathane, toegepast ter bestrijding van de appelmeeldauw, op M. ulmieenminder goed effect had dan
in voorgaande jaren. Laboratorium- en veldproeven toonden echter aan dat er geen
sprake was van resistentie tegen dit middel. De oorzaak van de slechte werking moet
de onjuiste wijze van toepassing zijn geweest.
Effect van carbaryl ( = Sevin) op de vermeerdering van M. ulmi.
De proeven over de invloed van carbaryl op de vermeerdering van M. ulmi zijn in
1964voortgezet. Evenals in 1963werd ook in 1964geen stimulerende werkingvan dit
middel ophet optredenvanM. ulmiwaargenomen,hettervergelijkingtoegepaste DDT
veroorzaakte weleen toename van de mijtenpopulatie.
Invloed van bestrijdingsmiddelen oproofvijanden van de fruitspintmijt
Voordat een middel in een harmonisch bestrijdingsschema kan worden opgenomen
dient de werking op alle schadelijke, nuttige en indifferente Arthropoda te zijn onderzocht. Vandeinvloed vanverscheidene bestrijdingsmiddelen op de mijten van vruchtbomen is door eerder uitgevoerd onderzoek reeds veel bekend, doch de werking op
roofwantsen en andere roofvijanden was nog niet bestudeerd; hiermee is in 1964 begonnen. Bij dit onderzoek werd de methode die dr. STEINER (Pflanzenschutzamt Stuttgart) heeft ontwikkeld, toegepast. Aan trechters van plastiek folie die een doorsnede
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van i 80 cm hebben, wordt een verzamelpot geschroefd. Door een aantal van deze
trechters direct na de bespuiting in de boom aan te brengen kan men een indruk krijgen van de soorten en aantallen insekten, die door de behandeling gedood worden.
Ondanks bezwaren die ook aan dézemethode kleven is het toch zeer wel mogelijk om
de werking van de toegepaste middelen te beoordelen. Het ligt in de bedoeling deze
methode nogverder uitte werken.
Voorlopig kunnen uit deverkregen gegevens devolgende conclusies getrokken worden. De roofwants Anthocoris nemorum (L) is gevoelig voor parathion 25% 0,1%,
endosulfan 0,2%, Meta-iso-systox 0,05%, Meta-iso-systox stambehandeling, carbaryl 0,1%, Undeen 0,1%, Kilval 0,1%, Phosdrin 0,05%, TEPP 0,1%, malathion
0,15%,diazinon 0,1%envoor defungiciden Wepsyn 0,1%, Morestan 0,03%en spuitzwavel0,25%.Geringe invloed hadden isolan 0,1%,endosulfan 0,1 %,Plantibac, Dipterex 0,1%en de fungiciden Karathane 0,06%en Acricide 0,1%. De roofwantsesoort(en) Oriusspec, waren gevoelig voor isolan 0,1%, parathion 0,1%, endosulfan 0,2%,
Meta-iso-systox 0,05%, Meta-iso-systox stambehandeling, Undeen 0,1%, Kilval
0,1%,Dipterex 0,1%,Phosdrin 0,05%,TEPP 0,1%,malathion 0,15%,diazinon 0,1%
en defungiciden Wepsyn 0,1%, spuitzwavel0,25%enAcricide 0,1%. Geringe invloed
hadden: Plantibac, carbaryl 0,1%en Karathane 0,06%.
Tegelijkertijd konden ook waarnemingen gedaan worden over de invloed van de
middelen op de bloedluisparasiet Aphelinus mali (HALD.). Deze sluipwesp bleek zeer
gevoelig te zijn voor een aantal van de hierboven genoemde middelen.
II. B i o l o g i s c h e bestrijding: de 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
Inventarisatie onderzoek
De inventarisatie van de roofmijtenfauna in verschillende typen van boomgaarden
werd voortgezet. Alhet oudere materiaal kon bewerkt worden; een lijst van in Nederland voorkomende roofmijten opvruchtbomen isin voorbereiding.
De afname vanhetaantal roofmijten inde winter
Uit waarnemingen gedurende de periode december 1963-maart 1964 bleek, dat de
afname van het aantal roofmijten te wijten is aan de verwering van een groot deel der
overwinteringsplaatsen, waarmede gelijktijdig een groot aantal der op deze plaatsen
aanwijzige roofmijten tegronde gaat. Het percentage dode mijten indenatuurlijke of
kunstmatige overwinteringsplaatsen was gering; het bedroeg maximaal 5%.
Invloed van roofmijten op de populatieontwikkeling van M. ulmi
De opzetvan een kleineveldproef, diein 1962werd aangelegd, kon worden gehandhaafd. Ook nu bleek dat op de met roofmijten geïnfecteerde bomen de populatie van
M. ulmi gering was zodat hier geen chemische bestrijding nodig was. Op omringende
bomen kwamen nu ook roofmijten voor. Daar op deze bomen eennormaal spuitschema uitgevoerd wordt, zijn de overlevingskansen van deze mijten klein; er treedt dus
een verlaging van de dichtheid op de proefbomen op, die niet gecompenseerd wordt.
Het ligt daarom in de bedoeling deze proef op andere bomen op grotere schaal te herhalen.
Mej. ir. D. KROPCZYNSKAverrichtte onderzoek over de kwantitatieve betekenis van
roofmijten op de populatieontwikkeling van M. ulmi onder kas- en veldomstandigheden.Daarbij bleekdat deverhouding 10ÇÇM. ulmi :3ÇÇTyphlodromuspotentillae de
meest gunstige uitgangsverhouding was. De roofmijten konden hier de ontwikkeling
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van een schadelijke populatiedichtheid van M. ulmi verhinderen. Opvallend was dat
deverhoudingen 10 ÇÇ M. ulmi :1Ç T.potentillae en 10 ÇÇ M. ulmi : 5ÇÇ T. potentillae
resulteerden in een aanvankelijk sterke ontwikkeling van M. ulmi,terwijl die der roofmijtenpopulatie veel later op gang kwam. Ook in veldproeven bleek dat T.potentillae
het ontstaan van een schadelijke dichtheid van M. ulmi geheel kan verhinderen.
Deverdeling van prooi en predator over appelbladeren
Dewaarnemingen van mej.ir. D. KROPCZYNSKA in de bovengenoemde veldproeven
leverden ook gegevensop overdeverdelingvanprooi enpredator indeboom. Deroofmijten bleken zich egaal over de boom te verspreiden, onafhankelijk van de dichtheid
van de prooi. Uit correlatiediagrammen van dichtheid van prooi en predator, samengesteld uit wekelijkse waarnemingen aan dezelfde bomen, kwam vast te staan dat er
geen duidelijke voorkeur van de roofmijten voor bladeren met veel prooidieren erop
bestaat.
Voedselkeuzevan roofmijten
Uit laboratoriumproeven bleek dat T. potentillae devolgende mijtesoorten als prooi
aanneemt: M. ulmi, Tydeus spec., Czenspinskia lordi, Tarsonemus spec., Eriophyes
spec., en Tenuipalpusoudemansi. De kwalitatieve betekenisvandeverschillende prooidieren kon nog niet onderzocht worden.
Infectie van onbespoten bomenmet M. ulmi
Invoorgaande proeven bleek datinfectie vanonbespoten bomen met M. ulmimeestal mislukte. De oorzaak hiervan zou bijv. de aanwezigheid van roofvijanden of een
ongunstige voedselkwaliteit kunnen zijn. In 1964 werden de proeven uitvoerig herhaald. Zij bewezen dat de voedselkwaliteit niet van grote betekenis was; de eiproduktie van mijten op onbespoten bladeren was evengroot als die van mijten op bladeren
uit een goed verzorgde boomgaard. Vermoedelijk isdus de op de geïnfecteerde bomen
aanwezige roofmijtenpopulatie in staat geweest alle daarop gebrachte fruitspintmijten
en hun nakomelingen op te ruimen.
III De p r o e f b o o m g a a r d e n
Algemeen
De proefboomgaarden „Albertinehoeve" en „Thedinghsweert" zijn op dezelfde
wijze als in voorgaandejaren behandeld en bemonsterd. Het nieuwe proefveld van de
Werkgroep „Harmonische bestrijding vanplagen" „de Schuilenburg" bij Lienden kon
in gebruik genomen worden. Op dit complex komt een kleine appelaanplant voor,
waar reeds waarnemingen over de fruitspintmijt en zijn roofvijanden verricht konden
worden. Het ligtverder indebedoelinghier eengeheelnieuwperceelinteplanten voor
onderzoek naar de mogelijkheden van de harmonische bestrijding in de fruitteelt.
a. De proefboomgaard „Albertinehoeve" bij Kloetinge
Het aantal bespuitingen met captan tegen schurft bedroeg elf, enmet Wepsyn tegen
meeldauw zeven. De volgende acariciden werden verspoten: tetrasul op 16mei, Kelthane op 7en 29juli;de behandeling van het N- en G-perceel waren identiek.
Op de rij James Grieve in het G-perceel werden injanuari roofmijten overgebracht
uit hetperceel Looverendaal, doorjute vangbandjes met roofmijten op de boom te bevestigen.
69

Het populatieverloop van M. ulmi
Door de toepassing van tetrasul op 16mei was op alle rassen in het voorjaar slechts
een geringe dichtheid van M. ulmi aanwezig. Omstreeks midden juni viel echter op
beideperceleneenduidelijke toename waar tenemen. Dezemijten waren afkomstig uit
detoppen der bomen die door de niet toereikende spuitapparatuur niet voldoende bespoten waren. De bespuitingen met Kelthane op 7en29juli hebben een goed resultaat
opgeleverd.
De populatieontwikkeling van roofmijten
De opderijJames Grieve overgebrachte roofmijten ontwikkelden zich aanvankelijk
goed, doch de behandelingen met Kelthane hebben de M. ulmi populatie zó sterk gereduceerd dat daardoor devoedselhoeveelheid vermoedelijk tegeringgeworden isvoor
eengoedegroeivan deroofmijtenpopulatie. Deroofmijten hebben zichniet over andere bomen verspreid vanaf de James Grieve.
b. De proefboomgaard „Thedinghsweert" bij Tiel
In het BD-perceelwerd in 1964met verschillende fungiciden en acariciden gespoten
zodat het weinig zin meer had hier verdere waarnemingen te verrichten. Het bleek al
vroeg in het seizoen dat mijtesoorten die oorspronkelijk in redelijke aantallen voorkwamen nu geheel ontbraken.
In het N- en G-perceel werd de ontwikkeling van de fruitspintmijt en van eventuele
roofvijanden gevolgd. Het bleek dat er een matige populatiegroei van M. ulmi was;
omstreeks eind juni was er enige toename zodat er gespoten moest worden met Kelthane. Roofmijten en roofwantsen werden slechts sporadisch aangetroffen.
c. De proefboomgaard „de Schuilenburg" bij Lienden
In het complex „de Schuilenburg" bevindt zich een kleine appelaanplant waarin
waarnemingen zijn verricht over de populatieontwikkeling van de fruitspintmijt en
predatoren, evenenalsbij dedaar tevensstaande pruimebomen. Het spuitschema op de
appels beperkte zichtot schurftbestrijding met captan en fruitspintmijtbestrijding met
tetrasul;depruimen werden éénmaaltegen bladluis gespoten.
Uit detellingen bleek dat op de appels en depruimen gedurende een groot deel van
de zomer een kleine populatie van M. ulmi aanwezig was. Roofmijten waren er in die
tijd maar weinigop deappels hoewelinhetvoorjaar zowel op de appels alsop depruimen redelijke aantallen voorkwamen. In denazomer kwam M. ulmi op de appels sterker tot ontwikkeling dan op depruimen; vermoedelijk ishet verschil in aantal aanwezige roofmijten hiervan de oorzaak.
IV. Biologische bestrijding: de e c o l o g i s c h e b e t e k e n i s van r o o f w a n t s e n
in de b o o m g a a r d
Algemeen
In 1964werd begonnen met een onderzoek over het voorkomen van roofwantsen in
boomgaarden. De eerste doelstelling iseenindruk tekrijgen van deverschillende soorten roofwantsen en hun fenologie. Daarna kan hun effect opde populatieontwikkeling
van defruitspintmijt worden onderzocht.
De waarnemingen zijn verricht in onbespoten boomgaarden, ni. te 'sHeerenhoek:
perceel Booman, te Serooskerke: perceel Looverendaal en te Lienden: perceel „de
Schuilenburg". Incidenteel werden ook in andere boomgaarden op Zuid Beveland
waarnemingen gedaan. In enkele laboratoriumproeven werd oriënterend onderzoek
over de voedselkeuze van enkele soorten gedaan.
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a. Penologie van de roofwantsen
De hieronder vermelde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de volwassen
roofwantsen; de verzamelde larven moeten nog bewerkt worden.
Anthocoris nemorum (L.)kwam gedurende het gehelejaar zowel op de vruchtbomen
alsop deondergroei voor. Oriusspec,werd ook gedurendehetgehelejaaropde vruchtbomen aangetroffen. Nabis apterus werd slechts tussen 23juni en 25 augustus gevangen; vermoedelijk heeft deze soort één generatie. Malacocoris chlorizans (Pz.) kwam
van eindjulitot eindseptember, vermoedelijk óók in ééngeneratievoor en Attractotomus mali (M.-D.) van midden juni tot in de eerste helft van augustus. Het was opvallend dat dezelaatste soort plotseling ingrote aantallen verscheen eneven snelwas verdwenen. Blepharidopterusangulatus (FN.) was van middenjuni tot omstreeks half oktober te vinden en Phytocoris dimidiatus (KLOM) van middenjuni tot eind september.
De volgende soorten kwamen in betrekkelijk geringe aantallen voor:Phytocoris ulmi
(L.), P. tiliae (F.) Pilophorusperplexus (DGL. & Sc.) Anthocoris nemoralis (E.), A.
gallarum ulmi (DEG.) en Deraeocoris olevaceus(E.). Er was weinig verschil in tijdstip
vanverschijnen tussen dediversesoorten indeverschillende boomgaarden.
b. Voedselkeuzevan roofwantsen
In laboratoriumproeven over de voedselkeuze van roofwantsen bleek dat A. nemorum en Orius spec, lange tijd in leven kunnen blijven met M. ulmi en bladluizen als
voedsel. Ook werden eieren gelegd en de hieruit komende larven konden met het
oorspronkelijke voedsel worden opgekweekt. Attractotomus mali en Phytocoris dimidiatusbleven met M. ulmien met bladluis alsvoedsel slechts enkele dagen inleven; als
echter groen blad aanwezig was, leefden zij veel langer. Dit zou kunnen wijzen op een
gedeeltelijk fytofage levenswijze van deze soorten.
Degroeneappelwants,Lyguspabulinus (L.).(project 3-10-9, M. VAN DE VRIE)
a. De populatieontwikkeling vanL. pabulinusin Zeeland en de N.O. Polder
De eerste larven uit de wintereieren op appel werden waargenomen op 24 april te
Kloetinge en op dezelfde dag en devolgende twee dagen te Goes, Kapelle, Overzande
en 'sHeer Arendskerke. In de N.O. Polder werden zij aangetroffen op 29 april. Deze
waarnemingen bevestigen onze vroegere over het gelijktijdig uitkomen der wintereieren inveruiteengelegengebieden. Ook nu bleek weer dat de schadeinhoofdzaak aangericht wordt door dedrieeerstelarvestadia; de oudere larvenmigreren naar de ondergroei. Hierop komt de tweede generatie tot ontwikkeling. Deze veroorzaakt in Z.W.
Nederland geen schade van enige betekenis. In centraal en noord Nederland kwam op
veleplaatsen detweedegeneratie opdeoorspronkelijke waardplanten tot ontwikkeling
waar zij schade aanrichtte. Andere schadelijke soorten werden niet aangetroffen.
b. Bestrijding
De eerste larvengeneratie kan zeer goed bestreden worden door parathion 25%
0,06%, Gusathion 0,1%of DDT 50%0,1%,toe tepassen zodra deeerstelarven worden waargenomen. Endolsulfan 0,2%, carbaryl 0,1% en isolan 0,1% geven geen afdoende resultaat.
De tweede generatie in het proefveld van de P.D. te Emmeloord was slechts met
succes te bestrijden door wekelijkse bespuitingen met Gusathion 0,1%. In tegenstellingmet 1963werd nu tijdig met debestrijding begonnen; hierdoor wasdeschade vrijwelgeheelte voorkomen.
71

Cicaden als vectoren van virussenbij land-en tuinbouwgewassen(project 3-1-5, Dr.
H. H. EVENHUIS) (zie voor klaver blz. 82).
De proeven, waarin getracht wordt het virus van met proliferatieziekte besmette
appelbomen op gezonde zaailingen over te brengen, zijn op grotere schaal voortgezet.
Er isin dezeproeven in het bijzonder aandacht besteed aan de mogelijkheid van overbrenging viadegrond. Tot nutoezijnechtergeensymptomenvandeziekteopdeappelzaailingen waargenomen.
Zwartebes
Bestrijdingvan rondknopmijten terbestrijdingvan brandnetelvirus(project 3-7-4, F. A.
VAN DER MEER)

In de tweede veldproef te Wageningen waarin getracht wordt om door bestrijding
van rondknopmijten de infectie met brandnetelbladvirus te voorkomen, zijn in de
winter van 1963/64 de eerste rondknoppen waargenomen op een aantal struiken in de
niet bespoten vakken.
In juni 1964 werden in de onbespoten vakken zes brandnetelbladzieke struiken
waargenomen, waarvan er één in de winter 1963/1964 reeds enkele rondknoppen vertoonde. In november 1964kwamen bij deze zes struiken gemiddeld 215 rondknoppen
voor. Daarentegen hadden 24 andere struiken in deze vakken, die in de winter van
1963/1964 ook reeds enkele rondknoppen vertoonden, maar injuni 1964nog vrij waren van symptomen van brandnetelbladvirus, slechts gemiddeld 4.3 rondknoppen per
struik.
De bespoten vakken waren inde winter van 1963/1964geheelvrij van rondknoppen
en vertoonden injuni 1964geen spoor van brandnetelbladsymptomen. Deze gegevens
leidden tot de conclusie, dat de mijtenpopulatie op een struik zich pas sterk gaat vermeerderen als de struik geïnfecteerd is met brandnetelbladvirus, hetgeen in overeenstemming is met de waarneming van THRESH (Nature, 202 (1964): 1029) dat brandnetelbladzieke zwarte-bessenstruiken vatbaarder zijn voor rondknop dan gezonde
struiken. Voor depraktijk onderstreept dit nogmaals de noodzaak, dat men om infectie met brandnetelbladvirus te voorkomen, reeds moet gaan spuiten vóórdat de rondknopaantasting in het gewas algemeen zichtbaar is (zie ook I.P.O. jaarverslag 1961).
In de tweede plaats zal men met nog meer zorg dan voorheen de zieke planten uit de
aanplant moeten verwijderen omdat de overbrengers zich juist op deze planten zeer
sterk kunnen vermeerderen.
Vanwegehetvirologisch karakter vanproject 3-7-4wordt ditproject met ingang van
1januari 1965overgebracht naar project 2-10-2van devirologische afdeling.
Zwartebessebladgalmug (Dasyneura tetensi RÜBS.) (project 3-8-8, W. NIJVELDT)
Het onderzoek naar de economische betekenis van de aantasting door Dasyneura
tetensi in produktievelden van zwarte bes bij Middelrode werd voortgezet. Het proefveld werd vanaf het begin van de galmugvlucht iedere week bespoten met endosulfan
emulgeerbaar 35% in een concentratie van 0,2%. Na vier bespuitingen is het object
„rondknopbehandeling" afgesloten. Op het object „continu-bespuiting" hebben de
heren H. FLOOR en J. VAN GELDER in totaal veertien bespuitingen uitgevoerd. In het
onbehandelde object bleken de struiken in de loop van de zomer voor 100% door de
galmug te zijn aangetast, terwijl de infectie in het object rondknopbehandeling nog
geen 10%bedroeg en de struiken in het object continu-bespuiting geen aantasting vertoonden. De cijfers van de oogst 1964zijn door deheer C. A. VAN DEN ANKER volgens
dezelfde statistischemethodebewerkt alsdievan deoogst 1963.Tevens werd nagegaan
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ofertussen deobjecten onderling significante verschillen bestonden metbetrekkingtot
het aantaljonge scheuten enhungemiddelde lengte.In geen enkel geval werden significante verschillen inopbrengst enscheutvorming gevonden. Gezien hetfeit, datopdie
praktijkpercelen, waarjaarlijks eenintensieve rondknopbestrijding wordt uitgevoerd,
het optreden vandegalmug slechts van ondergeschikte aard is,endegeringe kans op
nog definitievere resultaten op het proefveld te Middelrode in deeerstvolgende jaren,
werd besloten om deze veldproef te beëindigen. Volgens mededeling van de heer M.
VAN DEVRIE (I.P.O.) neemt men op de Proeftuin voor klein fruit te Kapelle proeven
met een gewijzigde teeltmethode van zwarte bes.Hierbij wordt een deel van de struiken nadeoogst geheel afgesnoeid, zodat zehetjaar daarop opnieuw moeten uitlopen.
Gedurende de groeiperiode wordt dusveel snelgroeiend materiaal gevormd, dat zeer
vatbaar isvoor galmugaantasting. Inhetkadervanditonderzoekproject ishetzeergewenst om de gevolgen van deze nieuwe teeltmethode, dieuiteraard nog in het proefstadium verkeert, nauwlettend te volgen.
De waarnemingen omtrent devluchten vandegalmug werden ophet I.P.O.-terrein
door middel van een kunstmatig aangelegd depot verricht. Het hiervoor benodigde
gallenmateriaal isverzameld opeenperceel zwarte bessen aandeHoge SteegteWageningen.
GROENTEGEWASSEN

Peen
De wortelvlieg, PsilarosaeF.(project 3-9-2, Drs.L. E. VAN 'TSANT)
Algemeen
Ons verzoek aan de Commissie voor Fytofarmacie om bij peen, die de veilingen
passeert, residubepalingen teverrichten,werddoordeKeuringsdienst vanWaren eind
1963inbehandeling genomen.Hetbetrof hierresidu'svangechloreerde koolwaterstoffen bij waspeen, afkomstig uit de bollenstreek. Bij enkele van de monsters werden
residu's vaneenhoeveelheid boven detolerantiegrens gevonden. Deze gegevens ende
resultaten die het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid had verkregen waren aanleidingtoteengrondige wijziging vanhetbestrijdingsadvies. Hieruit werden voor 1964
alle gechloreerde koolwaterstoffen weggelaten, terwijl de organische fosforverbindingen diazinon enthrithion inhetadvies werden opgenomen.
Bestrij d i n g s p r o e v e n
Om de werkingsduur van enkele organische fosforverbindingen na te gaan werden
op drie verschillende grondsoorten bestrijdingsproeven uitgevoerd.
1.Zandgrond vandebollenstreek, eenzandgrond meteenlaag gehalte aan organische stof. Zoals reeds invorigejaren wasgebleken, gafeenéénmaligebehandelingmet
diazinon bij waspeen een afdoend resultaat. Trithion, prothoaat (AAfac) en een
andere,nognieterkende organische fosforverbinding hadden eeneven goede werking.
2. Zavelgrond (zand met klei). Op deze grond leverden twee behandelingen met
bovengenoemde middelen bij winterwortelen een hoopgevend resultaat op.
3. Dalgrond, eenzandgrond meteenhoog gehalte aanorganische stof. Hier washet
effect vaneentweemalige toepassingvandiazinonenvanenkeleandere organische fosforverbindingen bijwinterwortelen vrij wisselvallig.Alleenprothoaat (AAfac) vormde
een gunstige uitzondering. De residu's hiervan zijn echter nog niet bekend.
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Peenenwitlof
De witlofmineervlieg, Napomyza lateralis F. (project 3-9-6, Drs. L. E. VAN 'T SANT)
De werkzaamheden voor dit project werden onder leiding van drs. L. E. VAN 'T
SANT uitgevoerd door de heer J. G. C. BETHE (Proefstation voor de Groenteteelt in de
volle grond te Alkmaar)
Biologie
Evenals in vorige jaren werden de verschillende rassen van Napomyza lateralis F.
bestudeerd, zowel vrij in het veld als in gevangenschap. In Friesland was in de omgevingvan Neszowelinhetloof alsindekopvandewinterpeen vrij algemeen aantasting
gevonden. Witlof dichtbij deaangetaste peen geteeld werd niet beschadigd. Deze waarnemingen komen overeen met dievan vorigejaren. In gevangenschap tastte Napomyza
afkomstig vanpeenuitNeswitlof ook niet aan.
In de witlofcentra Kampenhout en Zaventhem in België waar aantasting van witlof
algemeen voorkomt, werden de peenbedden niet beschadigd. Ook in 1963 waren in
België overeenkomstige waarnemingen gedaan. De heer LOUNSKY, belast met het
onderzoek naar de witlofmineervlieg in België, heeft daar nog nooit aangetaste peen
gevonden.
In gevangenschap tastte Napomyza afkomstig van witlof peen niet aan. Deze gegevens wijzen dus opnieuw op de aanwezigheid van twee Napomyza-r&ssen: één van
peenenéénvan witlof.
In de omgeving van Medemblik in Noord-Holland, was de situatie weer anders dan
in Friesland en België. Hier vond men op het veld zowel bij witlof als bij peen Napowyza-aantasting.
In gevangenschap veroorzaakte Napomyza afkomstig van witlof geen beschadiging
bij peen. Omgekeerd tastte Napomyza van peen witlof niet aan. Deze laatste waarnemingwerdinlaboratoriumproeven bevestigd.
Er zijn dus aanwijzingen dat beide rassen in de omgeving van Medemblik naast elkaar voorkomen.
In deHaarlemmermeerpolder bij Hoofddorp waar schijfkamille {Matricaria matricarioides PORTER) en echte kamille {Matricaria chamomilla L.) algemeen zijn, bleek de
schijfkamille plaatselijk zwaar te zijn aangetast. Witlof op een nabijgelegen veld vertoonde slechts een lichte beschadiging. In gevangenschap accepteerde Napomyza van
schijfkamille witlof noch peen alswaardplant. Evenzo nam de Napomyza van de echte
kamille witlof niet als waardplant aan. Hier bestaan dus aanwijzingen dat op de kamillesoorten weer een ander ras van dezevlieg voorkomt. Of Napomyza van de schijfkamille en die van de echte kamille zich overeenkomstig gedragen is nog niet onderzocht.
Onzeveronderstelling dat dewitlofmineervlieg inhetvoorjaar eerstdekamillen aantast en vandaar pas op witlof overgaat, wordt door deze waarnemingen dus niet bevestigd.
Slaenandijvie
Bladluizen (project 3-9-7, Drs. L. E. VAN 'T SANT, met medewerking van de heer
J. G. C. BETHE, Proefstation voor deGroenteteelt indevolle grond te Alkmaar)
Wollige slawortelluis (Pemphigus bursarius L.)
Biologie
Fenologische waarnemingen met betrekking tot het verschijnen van de gevleugelde
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luizen uit de beursvormige gallen op de Italiaanse populier werden op drie plaatsen
verricht, nl.te Heemskerk (N.H.) enteVenlo(twee waarnemingsplaatsen). Te Heemskerk verschenen de gevleugelden gedurende een lange periode: van 25juni tot 10september. In Venlo werden op 5mei verschillendejonge gallen gemerkt om hieraan wekelijkse waarnemingen te doen. Op 22 mei zijn daar de eerste larven van de tweede
generatie gevonden en op 11 juni kwamen de eerste gevleugelde luizen te voorschijn;
daarna werden echter geen gevleugelde meer aangetroffen. Het verdwijnen van de luizen uit de gallen werd behalve door migratie ook door roofvijanden veroorzaakt. Dit
was vermoedelijk eveneens het geval te Wageningen, waar de meeste gallen begin juli
reeds leeg waren. Verder werd de aantasting door de slawortelluis te Zwollerkerspel
geregeld gecontroleerd bij andijvie, die op verschillende tijdstippen was geplant. Het
bleek, dat de aanvliegperiode van de gevleugelde luizen tussen beginjuni en eind augustus lag. Deze waarneming komt vrij goed overeen met de reeds vermelde fenologische gegevens van Heemskerk en Venlo.
Omeenindruk van deontwikkelingvan degallenoppopulier tekrijgen, werden gallen gedurende eenmaand gemeten. De kleinste gal was op 5mei2 x 4 mm (hoogte x
lengte) en bereikte omstreeks 4juni zijn maximum afmetingen nl. 8 X 16 mm. De
grootste gal nam toevan 5 x 9 mm op 5meitot 14 x 20mm op 4juni. In totaal werden25gallen gemeten.
Predatoren
In Venlo werden in de gallen, waaruit gedurende geruime tijd geen gevleugelde luizen waren verschenen, verschillende zweefvlieglarven gevonden. Het maakt sterk de
indruk dat zij onder andere de fundatrix en haar nakomelingschap in de gallen vernietigd hadden. Te Wageningen werd in éénlege galeenroofwants gevonden, terwijl ook
anderegallenreedsvroeggeenluizenmeerbevatten.Hetismogelijk, datdeze roofwants
(Anthocorus spec.1) hier de oorspronkelijke populatie sterk heeft verminderd. In 1965
zal aan de roofvijanden meer aandacht worden besteed.
B e s t r i j d i n g s p r o e f tegen Pemphigus bursariusL.
De veldproef uitgevoerd te Zwollerkerspel op een terrein, waar hetjaar tevoren andijvie zwaar werd aangetast, leverde ditjaar door gebrek aan aantasting geen resultaat
op.
Andere wortelluissoorten
Nu en dan werden op kamille, kweekgras en uien wortelluizen gevonden. De luizen
op de uien lieten zich op uiewortels echter niet kweken, zodat het hier vermoedelijk
een wortelluis van een onkruidplant betreft. Tenslotte werd op dewortelsvan andijvie
en van Dimorphotheca annuade wortelluis Trama troglodytes aangetroffen. Bij de andijvie vertoonde een groot aantal bladeren een bruin-gele rand, die deed denken aan
de symptomen van de fysiologische groeistoornis „rand".
Nasonoviaribisnigri MOSLEY
Biologie
Migratie van de zomer- naar de winterwaard. In de nazomer verhuisden de gevleugelde luizen van sla en andijvie naar de in een kooi (buiten) staande bessestruiken
(kruisbes, rode en zwarte bes). Dit overvliegen begon 7 september. De op de besseJ

)determinatievanir.R.H. COBBEN
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struiken aangekomen luizen vestigden zich op de onderzijde van de groene bladeren.
In de week van 14tot 21 september werden de eerste nakomelingen van deze luizen,
die zich tot oviparewijfjes ontwikkelden, waargenomen. In devolgende weken nam dit
aantal toe en werden eveneens mannetjes opgemerkt. Tussen 12en 20 oktober waren
de eierleggende wijfjes talrijk; op 20 oktober, een zonnige dag, verlieten verschillende
ovipare wijfjes in de loop van demorgen de bladeren om zich naar de hoofdstengels te
begeven, op een rode-bessestruik werd toen een reeds zwart ei gevonden. Op geen van
de andere struiken waren toen eieren te vinden. Om 14.30 uur waren die dag echter
zowel op rode-besse- als kruisbessestruiken reeds verschillende groene eieren afgezet
(zie fig. 10). In de daaropvolgende periode werden tot 9 november op rode bes en
kruisbes steeds meer eieren afgezet. Ook op een aantal zwarte-bessestruiken werden
toen nog enkele eieren gelegd.
Ontwikkeling van Nasonovia ribis nigri op de zomerwaard
De waarnemingen werden in een tuin te Wageningen verricht. Nasonovia ribisnigri
was op sla en andijvie van 25mei tot ongeveer eindjuli aanwezig: grote aantallen bleken er tussen 23juni en 22juli voor te komen.
Evenals invorigejaren werden op slaveelmeer gevleugelden en ongevleugelden van
Nasonovia aangetroffen dan op andijvie; in de slakrop waren de luizen vermoedelijk
beter beschermd tegen een flinke regenbui dan in de „open" andijvieplant.
Na 21 augustus was Nasonovia vrijwel verdwenen; toen kwam Dactynotus sonchi
hiervoor in deplaats, zij het in bescheiden aantal.
Tljascariolae NEVSKY
Nadat in 1963met het onderzoek naar de biologie was begonnen, kon in het afgelopenjaar geen aandacht meer aan dezeluis worden besteed in verband met dringender
werkzaamheden voor het project uievlieg.
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Spruitkool
Koolvlieg (Chortophila brassicae BCHÉ) (project 3-9-3, Drs. L. E. VAN 'T SANT)
Door de zeer geringe aantasting in de spruiten konden er geen waarnemingen worden verricht.
BLOEMISTERIJGEWASSEN

Hyacint
Tripseninbolgewassen (Dr. Ir. C. J. H. FRANSSEN en W. P. MANTEL)
Veel aandacht werd besteed aan Thrips tabaci LIND., die in 1963en 1964vele voor
vermeerdering bestemde bollen in een zogenaamde holkamer had beschadigd (zie lig.
11). Deze bollen zijn niet meer geschikt om te worden uitgeplant. Het isgebleken, dat
Thrips tabacikan leven en zich vermeerderen op het hyacintegewas te velde en op de
„geholde" en „gesneden" bollen in de holkamers. Het speeksel, dat de zich voedende
tripsen afscheiden, isnaar het schijnt zeertoxischvoor de hyacintebol. Het onderzoek
werd afgesloten ;deverkregen gegevens werden tot een publikatie verwerkt.
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Ui
De uievlieg (Hylemya antiqua MG.) (project 3-9-8, Drs. L. E. VAN 'T SANT, met
medewerking van deheer J. G. C. BETHE, Proefstation voor de Groenteteelt in devolle
grond, Alkmaar)
Biologie
Over delevenswijze van deuievlieg zijn incidentele waarnemingen tijdens het gehele
seizoen en doorlopende gedurende het hele etmaal van 15 op 16juli te Minnertsga
(Fr.) verricht. Het verschijnen van de imagines uit de grond vond plaats vanaf zonsopgang tot ongeveer tien uur. Als de vliegen uit de droge grond tevoorschijn kwamen
bleven er specifieke kleine openingen ter grootte van de diameter van de uievlieg bestaan, soms 15 per strekkende meter. Het aantal openingen per oppervlakte-eenheid
waseenvrij aardigcriteriumvoor hetaantal bij droogweeruiteenzandgrond verschenenvliegenvaneenbepaalde vlucht. De openingen bleven onder deze omstandigheden
lang bestaan. In demiddaguren verlieten devliegen de gedeelten van het uieveld, waar
de oppervlakte temperatuur tot boven ± 35°C steeg. Met betrekking tot de voedselopname bevestigden onze waarnemingen die van RAWLINS (Ver. St.), dat de vliegen
van beide geslachten vlot pure honing als voedsel accepteren, terwijl de wijfjes zich
ook met gist, zowelinvaste alsvloeibare vorm voeden. Verder bleken devliegen ingevangenschap, zoals denaam Anthomyiden aanduidt, echte bloembezoekers tezijn. Zij
toonden een voorkeur voor Umbelliferen; een bezoek aan de schaarse bloemen van
kamille en akkerkool werd niet waargenomen.
Zowelte Minnertsga alste Ouddorp (Goeree) werdenvrij algemeen door eenparasitaire schimmel gedode vliegen op de uieplanten aangetroffen. Volgens de heer G. M.
TICHELAAR is de schimmel een Empusa-soort. De heer J. P. W. NOORDINK onderzocht
wat de beste methode is om uievliegen radioactief te maken (zie blz. 140).
Bestrij d i n g s p r o e v e n
In de veldproeven te Kruisland (w.N. Brabant) en te Minnertsga, waar de uievlieg
tegen de cyclische gechloreerde koolwaterstoffen resistent is, werden dezelfde bestrij77
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Beulen van het ras Pink Pearl, gehold op 15juli 1964 en gefotografeerd op 27 oktober van
hetzelfde jaar. Boven links: gezonde bol, boven rechts: laat aangetaste bol, beneden links:
vroeg aangetaste bol, beneden rechts: spoedig na het hollen aangetaste bol. De infecties zijn
tot stand gekomen door in de holkamer binnengedrongen tripsen.
Bulbs of the variety Pink Pearl hollowed on 15th July 1964 andphotographed on 27th October
of the same year. Top left: healthy bulb, top right: late infected bulb, bottom left: early infected
bulb, bottom right: bulb infected quickly after hollowing. Thebulbs areinfected in the hollowing
chamber by invading thrips.

dingsmiddelen onderling en met twee standaardmiddelen en een onbehandeld object
vergeleken. De resultaten verkregen op deze ver van elkaar gelegen plaatsen verschildenmeestal weinig. De aantastingindecontrole-objecten bedroeg resp.84%en 100%.
Van de standaardmiddelen, die volgens het praktijkadvies waren toegepast,°liet ethion
een matige tot geringe werking zien; resp. 21,6 %en 55,8% aantasting kwam hier nl.
voor. Diazinon handhaafde zijn goede reputatie en gaf bij een grondbehandeling met
het spuitpoeder een aantasting van resp. 5,6%en 6,7%.Twee behandelingen met diazinon (een grondbehandeling gevolgd door een loofbespuiting) veroorzaakten geen
noemenswaardige vermindering van het percentage aantasting, dat nl. resp. 3,6% en
7,5%bedroeg. Een zeer goede indruk maakte diazinon granulaat bij toepassing in de
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rijen; de aantasting was hier resp. 4,1%en 3,1%. Het imago van de uievlieg was volgens Dr. F. J. OPPENOORTH in het laboratorium nog wel gevoelig voor DDT en nietcyclische gechloreerde koolwaterstoffen, dit in tegenstelling met aldrin. In het veld
bleek DDT echter bij zaadbehandeling slechtsmatig tewerken (resp.40,9%en 33,1%)
terwijl het bij een grondbehandeling vrijwel niets uitrichtte:resp. 87,5%en 99% aantasting. De ongevoeligheid voor parathion kwam in het object ethylparathion + methylparathion duidelijk tot uiting; de aantasting bedroeg resp. 93,7% en 100%. Een
mengsel van diazinon en methylparathion gaf een redelijk resultaat, dank zij het diazinon; resp.25,4%en 14%aantasting. De toegepaste hoeveelheid diazinon was echter
de helft van die van het praktijkadvies en blijkbaar niet voldoende.
Twee nieuwe organische fosforverbindingen, vermeld onder code en toegepast als
zaadbehandeling, bleken verder mogelijkheden te bieden (aantasting resp. 9,5 % en
7,4% en 2,7% en 4,4%).
Een nieuw aspect bij debestrijding van deuievlieg was detoepassing van een carbamaat. De resultaten wijzen uit dat de hogere dosering veel meer effect heeft dan de
lagere (aantasting resp. 34,5% en 18,5% en 70,5% en 68%). De betekenis van het
carbamaat dient nog verder onderzocht te worden bij hogere doseringen dan de reeds
gebezigde.
GRANEN

Haver,roggeentarwe
Tripseningranen(proj. 3-4-5,Dr. Ir. C.J. H. FRANSSENen W. P. MANTEL)
Er werden vele aanvullende waarnemingen verricht over de fenologie en de levenswijze van de graantripsen. Onder andere werd begin 1964 in de omgeving van Roermond ineenperceel,waaropin 1963haver wasverbouwd, eenprofielonderzoek gedaan
om na te gaan op welke diepte dehavertrips (Stenothrips graminum UZEL) in maasklei
overwintert. De grond werd hiertoe in lagen van 10cm afgestoken tot op een diepte
van 130cmen onderzocht op aantallentripsen. In totaal zijn 1860havertripsen gevonden tussen 30en 110cm diepte; ruim 74%van deze tripsen bevonden zich in de laag
tussen 50en 80cm. Langnadat detripsen met eenéénjarige diapause degrond hadden
verlaten, werd in hetzelfde perceel nogmaals een profielonderzoek gedaan; toen werdennog430tripsen geteld. Dit zou er op kunnen wijzen, dat indit geval ruim 20%van
detripsen eentweejarige diapause had.
Alletot nu toeverkregen gegevens over debiologieen defenologie van de graantripsenzijn tot eenmanuscript verwerkt, dat terpublikatie werd ingediend; daarmede isde
eerstefase vanhetproject afgesloten.
Met de tweede fase van het project (schade en economische betekenis) werd reeds
een aanvang gemaakt. Daartoe zijn twee haver- en twee roggeproefvelden in praktijkpercelen aangelegd, waarin de objecten „onbehandeld", behandeld met Meta-isosystox en behandeld met eenmengsel van dieldrin enparathion inviervoud met elkander werden vergeleken. Van de beide haverproefvelden waren de veldjes 6bij 6m en
van deroggeproefvelden 6bij 8m.
De haverproefvelden werden bijna uitsluitend door de havertrips aangetast. Er is
driekeergespoten, deeerste keerbij hetverschijnen van deeerstevolwassen dieren van
deze trips, de tweede keer tien dagen later en de derde keer bij het verschijnen van de
eerste larven. De volwassen dieren verplaatsen zichvoortdurend in de haver. Zodoende zijn door de twee eerste bespuitingen vele tripsen, die van de onbehandelde in de
behandelde veldjes terecht kwamen, dood gegaan. Daardoor is de infectie in de onbehandelde veldjes op een veel lager niveau komen te liggen. Desondanks leverdein
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proefveld I het bespoten gedeelteeensignificante meeropbrengst op van ongeveer 10%
en inproefveld II van 18%ten opzichte van onbehandeld. Deze meeropbrengsten zijn
het gevolgvan eenhoger duizend-korrelgewicht eneengroter aantal korrelsper pluim.
In 1965 zal de bestrijding uitsluitend tegen de larven worden gericht; dan zullen de
verschillen tussen behandeld en onbehandeld waarschijnlijk nog groter zijn.
In de beide roggeproefvelden trad voornamelijk de in de bladscheden levende soort
Limothrips denticornis HAL. op;in mindere mate waren Limothrips cerealium HAL. en
Haplothrips aculeatus F. aanwezig. Er werd voor het eerst gespoten toen er gemiddeld
vier tot vijf tripsen per roggeplant voorkwamen; daarna werd nog twee keer gespoten
met telkens tien dagen tussenruimte. Bij delaatste bespuiting begonnen de eerste larfjes in de bladscheden te verschijnen. De drie zojuist genoemde soorten schijnen zich
nog meer te verplaatsen dan de havertrips, want de aanvankelijk zware aantasting
verdween door de bespuitingen grotendeels, zowel op de bespoten als op de onbespoten veldjes. Toch gaf het bespoten gedeelte van proefveld I een meeropbrengst ten opzichte van onbehandeld van ruim 12% en dat van proefveld II van ongeveer 7%; in
beide gevallen waren de verschillen echter niet significant. In proefveld I bevatten de
bespoten gedeelten gemiddeld bijna 3% (niet significant) meer korrels per aar dan de
onbehandelde veldjes en was het duizend-korrelgewicht 10% hoger (wél significant).
In de bespoten vakken van proefveld II was het aantal korrels per aar ruim 3%groter
dan in de onbehandelde veldjes (niet significant), terwijl het duizend-korrelgewicht
ruim 3%hoger was(niet significant). In 1965zal de rogge reeds voor het eerst worden
bespoten bij hetverschijnen van deeerste larven vanLimothrips denticornisin de bladscheden.
Zowelindehaver-alsinderoggeproefvelden werdengeensignificante verschillengevonden tussen de objecten „Meta-iso-systox" en „mengselvan dieldrin en parathion".
Tarwestengelgalmug(Haplodiplosisequestris WAGNER) (project 3-8-9, W. NIJVELDT)
Op verzoek van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werden in deprovincies Groningen, Utrecht, Gelderland, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen een aantal praktijkpercelen door middel van grondmonsters op aanwezigheid van tarwestengelgalmuglarven
onderzocht. Op de zwaarst besmette percelen werden later door deze instanties in
samenwerking met de P.D. bestrijdingsproeven uitgevoerd. Het vaststellen van de verschijningsperiode der galmuggen werd in de genoemde provincies door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst met behulp van in het veld opgestelde gelevangbakken verricht. Deze zijn geplaatst toen door het I.P.O. de eerste verpopte larven in de grond
werden gevonden. Aan de hand van devangbakwaarnemingen werd na overleg tussen
I.P.O., P.D. en R.L.V.D. voor ieder gebied afzonderlijk hetjuiste bestrijdingstijdstip
vastgesteld. Over het algemeen heeft dezewerkwijze ditjaar zeer bevredigende resultaten opgeleverd (ziefig.12).Het I.P.O.verleende steun bij de determinatie van dein de
vangbakken verzamelde galmuggen. Op het I.P.O.-terrein werd de verschijningsperiodedergalmuggendoormiddelvanvangkegelsbovenkunstmatige depots geregistreerd.
Uit de fenologische waarnemingen bleek, dat de in het veld opgestelde gele vangbakken goed aan hun doel hebben beantwoord. Bij Doornenburg werden de eerste verpopte larven op 23 april gevonden en op 12mei kwamen daar de eerste muggen in de
vangbakken voor, terwijl op dezelfde dag ook de eerste eieren op een perceel wintertarwe zijn waargenomen.Na 5juni werden in Doornenburg geenmuggen meer gevangen. Te Alphen begon de vangst eveneens op 12mei; op 1 juli werden daar nog zeven
muggen in de vangbak gevonden. Op een erwtenveld te Midwolda vlogen op 17juni
nogveelmuggen rond, dieeierenlegden op het aanwezige kweekgras.
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FIG. 12. Verschil tussen onbehandeld en behandeld object op tarwestengelgalmugproefveld van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Waspik, 1964.
Difference between untreated and treated object on a Saddle gall midge experimental field of
the Agricultural Advisory Service at Waspik, 1964.

Lit een depot, dat in 1959 op het I.P.O.-terrein werd ingericht, verschenen ook dit
jaar nog weer muggen. Hieruit blijkt, dat de larven vijf keer kunnen overwinteren zonder totverpopping over te gaan.
In 1963bleek op een perceel bij Overschild dat de larvenpopulatie inde grond na de
teelt van haver, die bekend staat als een slechte waardplant, toch aanzienlijk was toegenomen. Nader onderzoek toonde echter aandat ditperceelvervuild wasdoor kweekgras, een uitstekende waardplant voor de tarwestengelgalmug. Op hetzelfde perceel
werd ditjaar zomertarwe gezaaid, waarop een matige ei-afzetting plaats vond. Op ons
adv:es werd hierop een bespuiting met DDT + parathion uitgevoerd. Als resultaat
hiervan wasde oogst normaal en delarvenpopulatie indegrond na deoogst niet merkbaar toegenomen.
Eieren, onder kasomstandigheden direct na het leggen bespoten met 0,1% parathion, kwamen niet uit. De larven ontwikkelden zich binnen het ei aanvankelijk normaal, doch ze stierven op het moment dat ze de eieren zouden verlaten. Onbespoten
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eieren kwamen gewoon uit. Deze proeven zullen in 1965in het vrije veld moeten worden herhaald.
Proeven inzake de weerstand van de larven tegen bevriezing wezen uit, dat na 48
dagen onafgebroken vorst nog 50%van het aantal in de grond gebrachte larven inlevenwas. Na complete uitdroging van de grond verschenen uit dit depot later toch nog
enkele muggen.
In samenwerking met de heer J. P. W. NOORDINK werd de verspreiding van de tarwestengelgalmuggenmetbehulpvanradioactieve imaginesbestudeerd. Hiervoor werd
een depot met radioactieve larven naar een besmet praktijkperceel bij Doornenburg
overgebracht. Op bepaalde afstanden rondom dit depot werden witte vangbakken en
speciaal hiervoor geconstrueerde vangschaaltjes gezet. Op een afstand van twintig
meter vanaf het depot werden radioactieve muggen teruggevonden. Deze proeven zullenin 1965met eengroter aantal dieren worden herhaald, daar uit visuele waarnemingenterplaatse bleek, dat depassieveverspreiding der muggen overveelgrotere afstanden plaats vindt. Tevens werd getracht om door middel van eenbuisvormig depot, dat
rechtstandig op het I.P.O.-terrein werd ingegraven en een groot aantal radioactieve
larven bevatte, gegevens te verzamelen inzake de overwinteringsdiepte en de bewegingen van de larven in de grond. Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar het
jaarverslag van de heer NOORDINK (blz. 140).
Een aantal nieuwe depots werd in deloop van 1964op het I.P.O.-terrein aangelegd.
Zij zullen onder andere worden gebruikt bij het onderzoek naar de invloed van zandgrond op het overwinteren van de larven, het effect van radioactieve isotopen en de
mortaliteit onder de larven en naar de gedragingen van onvolgroeide larven in de
grond.
VOEDERGEWASSEN

Klaver
Cicaden als vectoren van virussenbij land-en tuinbouwgewassen(project 3-1-5, Dr.
H. H. EVENHUIS; voor appel zie blz. 72)
Het gelukte niet om het zgn. enatievirus van klaverplanten, welke ons door dr. ir.
L. Boster beschikking waren gesteld, met behulp van cicaden op gezonde klaverplanten overte brengen.
BOOMKWEKERIJGEWASSEN

Onderzoek inzake de galmuggen, die schadelijk optreden in boomkwekerijgewassen
(project 3-8-10, W. NIJVELDT)
Op een perceel Salix albaL.vandeheerVANDRUNENteBoxtelwerdeenbestrijdingsproef tegen de galmug Rhabdophaga terminalis (H. LOEW) genomen met parathion,
DDT + parathion, endosulfan en Endrin. Het isgebleken dat de struiken reeds in een
zeerjong stadium worden aangetast (fig. 13) endaterwegensdagelijkseeiafzettinggedurendehetgehelegroeiseizoeniedereweekmoestwordengespoten.Iederemaandwerd
deaantasting van elk object bepaald door inieder object opeenmiddengedeelte van
steeds dezelfde afmeting het aantal gallen te tellen. Ondanks het feit, dat er in totaal
twintig bespuitingen waren uitgevoerd, was het aantal gallen op de behandelde objecten nog zogroot, dat er aan het eind van de groeiperiode geenenkelmerkbaar standsverschil met de onbehandelde veldjes kon worden waargenomen. Op grond hiervan
werdbesloten omvoorlopig geenbestrijdingsproeven oppraktijkpercelen uittevoeren.
In 1965 zal worden begonnen met een oriënterend onderzoek naar de biologie en
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eventuele andere bestrijdingsmogelijkheden opeenspeciaal hiervoor aangeplant perceel Salix albate Wageningen.
Op eenboomkwekerij te Wieringerwerf werd op onze aanwijzingen tegen Rhabdophaga terminalis (H. LOEW) op wilg en tegen Dasyneura crataegi WINN. (meidoornrozetgalmug) opmeidoorn metparathion gespoten. Bijhetonderzoek naar deresultaten vandezebespuitingen bleken bespoten meidoornspraktisch geenaantasting te vertonen, hoewelerpas negentien dagennade waarschuwing werd gespoten. De wilgen
waren echter ondanks debespuitingen behoorlijk aangetast.
Op verzoek van deheer DETZ (R.T.C, te 's-Hertogenbosch) werd een aantal rozenkwekerijen inoost Brabant bezocht, waarop galmugaantasting was voorgekomen. Na
onderzoek bleek de galmug WachtliellarosarumHARDY de schuldigetezijn. Dit iseen
soort die opverscheidene rozesoorten bladgallen kan veroorzaken. Deaantasting was
hier echter niet vaneconomisch belang.

F I G . 13.

Gallen van Rhabdophaga
terminalis (H. LOEW) op

Salix alba L. (links) en
Salix fragilis L. (rechts).
Galls of Rhabdophaga
terminalis (H. LOEW) on

Salix alba L. (left) and
Salix fragilis L. (right).
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VIROLOGISCHE AFDELING
ALGEMENE ONDERZOEKINGEN OVER PLANTEVIRUSSEN

Virusziekten vanvlinderbloemigen (project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos) (Zie voor dit project ook blz. 94 en 102).
Virusidentificatie
Op de gestencilde „Tentative list of viruses reported from naturally infected leguminous plants", welke was toegezonden aan een aantal buitenlandse deskundigen, is
van 27 virologen commentaar ontvangen. De lijst probeert enige orde te brengen op
het ingewikkelde terrein van deidentificatie en naamgeving van debetrokken virussen
ter bevorderingvan deinternationale communicatie over dezevirussen. Zeisthans bewerkt voor publikatie en verschijnt in de laatste aflevering 1964van het Neth. J. Plant
Path.
I n v e n t a r i s a t i eo n d e r zoek
Inhetkadervanhetonderzoek naar deinonsland bijvlinderbloemigen voorkomendevirussen werden talrijke monsterserwten, bonenentuinbonen getoetst ophet voorkomen van virus.Hierin werden ditjaar geenvoor ons land nieuwevirussen geconstateerd. De verkregen gegevens verbeteren echter het inzicht in de variabiliteit van de
door reeds bekende virussen onder Nederlandse omstandigheden veroorzaakte afwijkingen.
Virus en meristematisch weefsel (project 2-9-2, Mej. Drs. F. QUAK)
In samenwerking met mej. drs. C. VAN DER SCHEER van de Landbouw FysischTechnische Dienst werd getracht in ultradunne coupes van vegetatiepunten van anjer
en aardappel de aanwezigheid vanPlasmodesmen aan te tonen. Na toepassing van een
nieuwe fixatiemethode gelukte het om elektronenmicroscopische opnamen te maken,
waarmee de aanwezigheid van Plasmodesmen ook in het topmeristeem op overtuigendewijze kon worden bewezen.
De cellen van het topmeristeem staan via deze protoplasmastrengen in verbinding
met het onderliggende virusbevattende weefsel. Dat deze meristeemcellen desalniettemin virusvrij kunnen zijn berust derhalve op nog onbekende andere factoren.
TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Aardbei
Meristeemcultuur vanaardbei(project 2-9-3, Mej. Drs. F. QUAK)
Het ras Glasa, dat als glasaardbei bijzonder goed voldoet, is voor 100% met virus
besmet. Om het van virus te ontdoen werd meristeemcultuur toegepast, voorafgegaan
door warmtebehandeling. Voor het uitprepareren van meristemen zijn stolonen gebruikt, diezich ontwikkelden aan planten welkeenige tijd bij 38°Cwaren gehouden1).
Hoewel slechts een gering percentage der geïsoleerde meristemen op een kunstmatige
voedingsbodem wilde groeien, ontwikkelde een tiental zich tot normale planten die
vermeerderd werden. Dit leverdevoldoendemateriaal opvoor detoetsing opFragaria
vesca;ir. H. VAN LOOKEREN CAMPAGNEvan de P.D. was zo vriendelijk deze voor ons
*)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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uit levoeren. Ingeenvan deonzerzochte klonen konvirus worden aangetoond. Op het
Proefbedrijf Zaltbommel is men thans bezig de getoetste planten op grote schaal te
vermeerderen.
Pogingen om ook het ras Vola virusvrij te maken zijn nog niet geslaagd:de meristemen groeienvrijwel niet op detot nu toe gebruikte voedingsbodems.
Bes
Virusziekten van bessen(project 2-10-2, F.A. VANDER MEER)
1.Lepelblad van rode bes.In september 1961werdeengedeeltevaneensterk met dit
virus besmette bessentuin te Blokker gezuiverd van lepelbladzieke struiken. Op de 76
open plaatsen die daardoor ontstonden werd de grond behandeld met DD. In maart
1962 zijn op deze plekken jonge lepelbladvrije struiken geplant en in juli 1964 vertoonde slechts éénvan deze struiken lepelbladsymptomen. Vervanging van zieke struiken door jonge gezonde zónder voorafgaande behandeling van de grond in de plantgaten met DD leidt daarentegen steeds binnen enkele jaren tot herinfectie. Door een
DD-behandeling van elk plantgat ishet wellicht mogelijk om zonder al te ingrijpende
en kostbare maatregelen de oude bessentuinen in de Bangert vrij te maken van lepelbladvirus. Het onderzoek is afgesloten met een publikatie.
2. Nerfvergeling van rode bes. In 1964kwamen de symptomen van nerfvergeling te
velde vrijwel niettot uiting, dit integenstelling tot 1963,dat eenzeer sterke symptoomontwikkeling te zien gaf. In de zomer van 1959 (zie I.P.O.-jaarverslag 1960), welke
evenals die van 1964zeer zonnig was, werden in het geheel geen symptomen waargenomen. Het optreden van verschijnselen van het nerfvergelingsvirus schijnt dus wel
sterk afhankelijk te zijn van de weersomstandigheden. De lichtintensiteit speelt hierbij
waarschijnlijk debelangrijkste rol,doch dezekan nietlosworden gezienvan de temperatuur. De invloed van de beide milieufactoren afzonderlijk is alleen na te gaan wanneer zij geregeld kunnen worden. Voor het verkrijgen van virusvrij materiaal zou het
nuttig zijn om de omstandigheden voor een goede symptoomontwikkeling nauwkeurig
te kennen. De tijdrovende toetsmethode door middel van enting op indicatoren zou
dan vervangen kunnen worden door selectie onder constante omstandigheden die voor
deze symptoomontwikkeling optimaal zijn. Om deze mogelijkheid te onderzoeken
werden in maart veertig planten van de variëteit Jhr. van Tets, waarvan de virusbesmetting door toetsing bekend was, geplaatst in een koud warenhuis dat sterk was afgeschermd tegen directe zonnestraling. In de eerste week van mei vertoonden alle geinfecteerde planten duidelijk herkenbare virussymptomen, welke echter in deloop van
de maand juni volledig verdwenen. In hetzelfde warenhuis traden ook bij een aantal
planten van het ras Fay's Prolific zeer duidelijke nerfvergelingsverschijnselen op (zie
fig. 14).Bij enige geïnfecteerde planten van het ras Rondom waren onder dezelfde omstandighedenslechtszeer onduidelijke symptomen waartenemen.Getracht wordt deze
toetsmethode die ook van belang isvoor het toetsen van kruisbessen op verschillende
virussen, nogte vervolmaken.
Uitdetoetsresultaten vanveertigklonenvanhetras Rondom bleekzeerduidelijk dat
het nerfvergelingsvirus alleen op detoetsplant overgaat als de ent aangroeit.
Infectieproeven met behulp van luizen toonden aan dat het virus behalve zoals bekend door Aphis schneiden, Cryptomyzus ribis en Nasonovia ribis nigri, ook wordt
overgebracht door Hyperomyzus lactucae en door Cryptomyzus galeopsides citrinus.
Het isverwonderlijk dat er ondanks dezeveelheid van vectoren toch van alle gangbare
rode-besserassen nog planten voorkomen, dievrij zijn van het nerfvergelingsvirus.
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F I G . 14. Eenjarige rode-besseplanten van de variëteit 'Fay's Prolific', opgekweekt in een sterk geschermdekas.Linksgezonde plant, rechtseenmet nerfvergelingsmozaïek geïnfecteerde plant
One year old red currant plants (variety 'Fay's Prolific') grown in an unhealed shaded glass
house to stimulate symptom expression. Left :ahealthy plant. Right: aplant infected with vein
banding virus.

3. Bladafwijkingen bij het ras Rondom. Geen der in het vorigjaarverslag vermelde
afwijkingen bij het rode-besseras Rondom kon tot nu toe door middel van enting worden overgebracht. Het uit afwijkende struiken verkregen virus dat nerfvergeling veroorzaakt op zwarte-bessezaailingen (zie I.P.O.-jaarverslag 1961, blz. 95) blijkt eveneens voor te komen in struiken met een normale bladvorm en is derhalve niet de oorzaak van debrandnetelbladachtige afwijkingen indestruiken waaruit hetis geïsoleerd.
Debovenvermeldenerfvergeling bij zwartebessenwordtveroorzaakt door het gewone
nerfvergelingsvirus van rode bes.
4. Virussen van kruisbes. Nerfvergelingssymptomen bij kruisbes (zie fig. 15) komen
zeer algemeen voor in Nederland, en worden vermoedelijk in de meeste gevallen veroorzaakt door het nerfvergelingsvirus van rode bes.Ook bij kruisbes varieert desymptoomontwikkeling vanjaar tot jaar zeer sterk. In dekasechtervertonen geïnfecteerde
planten in demaanden april enmeivrijwel altijd duidelijke symptomen. Van dit feit is
gebruik gemaakt bij het toetsen van250klonen van vier kruisbesserassen op aanwezigheid van het genoemde virus. Injanuari werd van elke kloon een plant opgepot enin
een matig verwarmde kas geplaatst. Reeds op 26 februari vertoonden 130planten het
bekende nerfvergelingssymptoom, hetgeen gepaard ging met een vrij sterke groeiremming. Op een groot aantal andere planten kwam eenfijne gele stippeling voor langs de
nerven, die daarentegen niet samenging met groeiremming. De aard van dit „virus"
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wordt nu nader onderzocht. Slechts zestien planten bleven geheel vrij van symptomen. Ook hier isdetoetsing evenals bij rode besuitgevoerd onder omstandigheden die
voor de symptoomontwikkeling gunstig zijn.
Het nerfvergelingsvirus heeft, blijkens tellingenverrichtaan geïnfecteerde en niet-geinfecteerde klonen, eenzeer nadelige invloed op de beworteling van stekken.
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FIG. 15. Nerfvergeling van het type dat algemeen bij kruisbessen voorkomt.
A typeof vein-yellowinggenerallyoccurring ingooseberries.

Pitvruchten
Virusziekten in appelenpeer (project 2-12-2, Mej. Drs. H. J. PFAELTZER)
Vorig jaar hebben wij door middel van sapinoculatie op Chenopodium quinoa, bij
een groot aantal appelbomen een virus kunnen aantonen, dat er latent in voorkomt.
Zoals reeds werd vermeld (I.P.O.-jaarverslag 1963, blz. 81) is dit vermoedelijk het
chlorotische-bladvlekkenvirus (chlorotic leafspot virus). Dit jaar hebben wij getracht
na te gaan met welke betrouwbaarheid wij dit virus in appelbomen kunnen aantonen.
De virusconcentratie endehoeveelheid remstoffen inhetblad zijnfactoren, diedeoverbrenging van virus beïnvloeden en niet het helejaar constant blijven. Het was dus te
verwachten, dat het resultaat van toetsingen in deloopvan het seizoen zou variëren.
Van eenvijftigtal appelbomen werden gedurende het gehele seizoen regelmatig bladmonsters getoetst op Chenopodium-planten. De grafiek in fig. 16geeft het percentage
positief reagerende toetsplanten aan.
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DATUMFIG. 16. Het verloop van de aantoonbaarheid van het chlorotische-bladvlekkenvirusin appelbomen
door middel van toetsing op Chenopodium quinoa in 1964.
Thepercentage of Chenopodium plants which demonstratedthepresenceof chlorotic leafspot
virus inappletreesduring thegrowing season of1964.

Zoals weverwachtten op grond van onzeervaringmet andere virussen en de resultaten van vorigjaar, wordt het virus in het voorjaar gemakkelijk overgebracht. Voor de
lage percentages van virusoverdracht op 28 mei en op 18juni is geen verklaring te
vinden;misschien moeten zij aan onbekende, toevallige omstandigheden worden toegeschreven. Wij menen, dat devirusoverbrenging na een snelletoename tot bijna honderd procent, geleidelijk daalt. Na de eerste vier tot zes weken neemt ook het aantal
vlekken per blad en per plant geleidelijk af tot één à twee vlekken.
Wanneer het chlorotische-bladvlekkenvirus in een appelboom aanwezig is, hebben
wij indeeerste weken na het uitlopen van deknoppen dus degrootste kans om het aan
tekunnen tonen.
Voor de toetsing op Chenopodiumzijnjonge tot zeerjonge bladeren gebruikt. In de
loop van het seizoen groeiden de knoppen uit tot scheuten en wij vroegen ons af of de
plaats van het te toetsen blad aan de scheut invloed heeft op het resultaat der toetsing.
Injuniisdit onderzocht aanveertigscheuten vanca40cmlengte.Betreffende de plaats
van het blad aan de scheut zijn in de bladmonsters de volgende groepen onderscheiden (ziefig.17): basis,middenonder, middenboven, onder detop enhettopje.Het per-

FIG. 17. Verklaring: zie tekst.
For explanation: see text.

centage virusoverbrenging, dat met de monsters werd verkregen, was voor deze groepen alsvolgt:
top
60%
onder detop
98%
middenboven
80%
middenonder
62%
basis
80%
Het blijkt dus,dat debladeren onderdetophetgeschiktstezijnomeeneventueel aanwezigvirusaan te tonen.
In mei is nog eens de virusoverdracht uit bladeren vergeleken met die uit bloemen.
Van 55 bomen zijn bladmonsters en van 45 andere bloembladmonsters getoetst. Van
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de 55bladmonsters gaven 31een positieve reactie envan de45bloembladmonsters 44.
Daarbij washet aantal lokale vlekken per blad bij debloemblaadjes zeker het tienvoudigevan dat bij bladmonsters. Hoewel dus de bloemblad- en debladmonsters van verschillende bomen zijn verzameld, is het verschil in aantal vlekken zo groot dat uit dit
laatste toch de conclusie mag worden getrokken, dat bloembladeren bij de toetsing de
beste resultaten geven.
De appelbomen, die in dezeproeven werden bemonsterd, behoren tot diverse variëteiten van het Nederlandse sortiment. Zij zijn veredeld opeen onderstam dievrij isvan
het chlorotische-bladvlekkenvirus. Dat er desondanks in zo'n groot aantal bomen en
variëteiten virus werd aangetoond, wijst er naar onze mening op, dat de appelbomen
inNederland, zoal nietvoor honderd procent, dan toch zekervoor het grootste gedeelte met virus zijn besmet.
Van belang voor de virusverspreiding is ook de onderstam. Van een kleine groep
onderstammen toetstenwijerenkele. Daarbij werd virus aangetroffen in detypen I, II,
IV, VII en IX, en niet in de onderstam MM 111. Dit resultaat bewijst dat ook de
onderstammen vrij algemeen besmet zijn.
Van peren hebben wij een te gering aantal bomen getoetst om eenindruk te kunnen
krijgen van het verloop van de toetsing op Chenopodium quinoagedurende het groeiseizoen. Evenals bij appel ishetviruszeer gemakkelijk overtebrengen uit bloembladeren. Uit blad isde overdracht bij peer integenstelling tot appel veel moeilijker.
Wij zijn uitgegaan van de veronderstelling dat het virus, dat wij op Chenopodium
quinoakunnen overbrengen, het chlorotische-bladvlekkenvirus is;het bewijs daarvoor
is echter nog niet geleverd. Getracht werd daarom het virus van Chenopodiumterug te
brengen in peer. Het maken van bladenten is één van de methodes, die wij toepasten.
Bladeren van appel en peer bleven lange tijd groen en fris, wanneer ze op Fragaria
vescawerden geënt.Uit dezeaardbeiplanten kon naderhand het chlorotische-bladvlekkenvirus op Chenopodium worden overgebracht, al vertoonden ze geen symptomen.
Helaaslukte hetnogniet om hetvirusmetbladenten van Chenopodiumweerin aardbei
terug te brengen. Dit zou de overgang naar houtige waardplanten misschien kunnen
vergemakkelijken.
Hoewel Chenopodiumquinoavoor detoetsing van appelbomen op aanwezigheid van
van virus goed voldoet, ishetvan belang omnog over andere kruidachtige waardplanten te beschikken, vooral omdat Chenopodium minder prettige eigenschappen heeft
voor deviruszuivering. Van de onderzochte planten reageert Tetragoniaexpansa met
chlorotische en necrotische vlekjes of kringetjes en Gomphrenaglobosamet rode vlekjes. In Claytoniaperfoliata (een plant, die ook door dr. CADMAN is gebruikt), Stellaria
mediaenLactuca sativablijft hetviruslatent. In alletot nu toegevonden waardplanten
heeft het virus een systemische verspreiding.
Uit een vrij groot aantal appelbomen isnog een tweede virus op Chenopodium overgebracht. Detoetsplanten vertoonden tientotveertien dagenna deinoculatie mozaïekverschijnselen in de top. Dit ging samen met een steeds sterker wordende bladmisvorming engroeiremming (zie fig. 18).Deze symptomen, diewij ook vorigjaar reeds hebben waargenomen, verschillen duidelijk van die,welke door het chlorotische-bladvlekkenvirus alleen worden veroorzaakt.1)
Toch vertonen de Chenopodium-pl&ntenineenlater stadium chlorotische kringvlekken op de geïnoculeerde bladeren. Deze symptomen doen denken aan die van het
*) Tijdens de voorbereiding van dit jaarverslag hebben wij sterke aanwijzingen verkregen, dat het
onderhavige virus identiek is met het door R. C. CROPLEY tijdens de 6th Fruit Tree Virus Conference
te Belgrado 1965 onder de voorlopige naam E 36 vermelde virus.
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FIG. 18. Een onbekend virus door sapinoculatie overgebracht op Chenopodium quinoa, waarin het een
mozaïek en een bladmisvorming, gepaard gaande met groeiremming, veroorzaakt.
An unknown virus mechanically transmitted from apple to Chenopodium quinoa causing
mosaic, malformation and stunting.

chlorotische-bladvlekkenvirus. Het is dus mogelijk, dat het Chenopodium-mozäiekvirus steeds in combinatie met het chlorotische-bladvlekkenvirus voorkomt. De lokale
vlekken, die daarbij echter meestal na vijf tot zeven dagen verschijnen, worden dan
onderdrukt. Het is ons nog niet gelukt om een duidelijke onderscheiding te maken.
Aanvankelijk was Chenopodium quinoa de enige kruidachtige waardplant voor dit
tweedeeveneensin appelbomen latente virus. Uitgaande van Chenopodiumhebben wij
het virus echter kunnen overbrengen op Sesbania exaltata, Petunia, Stellaria media,
Datura stramonium en Antirrhinum majus.Het virus blijft echter latent in deze planten.
Het moet nog blijken of sommigevan dezesoorten differentiërende waardplanten zijn,
Stellaria mediainieder geval niet.
Virusziekten bijgrootfruit (project 2-10-3, F. A. VAN DER MEER)
1.Kleinvruchtigheid van appel. Waarnemingen, in verscheidene boomgaarden gedaan gaven aanwijzingen, dat „kleinvruchtigheid" in vele appelrassen vrij algemeen
voorkomt, doch alleen duidelijke symptomen veroorzaakt op gevoelige rassen zoals
Ingrid Marie en Tydeman's Early Worcester, wanneer de geïnfecteerde bomen van
ongevoelige rassen hiermede worden omgeënt.
Uit enkele proeven bleek dat enthout, zowel van kleinvruchtige als van gezonde
bomen, een warmwaterbehandeling van drie uur bij 45° goed verdraagt. Het effect
hiervan op het virus moet uiteraard worden afgewacht.
2. Chlorotische-bladvlekkenvirus van appel. In verband met het feit, dat in vrijwel
alle tot nu toe getoetste Nederlandse appelbomen en onderstammen het chlorotischebladvlekkenvirus blijkt voor te komen (zie project 2-12-1, mej. drs. H. J. PFAELTZER),
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werd onderzocht of dit virus ook aanwezig isin appelzaailingen van het I.V.T. die dus
op eigen wortel staan enreeds tien tot dertienjaar oud zijn. Er zijn honderd bomen getoetst door Chenopodiumquinoamet sap van de bloemblaadjes te inoculeren. In geen
der bomen kon het genoemde virus worden aangetoond. Dit feit vormt een sterke aanwijzing, dat er weinig of geen natuurlijke verspreiding plaats heeft van het overigens
veelvuldig voorkomende chlorotische-bladvlekkenvirus.
Serologie van virussen, als ziekteverwekkers in land-en tuinbouwgewassen (project
2-16-1, D. Z. MAAT) (Zievoor dit project ook blz. 94,blz. 95en blz. 101).
Vruchtboomvirussen
De pogingen, eind 1963ondernomen, om een antiserum te bereiden tegen het virus,
dat waarschijnlijk samenhangt metdekringvlekkenziekte bijpeer, faalden. De oorzaak
hiervan moet waarschijnlijk gezocht worden in de te geringe virusconcentratie van het
inhet proefdier ingespoten materiaal. In verband hiermee werden ditjaar dan ook uitgebreide zuiveringsproeven gedaan. Chenopodiumquinoa diende als waardplant voor
de vermeerdering van het virus en tevens alstoetsplant voor de gezuiverde preparaten.
Debesteresultatenzijntotnu toeverkregen door bij dezuiveringgebruiktemaken van
ether en tetra, en vervolgens met ammoniumsulfaat te precipiteren en differentiële
centrifugering toe te passen.
Welk effect het inspuiten van op deze wijze verkregen preparaten in konijnen heeft,
isechter nog niet bekend.

GROENTEGEWASSEN

Erwt
Voor het onderzoek van virusziekten van erwt, zie blz. 84, 101en blz. 102.
Tomaat
Virusziekten (project 2-18-1, Ir. A. TH. B. RAST)
T.M.V.-stammen
Op basis van de symptomen op tomaat en tabak enerzijds en de aard van de reactie
op een aantal toetsplanten anderzijds kunnen thans vijf stammen van het tabaksmozaïekvirus (TMV) worden onderscheiden (zie ook I.P.O.-jaarverslag 1963,blz. 83). De
vijfde stam reageert als het tomaattype en is gekenmerkt door een geelmozaïek op
tomaat en de vorming van gele kringvlekken op onder andere Nicotiana tabacum var.
Samsun nn. Een beschrijving van deze stam is als korte mededeling verschenen in
Neth. J. Plant Path.
Waardplanten
In deloop van 1964werden ruim dertig Solanaceaebeproefd op hun waarde als differentiërende waardplant voor groene TMV-stammen, echter zonder resultaat. Wel
waren onder andere op Solanum ochnolucuminteressante verschillen inhet systemische
ziektebeeld te zientussen groene en gele stammen. De groene stammen veroorzaakten
een gewoon groen mozaïek, de gele daarentegen een geelmozaïek, dat bovendien vergezeld gingvan heftige necrotische reacties.Verder waren er aanwijzingen, dat binnen
de groep van gele stammen een nader onderscheid op S. verrucosum mogelijk zal zijn.
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Resistentietoetsing
Op de I.V.T.-kloon no. 62235-5 Lycopersicum peruvianum is dit jaar wederom een
resistentietoetsing uitgevoerd, ditmaal met het TMV uit 178bladmonsters (zie I.P.O.jaarverslag 1963,blz. 83). Geen van deze bleek in staat te zijn om een reactie van vatbaarheid op de genoemde resistentie-geniteur teweeg te brengen.
Bijeeneerstetoetsingvan S.penellii,welkeeveneens bij hetveredelingswerk betrokken isgedroeg dezeplant zichalseensymptoomlozevirusdrager. Demate van tolerantie voor de gebruikte isolaties varieerde dusdanig, dat een verdere toetsing noodzakelijk zal zijn.
Betekenis van het t o m a a t t y p e - t e g e n o v e r het t a b a k s t y p e - T M V
a. Om de relatieve betekenis van het tabakstype-TMV voor de praktijk na te gaan,
werden met de bovengenoemde 178TMV-monsters en 30andere monsters, welke verzameld waren van planten met zgn. „streep"-verschijnselen, inoculaties uitgevoerd op
de necrotische lijn van N. tabacumvar. White Burley, N. rusticaenPetunia hybrida. In
slechts 25 van de 208 monsters kon, naast het tomaattype-, ook het tabakstype-TMV
worden aangetoond.
b. Voor de overheersende betekenis van het tomaattype-TMV kunnen de uitkomsten van een interferentieproef een bewijs leveren. Tomateplanten, welke op afzonderlijke bladeren gelijktijdig met het tomaattype- en het tabakstype-TMV geïnoculeerd
waren, bleken tien dagen later in overwegende mate door het tomaattype te zijn geïnfecteerd. Bovendien konden planten, welke tiendageneerdermethet tabakstype-TMV
geïnoculeerd waren, alsnog met het tomaattype worden besmet. Omgekeerd was het
niet mogelijk om het tabakstype-TMV te introduceren in planten, welke zeven of tien
dageneerder methettomaattype geïnfecteerd waren.
c. In een onlangs beëindigde pottenproef is de uitwerking van een vroege infectie
met resp. het tomaattype- en het tabakstype-TMV op de opbrengst van vier vruchttrossen nagegaan. Voorlopige berekeningen toonden aan, dat hetaantal vruchten per
plant alsgevolgvan dezeinfecties maar 5%wasverminderd invergelijkingmethetaantal aan gezonde planten. Het totale gewicht van de opbrengst per plant bleek daarentegen onder invloed van de infectie met het tomaattype- en het tabakstype-TMV met
resp. 13en 16%tezijn afgenomen.
I n v l o e d v r o e g e r e s p . l a t e infectie
In een oriënterende proef werd de invloed van een vroege en late infectie met het
tomaattype-TMV op de vruchtkwaliteit nagegaan. Tevens werd hierbij de mogelijkheid beproefd om planten, van de ondergrond gescheiden, te doen opgroeien met de
bedoeling wortelinfecties te voorkomen. Dit werd bewerkstelligd door het ingraven
van plastiek folie onderde vaste stoomleidingenvande desbetreffende kas door. Voor
de grondsterilisatie werd eerst de gehele grondoppervlakte afgedekt en vervolgens gedurende acht uur stoom in de leidingen toegelaten. Door het nemen van andere voorzorgen kon hetcontroleobject tothetbeginvan deoogstvirusvrij gehouden worden.
De inoculaties werden uitgevoerd in het stadium, waarop de desbetreffende planten
drie tot vijf bladeren hadden gevormd, enbij debloeivan devijfde tros. Bij deniet- en
vroeg-geïnfecteerde objecten deden zich geenvruchtafwijkingen voor.Van het laat-geinfecteerde object werd daarentegen een klein aantal vruchten (0,6%)geoogst dat ondiepe putjes in de vruchtschil vertoonde. Hoewel minder betrouwbaar door het ontbreken van herhalingen, gaven de opbrengstcijfers van de tien geoogste vruchttrossen
toch belangwekkende verschillen tezien. Zoverminderde het gemiddelde aantal vruch93

ten per plant (95 stuks bij het niet-geïnfecteerde object) als gevolg van vroege en late
infectie met resp. 12en 18%. De invloed van de late infectie uitte zich vooral in een
geringere vruchtzetting aan dezevendetot enmet denegende tros. Het gemiddelde gewicht van de geoogste vruchten per plant, dat voor het niet-geïnfecteerde object 3,450
kg bedroeg, nam alsgevolgvan de vroege infectie met 12%af, maar ondervond blijkbaar geen invloed van delate infectie. Bij dit laatste geval dienen echter een gemiddeld
hoger vruchtgewicht (44,3 gtegen 36,3 g bij de controle), een betere vruchtzetting aan
de onderste trossen en standplaatsverschillen in aanmerking te worden genomen.
Serologie van virussen, als ziekteverwekkers in land-en tuinbouwgewassen (project
2-16-1, D. Z. MAAT) (Zie voor dit project ook blz. 92, blz. 95en blz. 101)
Tomaat
Inverband met het onderzoek vanir.A. T H . B. RASToverdevirusziekten bij tomaat
zijn verschillende monsters serologisch getoetst. Behalve het tabaksmozaïekvirus werden ook het X-virus en het Y-virus van aardappel gevonden.
Tuinboon
Virusziekten van vlinderbloemigen (project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos) (Zie voor dit
project ook blz. 84(alg. onderz.) en blz. 102(landb. gew. erwt en klaver).)
Met het oog op detoenemende belangstelling voor het gewas tuinboon in de conservenindustrie werd enigeaandacht geschonken aan debij ditgewasvoorkomende virusziekten. In de onderzochte gevallen van mozaïek bleken de symptomen steeds te zijn
veroorzaakt door het erwtemozaïekvirus of het scherpmozaïekvirus van boon en niet
door het in Duitsland beschreven, voor een hoog percentage met zaad overgaande
„Echte Ackerbohnenmosaikvirus".
Bij de conserventeelt heeft een schoonheidsgebrek van de zaden, bekend staande
onder de naam „randjesziekte" reeds enige tijd de aandacht getrokken. Omdat er een
vermoeden bestond, dat deze afwijking aan virusinfectie te wijten zou zijn, werden in
de kas zowel als op het veld planten behorende tot een vijftal rassen kunstmatig geïnfecteerd met vier isolaties van het erwtemozaïekvirus en het scherpmozaïekvirus van
boon. De onderhavige zaadafwijking trad voor een hoog percentage zowel in de geïnfecteerde als in de gezonde controleplanten op. De controleplanten vertoonden echter
op het veld noch in de kas enig aan virus toe te schrijven ziekteverschijnsel. Aangenomen wordt daarom dat althans dehier bestudeerde vorm van „randjesziekte" niet aan
virustewijten is.

BLOEMISTERIJGEWASSEN

Anjer
Virusziekten vananjer(project 2-17-4,Ir. F.A. HAKKAART)
„ C a r n a t i o n etched r i n g " virus
In een overdrachtsproef met bladluizen bleek het mogelijk het „Carnation etched
ring" virus op non-persistente wijze met behulp van Myzus persicae van anjer op anjer
over te brengen. Van 27virusvrije anjers van de cultivar „Joker" konden in 7planten
de symptomen van „etched ring" opgewekt worden. In drie planten traden reeds drie
weken na deinoculatie verschijnselen op, terwijl dit bij de overige vierplanten tot drie
maanden duurde.
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Behalvedeanjer zelfisergeenwaardplant vanhet „etched ring"virusbekend. Daarom werd een poging gedaan een bruikbare toetsplant voor dit virus te vinden. Van de
35willekeurig uitgekozen plantesoorten gaf slechts ééneenreactie,dieaanleiding geeft
om deproef te herhalen.
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
In het vorige jaarverslag is de opzet beschreven van een oriënterende proef om de
verspreiding van het „carnation ringspot" virus door een virusvrij anjergewas te bestuderen. Dezevoorlopige proef werd op20oktober, na eencultuur van anderhalfjaar
gerooid. Bij het rooien werden alle planten visueel op het voorkomen van „ringspot"
symptomen beoordeeld.
In totaal bleek 17,7% van de oorspronkelijke gezonde anjerplanten na afloop van
deteeltperiode verschijnselen van „ringspot" virus tevertonen. Wat het verspreidingspatroon betreft leidden gegevenshierover echter niettot scherpe conclusies, dit wasnl.
zeer grillig.
Inallevakken met geïnfecteerde planten erin(bloemen snijden met gewoonmes,met
geflambeerd mes, bloemen breken en snijden met niet ontsmet mes,eerst van gezonde,
dan van zieke planten) had het virus zich verspreid, doch nagenoeg evenveel in de
werkrichting als er tegen in. Verder bleek in het vak zonder kunstmatige infectiebron,
waar gesneden werd met niet ontsmet mes ook een aantal grillig verspreide infecties
voor te komen. Vooralsnog kan men uit dit alles deconclusie trekken, dat de verspreidingswijze van dit virus nog niet bekend is en door middel van een groter opgezette
proef zalmoeten worden ontdekt.
Serologie van virussen, als ziekteverwekkers in land-en tuinbouwgewassen (project
2-16-1,D. Z. MAAT) (Zievoor ditproject ook blz.92,blz.94enblz. 101)
Anjer
Voor ir. F. A. HAKKAART werd anjermateriaal getoetst, waarin symptomen van
„etched ring" voorkwamen. Geen van de 23 onderzochte antisera gaf echter een positieve reactie. Ir. HAKKAART zoekt nu naar een goede toetsplant, diekan dienen om het
virus in de loop van zuiveringsproceduren te volgen. Daarna zullen pogingen worden
gedaan om een antiserum te bereiden.
Chrysant
Virusziekten vanchrysant (project 2-17-2, Ir. F. A. HAKKAART)
V e r s p r e i d i n g van „ a s p e r m y " virus en B-virus bij b u i t e n c h r y s a n t e n
Naarmate de verscherpte selectie van chrysantemoerplanten met behulp van virustoetsingen ingang vindt en de mogelijkheden toenemen om zelfs voor 100% zieke
chrysanterassen met behulp van meristeemcultuur virusvrij te maken, wordt de behoefte aan gegevens over de verspreiding van de meest voorkomende chrysantevirusseninverband metherbesmetting van gezondepartijen steeds groter.
Om deverspreiding van het „aspermy"-virus en het B-virus bij buitenchrysanten te
bestuderen is de volgende proef opgezet.
Drie bedden chrysanten van het ras Chatsworth werden uitgeplant. Elk bed van
4 x 21planten bevatte in één rij tien open plaatsen, afgewisseld met de zieke planten,
waarmee het bed voor de rest was volgeplant. De zieke exemplaren waren zowel met
het „aspermy" als met het B-virus besmet. Op detien open plaatsen inelk bed werden
virusvrije „Chatsworth" planten in stenen potten ingegraven. Deze chrysanten, die als
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indicatoren dienst deden, zijn na eenweek verblijf tussen deziekeplanten inde kasgebracht. Op deze manier werden tussen 9juni en 27 oktober in totaal twintig groepen
planten elk één week aan deze natuurlijke infectie blootgesteld. Op deze manier zou
het mogelijk zijn om de periode waarin virusverspreiding optreedt vast te stellen.
Van de drie bedden zijn twee wekelijks met 0,1%Ekatin (thiometon) bespoten, terwijl het derde gedurende de hele proef geen enkele bespuiting ontving.
De drie bedden werden elk omgeven door een haag van haverplanten met het doel
eventueel rondlopende aptère bladluizen enige tijd tegen te houden.
Om het hele proefveld is een strook van ongeveer 4m breedte onbebouwd gelaten.
Aan iedere kant van het proefveld stond op deze grensstrook een gele luizenvangbak
opgesteld, teneinde een indruk te krijgen van de bladluispopulatie in de lucht boven
het proefveld. De bakken werden dagelijks geleegd, de gevangen bladluizen geconserveerd in alcohol en naderhand gesorteerd en zomogelijk gedetermineerd.
Bovendien is dagelijks een momentopname gemaakt van de aantallen gevleugelde
bladluizen, die 'smorgens op het chrysantegewas aanwezig waren. Deze luizen zijn
ongemoeid gelaten en konden dus niet gedetermineerd worden.
Op elke plant is tevens de eventuele vestiging van aptère luizen nagegaan;voor zo
ver mogelijk zijn deze dieren op naam gebracht. Dagelijks is de „aptère situatie" van
het heleproefveld inkaart gebracht.
De relatieve concentratie van beide genoemde virussen is wekelijks geschat door
van een bladmonster met behulp van een standaard-antiserum, bereid tegen deze
virussen, de titer te bepalen.
De indicatorplanten werden na de besmettingsperiode van zeven dagen nog drie
maanden in de kas voortgekweekt teneinde ze de gelegenheid te geven een voldoende
hoge virusconcentratie op te bouwen; vervolgens iselkeplant getoetst optwee tabaksentwee petuniaplanten.
Met de bladluisvangsten is een begin gemaakt lang vóór de chrysanten uitgeplant
werden. De eerste luis is gevangen op 30april en de vangsten zijn gestaakt op 24 nov.
In totaal zijn 38.977 bladluizen gevangen, waarvan er dank zij de bereidwillige medewerking van de heer D. HILLE Ris LAMBERS 96,2% op naam gebracht kon worden.
Daar detoetsingvan deindicatoren nog invollegangis,kunnen nog geen conclusies
getrokken worden. Wel is het aan de hand van de voorlopige resultaten mogelijk de
volgende werkhypothesen op te stellen.
1. Deverspreiding van beidechrysantevirussen vindt in devollegrondsteelt plaats in
eenperiode waarin devluchten van bladluizentalrijk zijn.
2. Deverspreiding geschiedt door gevleugelde bladluizen.
3. Beide chrysantevirussen gedragen zich in hun verspreiding onafhankelijk van
elkaar.
4. Zelfs wekelijkse bespuitingen met een systemisch insecticide hebben geen effect
op de virusverspreiding bij buitenchrysanten.
De geldigheid van deze werkhypothesen zal het volgend jaar getoetst worden.
Meristeemcultuur vanChrysant (project 2-9-3, Mej. Drs. F. QUAK in samenwerking
met Ir. F. A. HAKKAART)

De opblz. 87van het I.P.O.-jaarverslag 1963vermelde studie over het effect van een
voorbehandeling met warmte op het rendement van meristeemcultuur van chrysanten
werd wat de cultivars „Blanche Poitevine Suprême", „Migoli" en „Chatsworth" betreft afgesloten. Deresultaten werdenvastgelegd ineen publikatie.
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De drie genoemde cultivars reageerden uiteenlopend, zowel op de warmtebehandeling als op de meristeemcultuur. Op enkele punten kwamen hun reacties wat het Bvirus betreft evenwel overeen. Zo bleek warmte niet absoluut noodzakelijk tezijn: ook
zonder warmtebehandeling konden van alle drie cultivars planten, dievrij van B-virus
waren, worden verkregen. Verder nam met de duur van de warmtebehandeling het relatieve aantal B-virusvrije planten toe. Daar eenlangdurige toepassing van warmte het
opkweken der meristemen uit deplanten ongunstig beïnvloedde, nam het uiteindelijke
aantal der B-virusvrije uit demeristemen verkregen planten af.
Wat de groei der meristemen betreft traden tussen alle cultivars aanzienlijke verschillen aan de dag. Zo ontwikkelde zich van de eveneens in bovengenoemde studie
opgenomen cultivar „Sirocco" niet meer dan 1 %der geïsoleerde meristemen. Het feit,
dat meristemen van deze cultivar in het najaar en de winter werden uitgeprepareerd,
zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Daarom werd de proef herhaald in het
voorjaar van 1964. Ook ditmaal ontwikkelde zich uit de meristemen veel bruin callus,
aldan niet met wortels. Pas op delange duur verschenen groene spruiten, zodat thans
uit de 900 aanvankelijk geïsoleerde meristemen 160 chrysanteplanten (18%) zijn verkregen. Dit resultaat is aanmerkelijk beter dan dat van de vorige keer. Er kan dus inderdaad van seizoensinvloed sprake zijn. Dat de Sirocco-meristemen zichnietzoals die
van de drie eerder genoemde cultivars rechtstreeks tot plantjes ontwikkelden, doch
eerst grote, donkere callusproppen vormen zal vermoedelijk op een raseigenschap berusten.
LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Aardappel
Onderzoeknaardevatbaarheidengevoeligheidvoorvirusziekten vande aardappelplant
inverschillendestadia van haar ontwikkeling (project 2-1-2, Dr. Ir. A. B. R. BEEMSTER)
Voor het derde achtereenvolgende jaar werd in samenwerking met Ir. A. J. REESTMAN(P.A.W.) eenveldproef te Hornhuizen (Gr.ï uitgevoerd in 1963met het YN-virus,
om deinvloed van debemesting op het optreden van ouderdomsresistentie bij aardappelen(ras Bintje) nategaan. Deresultaten van denateelt in 1964stemdenvoor een deel
overeen met die der beidevoorgaandejaren. Ook nu isnl. weer duidelijk gebleken, dat
bij het ras Bintje ouderdomsresistentie in het veld kan worden aangetoond.
De verschillen in besmetting, die bij variërende stikstof- en fosforgiften tot uiting
kwamen, waren in de laatste proef echter van geen betekenis. De waarnemingen in de
beide voorgaandejaren, dat naarmate menmeer stikstof toedient een sterkere besmetting optreedt, konden dus niet worden bevestigd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen, welke factoren aanleiding geweest kunnen zijn tot deze verschillende uitkomsten.
In de omgeving van het terrein, waar bovengenoemde proef isgenomen, werden op
een viertal voor consumptieteelt bestemde aardappelpercelen op 27juni en 4juli 1963
telkens honderd planten met Y N -virus kunstmatig besmet. De bedoeling was na te
gaan in hoeverre meerstengelige aardappelen, geïnoculeerd omstreeks de tijd, waarop
doorgaans groteaantallen bladluizen teverwachten zijn, nogeenbesmette nateelt kunnen opleveren. Deinoculatie werd uitgevoerd op minstens één blaadje van elke stengel
zodat dewijze van infecteren zeer intensief kan worden genoemd. De resultaten wezen
dan ook uit dat de besmetting van de knollen drie weken na de inoculatie aanzienlijk
hoger was dan die in de bemestingsproef, waarbij éénstengelige planten werden geinoculeerd.
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Daar we bij deze proef over een vrij groot aantal knollen, 38 monsters van elk 50
knollen, vanprimair besmetteplanten konden beschikken, washetmogelijk om enkele
facetten betreffende de knolbesmetting nader te onderzoeken. Bij 32monsters was het
topeinde van de knol vaker besmet dan het naveleinde, bij 2 was er geen onderscheid,
terwijl bij slechts vier monsters het naveleinde vaker besmet bleek. Het toetsen van het
topeinde verdient dus sterk de voorkeur.
Ook isnagegaan oferverband bestaat tussen knolgrootte en besmettingskans. Hiertoe werden de knollen in vijf gewichtsklassen verdeeld nl. 0-30 g, 30-60 g, 60-90 g,
90-120 gen > 120g. De eerste groep vertoonde aanzienlijk minder besmetting dan de
vier andere, waartussen geen betrouwbare verschillen bleken te bestaan. De percentages besmetting waren nl. resp. 11, 22, 22, 18,22. Daar de knollen beneden 30g waarschijnlijk voor een groot deel buiten de normale potermaat vallen, kan worden geconcludeerd dat voor depraktijk de knolgrootte bij het toetsen van geenbetekenis is.
Daar bij vroeger uitgevoerde proeven betreffende het virustransport voor Y N - en
Y°-virus altijd de sapinoculatie is toegepast, werd een proef genomen om na te gaan
of deze infectiemethode vergelijkbaar is met die door middel van bladluizen. Uit de
resultaten bleek, dat ook met behulp van laatstgenoemde methode de ouderdomsresistentiekan worden aangetoond enzelfs duidelijker dan wanneer men sapinoculatie toepast. Büjkbaar speelt de hoeveelheid virus die bij de inoculatie in de plant wordt gebracht en bij sapinoculatie veel groter isdan bij inoculatie door middel van bladluizen,
eenbelangrijke rol.
Bij de teelt van pootaardappelen wordt, om het virustransport van het loof naar de
knollen te verhinderen dikwijls gebruik gemaakt van loofdodende middelen. Hierbij
doet zich de vraag voor in hoeverre bij primair aangetaste planten na de behandeling
nog virus naar de knollen kan worden getransporteerd, omdat in vele gevallen nog
stengelstukken enigetijd inleven blijven. In een oriënterende proef isnagegaan inwelke mate uit een stengel zonder bladeren nog X-virus naar de knol werd getransporteerd. Uit de resultaten bleek dat virusoverbrenging door dergelijke stengels heen nog
zeer goed mogelijk is. Zelfs werden aanwijzingen verkregen dat uiteindelijk nog meer
virustransport plaats kan vinden dan wanneer de plant normaal afrijpt. De proeven
hierover zullenworden voortgezet.
Meristeemcultuur vanaardappel(project 2-9-3, Mej.Drs. F. QUAK)
Ook in 1964 werden door respectievelijk het I.V.R.O., de Centrale N.A.K. en de
N.A.K.-Noord Holland veldproeven uitgevoerd met het door middel van meristeemcultuur verkregen X-virusvrije ras Eersteling. Evenals in het voorafgaande jaar waren
de resultaten van dien aard, dat men van de zijde van de N.A.K. besloten heeft de
X-virusvrije Eersteling indepraktijk teintroduceren. Menkent evenwelbetereselecties
van het ras Eersteling dan die voor de meristeemcultuur zijn gebruikt.
Daarom werden in 1964meristemen geïsoleerd van een vijftal door de N.A.K. aangewezen selecties. Twee hiervan hebben tot nu toe in totaal zeven planten opgeleverd,
welke aan een serologische toetsing werden onderworpen.1)
In driekonX-noch S-virusworden aangetoond, dochzekerheid omtrent de gezondheidstoestand van dit materiaal kan pas na herhaalde toetsing worden verkregen.
Diagnosemethoden voor virusziekten bij aardappel (project 2-14-1, Dr. Ir. J. A. DE
BOKX)

*)Wijdankenmej. G. BUNTvanhetLab.voorBloembollenonderzoek teLissevoorhetuitvoeren
vandezetoetsingen.
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YM-virus
In 1964 werden, de proeven over het YN-virus voortgezet om over enkele kleine
facetten meer zekerheid te krijgen. De resultaten van de onderzoekingen over het YNvirus zijn vastgelegd in een proefschrift.
Om te weten te komen in welk deel van de knol het YN-virus is gelokaliseerd werd
een onderzoek ingesteld naar de overdracht van dit virus door bladluizen uit secundair
zieke aardappelknollen in rust op White Burleytabak. Eerst werd nagegaan hoe lang
Myzus persicae op secundair ziek aardappelblad moet zuigen en wat de beste hongerperiode voor de bladluis is om het virus op tabak te kunnen overbrengen. Het bleek,
dat een hongerperiode van één uur en een zuigtijd op dezieke plant vantweemin. voldoende waren. Aan de hand van deze gegevens werd getracht het virus van secundair
zieke knolschijven over te brengen op tabak. Tot nu toe isdit niet gelukt.
Bladrolvirus
In eenjaar met veel bladrol- en YN-virus worden bij de Keuringsdienst, bij nacontrole tweemonsters van ieder honderd aardappels per ha genomen. Nadat de kiemrust
van de knollen van het ene monster is gebroken worden de aardappels in de kas uitgepoot. Zodra de spruiten loof hebben vindt de toetsing op virus plaats, zowel langs
serologische wegalsdoor middel van deafwrijftoets op A6-blad. Van het andere monster worden deknollen ongeveer vier weken bewaard en daarna onderzocht door middel van de Igel-Langetoets.
In overleg met de heren A. SINNEMAen D. BAKKER respectievelijk van de N.A.K.,
Afd. N.O.P. en Noord Holland, hebben wij in aansluiting aan deze nacontrole enkele
proeven over bladrolvirus ingezet. Het doelvan onzeproeven wasnategaan of ook op
de knollen waarvan de kiemrust gebroken is en waaruit zich al een kleine plant heeft
ontwikkelddeIgel-Langetoetsnogmet succeskan wordentoegepast.Dit zou namelijk
een aanzienlijke kostenbesparing betekenen. Primair met bladrolvirus besmette zieke
knollen werden gekweekt door gezonde aardappelplanten van het ras Bintje met bladrolvirus te besmetten door middel van Myzus persicae. Honderdvijftig van de primair
zieke knollen werden in tweegroepen gesplitst. Op deknollen van hetenedeel werd na
vier weken bewaring de Igel-Lange toets toegepast. Na nog verder bewaard te zijn tot
zeopnatuurlijke wijze kiemden, zijn zegeplant en,zodra erloof opverscheen weeropgegraven en getoetst. De knollen van de tweede groep zijn gedurende veertien dagen
bewaard;daarna werd de kiemrust gebroken en de Igel-Lange toetstoegepast. Na uitpoten en opkomst van deplanten zijn deknollen opgegraven en wederom getoetst. Uit
de resultaten bleek, dat men vermoedelijk door kiemrustbreking en toepassing van de
Igel-Lange toets op reeds tot planten uitgegroeide knollen eenvoldoende betrouwbare
indruk van degezondheidstoestand van deknollen kan krijgen. Nadere gegevens hieromtrent zijnechtergewenst.Deherhalingvaneendergelijke proef met derassen Bintje
en Eigenheimer was niet mogelijk, daar het niet lukte omprimair met bladrolvirus besmetteknollen te kweken.
A-virus
Met een wat uitgebreider onderzoek over het A-virus (stam Saucisse Rouge) is een
begin gemaakt. Ook voor dit virus blijkt A6 alstoetsplant geschikt te zijn. De met Avirus geïnoculeerde A6-bladeren kunnen onder dezelfde omstandigheden van belichting worden bewaard als die welke voor het met YN-virus geïnfecteerde blad gelden,
doch de optimale temperatuur isniet24°Cmaar 20°C. Uit enkele kasproeven isgebleken dat het transport van A-virus na inoculatie aanmerkelijk langzamer gaat dan bij
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YN-virus het gevalis.Twaalf dagenna inoculatie kon het nog ingeenenkele knol worden aangetoond. Ook de knolstukken van deze proeven bleken alle gezond te zijn. In
de meeste gevallen kon in het loof op dat tijdstip evenmin virus worden aangetoond.
Het toetsen op aanwezigheid van A-virus leverde indezomer nogal veel moeilijkheden
op door gebrek aan een ruimte met een constante temperatuur van 20°C waardoor
geenproeven op grote schaal konden worden opgezet
Grondvirussen (project 2-15-1, Dr. Ir. H. A. VAN HOOF)
Ratelvirus
Toetsmethode van grond op hetvoorkomen van virusdragende nematoden
Reeds eerder wasonsgebleken dat Trichodoruspachydermus, indien dezeinzand op
een blad gebracht wordt, in staat is om het blad te besmetten. Wij hebben nagegaan of
dit gegeven soms de basis zou kunnen vormen voor een snelle toetsing van grond op
het voorkomen van virusdragende nematoden. Hiervoor is besmette grond gebruikt
afkomstig uit Kortehemmen en Epe, met resp. zeer veel en weinig nematoden. Twee
bladeren van White Burley tabak werden in een grote petrischaal met grond bedekt en
na veertig uur op vochtig filtreerpapier onder T.L.-verlichting geplaatst. Zeven dagen
na het beginvan dezebehandelingvertoonde éénvan detweebladeren, diebedekt waren geweest met grond uit Kortehemmen enkele onduidelijke vlekken en een bruinverkleurde hoofdnerf. Met sapvan devier bladeren werden vier White Burley planten geinoculeerd. Vier dagen na inoculatie veroorzaakten de twee bladeren uit de Kortehemmense grond resp. zeer veel en 42 vlekjes en die uit de Epese grond resp. 1en 2
vlekjes op de White Burley planten. Men kan met deze methode dus snel bepalen of
een grond zwaar besmet ismet virusdragende nematoden. Of echter eenlichte besmetting met voldoend grote betrouwbaarheid op deze manier kan worden aangetoond,
zou nader moeten worden nagegaan.
Om het effect van de bestrijding van nematoden op het optreden van ratelvirus te
onderzoeken werd zowel te Wageningen (zand) als te Veendam (veen) een ontsmettingsproef met DD uitgevoerd. Alstoetsplant werd Eersteling gebruikt. Dit aardappelras reageert met sterke necrosein de knol, zodat in het najaar het effect van de grondbehandeling aan de doorgesneden knollen kan worden beoordeeld en nateelt dus niet
noodzakelijk is. In Wageningen, waar de vectoren Trichodorus pachydermus en T.
viruliferusin het proefveld voorkwamen, had de bestrijding tot op 40 cm diepte heel
goed resultaat. Diepere grondlagen werden niet onderzocht op het effect van DD. Het
percentage kringerigheid bedroegin decontrolevakken gemiddeld 33enindemet DD
behandelde vakken 1.TeVeendam bleek op hetproefveld vrijwel uitsluitend T. similis
voor tekomen engeenT.pachydermus en T. viruliferus.Wij verwachtten geen resultaat
van dezeproef omdat wij vroeger reeds gemeend hebben uit eenuitgebreid onderzoek
temogen concluderen, dat T.similisgeenofeenslechtevector vanratelvirus is.Er trad
op het proefveld echter veel necrose in de knollen op zodat bovenstaande mening onjuist blijkt te zijn. Ook hier nam de Trichodorus-popula.tiedoor de DD-behandeling
sterk af. Het percentage kringerigheid liep terug van 16 tot 3. Toepassing van DD
voor dit doel in de praktijk zal echter veel te duur zijn en alvorens men hiertoe kan
overgaan zullen nog uitgebreidere proeven moeten worden genomen.
Tomato black ringvirus
Eenisolatievan ditvirusheeft deP.D.uittulpen uit Noord-Holland verkregen. Met
behulp van Longidorus elongatusbrachten wij het virus over. Vijf van de tien planten
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waaraan zestig nematoden per plant waren toegevoegd - die eerst op een besmettingsbron verbleven - bleken met dit virus geïnfecteerd te zijn.
Vroege-verbruiningsvirus vandeerwt
Het optreden van vroege verbruining bij erwten op betrekkelijk zware kleigronden
in Zeeland is schijnbaar in tegenspraak met vorige waarnemingen, dat de vector T.
tens alleen in lichte tot zeer lichte gronden voorkomt. Uit ons onderzoek in Zeeland
bleek, dat in de soms vrij diep liggende zandlagen - die onder de klei voorkomen - T.
teres te vinden was. Met uit deze lagen geïsoleerde exemplaren konden wij het virus
gemakkelijk overbrengen. Dit gelukte ons niet met T. primitivus, die in de klei zelf
werd aangetroffen.
Arabis mozaïekvirus
Er werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het voorkomen van Arabismozaïekvirus in Ligustrum, nl. of de besmetting uit de grond afkomstig is, öf uit de
moerplanten, waar de stek van gesneden wordt. Grondbesmetting komt voor, doch is
niet van betekenis. Vele moerplanten blijken echter ook met dit virus besmet te zijn.
Een heleverbetering zou het zijn indien men gezonde moerplanten gebruikte.
Een besmetting van komkommer met het ^ra&w-mozaïekvirus zoals geconstateerd
werd in 1963 en 1964 in het Zuid-Hollands glasdistrict blijkt te worden veroorzaakt
door Xiphinema diversicaudatum.In nieuwekassen bleek debesmettevector reedsin de
grond (vroeger weiland) aanwezig te zijn. Er kwam een ziektepercentage in voor van
30-70. Verspreid voorkomende zieke planten in oude kassen bleken te zijn besmet
via de gebruikte potgrond. In deze gevallen bedroeg de aantasting niet meer dan 5%.
Xiphinema diversicaudatumiseenvrij efficiënte vector. In eenproef werden bij gebruik
van twintig nematoden per toetsplant vier van de vijf planten met het virus besmet.
Serologie van virussen, als ziekteverwekkers in land-en tuinbouwgewassen (project
2-16-1, D. Z. MAAT) (Zievoor ditproject ook blz.92,94en95.)
Grondvirussen
In verband met het onderzoek over grondvirussen van dr. ir. H. A. VAN HOOF iseen
antiserum gemaakt tegen een isolatie van het ^rate-mozaïekvirus, afkomstig uit
Boskoop. Het virus werd hiertoe vermeerderd op Nicotiana rustica, daarna gezuiverd
met behulp van kolomchromatografie (methode dr. J. H. VENEKAMP en W. H. M.
MOSCH) envervolgens geconcentreerd in deultracentrifuge. De titer van het antiserum
tegen hetvirusbedroeg 8192entegen gezond materiaal 16.Proeven,waarbij opbovenbeschreven wijze gezuiverd materiaal onderzocht werd met behulp van ultracentrifugering op een suikergradiënt, toonden behalve het virus nog een normale eiwitfractie aan. Deze eiwitfractie lijkt door middel van deze ultracentrifugering op een
suikergradiënt goed van hetvirus te scheiden te zijn, zodat een combinatie van kolomchromatografie met laatstgenoemde werkwijze goede perspectieven biedt.
Met behulp van het antiserum tegen de Boskoopse isolatie en een antiserum uit
Engeland, verstrekt door mr. M. HOLLINGS, werd een virus geïdentificeerd dat in
komkommers in het Westland symptomen veroorzaakte, die overeenkomen met die
van het door HOLLINGS beschreven „cucumber stunt mottle virus". Een zeer nauwe
verwantschap werdvastgesteld tussen genoemde drie virusisolaties.
Het Nederlandse antiserum werd ook herhaalde malen met succes gebruikt om
virusisolaties uit overbrengingsproeven van dr. VAN HOOF te identificeren.
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Een ander virus, dat regelmatig door dr. VAN HOOF in overbrengingsproeven werd
geïsoleerd uit grond uit Boskoop, bleek serologisch verwant te zijn met het tabaksmozaïekvirus.
Op een aantal tuinbouwbedrijven te Loosduinen kwam dit jaar een ernstige virusziekte bij slavoor. Serologisch onderzoek toonde aan, dat hier sprake wasvan besmettingmet het ratelvirus van tabak. Het lukte dr. VANHOOF om debesmettingsbron hiervan opte sporen.
PEULVRUCHTEN EN ANDERE VLINDERBLOEMIGEN

Erwt
Virusziekten vanvlinderbloemigen (project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos) (Zie voor dit project ook blz.84en92)
Vroegeverbruining van deerwt
Naar deomstandigheden dievoor detoetsingvanerwtezaden ophetvoorkomen van
hetvroege-verbruiningsvirus met behulp van afgesneden zaadlobben en blad van komkommer het gunstigst zijn, werd een onderzoek ingesteld. Door gebrek aan mogelijkheden om onder nauwkeurig bepaalde condities te werken konden de proeven slechts
van oriënterende aard zijn. Als inoculum werd sap gebruikt vanfijngewreven of uitgeperste erwtezaden, welke vooraf gedurende ongeveer een etmaal in water waren geweekt. Het geïnoculeerde blad wordt bewaard op vochtig filtreerpapier in plastiek of
zinken bakken afgedekt met plastiek of glas, die in rekken onder TL-verlichting staan
zoals het voor de toetsing van YN-virus met A6-blad ook gebeurt. Bij temperaturen
van ongeveer20-23°Cvormen dechorotische lesieszich,indien het inoculum virusbevatte, reeds na twee dagen (ziefig.19).De komkommerzaadlobben vertonen een grote
gelijkmatigheid invatbaarheid, dit in tegenstelling tot het komkommerblad.
Tussen het in Nederland beschreven vroege-verbruiningsvirus en het in Engeland
voorkomende werd na kunstmatige infectie in de kas een vrij duidelijk verschil in
symptomen gevonden in enkele erwterassen en in de toetsplant boon. Onlangs is over
dit verschil door GIBBS & HARRISON in Engeland gepubliceerd, (Ann. appl. Biol., 54:
1-11,1964).

FIG. 19. Chlorotische lokale lesies verkregen op komkommerzaadlobben (cv. 'Gele tros') bij de
toetsing van erwtezaden op het voorkomen van het vroege-verbruiningsvirus.
Chlorotic locallesions in cotyledons of cucumber (cv. 'Gele tros') obtained in testing pea
varieties onthepresence ofpea earlybrowning virus.

Klaver
Virusziekten vanvlinderbloemigen(project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos) (Zie voor dit project ook blz. 84, 92en 102)
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mr
FIG. 20. Systemische symptomen van het vlekkerigheidsvirus in rode klaver. Boven: kloon Kyc
71-8; onder: Nederlands landras; links: Nederlandse stam van het virus; rechts: Engelse
stam van het virus.
Systemic symptoms of red clover mottle virus. Upper row: clone Kyc 71-8; lower row: Dutch
indigenous breed; left: Dutch strain of the virus; right: English strain.

HetinNederland gevonden „red clovermottlevirus"verschilt duidelijk in hevigheid
der symptomen in klaver, erwt en tuinboon met de in Engeland beschreven vorm (zie
fig.20). Er istevens een quantitatief serologisch verschil (zie ook project 2-16-1, D. Z.
MAAT). De Nederlandse isolatie moet worden opgevat als een stam van het Engelse
virus. Voor dit virus werd de naam „vlekkerigheidsvirus van rode klaver" ingevoerd.
Het lijkt in ons land in depraktijk niet van betekenis te zijn.
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NEMATOLOGISCHE AFDELING

Het verbandtussendebevolkingsdichtheid vanaaltjes endeaangerichte schade (project 4-2-4; Dr.Tr.J.W. SEINHORST)
Bij eengroot aantal indeliteratuur vermelde proeven voldeed debetrekking tussen
de dichtheid vaneenplanteparasitair aaltje ende opbrengst vandeaangetaste plant
aan devergelijking y = ——

~ - = czp. Hierin is0P de opbrengst bijeen aal-

tjesdichtheid P,Omax diebijafwezigheid vanaaltjes enOmm diebijzeer grote aaltjesdichtheden. Dewaarde vanOmjre lagdaarbij tussen 0en0,5Omaxen was vaak groter
dan 0,25 Omax- In deze laatste gevallen zouden deaaltjes, hoegroot hunbevolkingsdichtheden ookzouden zijn, dus niet meer dandehelft totdrie kwart van hetproduktievermogenvan deplant hebben kunnen uitschakelen. Omhetbestaan vaneenminimum opbrengst, die onafhankelijk isvande aaltjesdichtheid, aante tonen zijn zeer
grote aaltjesdichtheden nodig(tot minstens viermaal dedichtheid waarbij de minimum
opbrengst bereikt wordt). Totnu toeisnoggeen onderzoek metzulke hoge aaltjesdichtheden gedaan. Het bestaan van een minimum opbrengst kan op verschillende
manieren verklaard worden: aanwezigheid van reserve voedsel in plantmateriaal
(aardappel), tijdsverloop tussen het ogenblik vanontstaan vanwortelweefsel en binnendringen van deaaltjes en(tijdelijk) groeivandeplant terwijl deaaltjes indegrond
weinig actief zijn (bijv. door droogte). Menkandegevolgen vande aaltjesaantasting
voor deplant ookbeschouwen alshetprodukt vaneendichtheidsafhankelijke groeistimulering, diebijvrij lage dichtheden eenmaximum bereikt eneeneveneens dichtheidsafhankelijke beschadiging vandeplant. Ditkan, afhankelijk vandeverhouding
van dedichtheden van hetaaltje, waarbij groeistimulering enschade belangrijke waarden bereiken, een verband tussen aaltjesdichtheid enopbrengst opleveren meteenvrij
constante opbrengst toteen bepaalde dichtheid (detolerantiegrens) ofmet een vergroting vande opbrengst door lage eneenvermindering vande opbrengst door hogere
dichtheden vanhetaaltje. Deliteratuur vermeldt enkele vanzulke gevallen.
Invloed van aantasting vande wortels vaneenplant opdespruit-wortelverhouding
(project 4-2-4,Dr. Ir. J. W. SEINHORST)

In eenproef met twaalf dichtheden vanPratylenchuspenetrans op ViciaFabaveroorzaakten dehoogste dichtheden sterke remmingvan degroeivandeplanten. Delagere
dichtheden hadden geen invloed opdegroei enhetuiteindelijke gewicht van bovengrondse delen; wel vertoonden dewortels hierbij nogduidelijke symptomen vanaantasting. De verhouding tussen dedroge-stofgewichten van bovengrondse delen enwortels wasbij alle aaltjesdichtheden dezelfde.
Aantasting van Fragaria vesca door Longidorus elongatus vergrootte de spruitwortelverhouding van2,8 bij onbeschadigde tot 3,4bij beschadigde planten. Zowel
voor boven- alsondergrondse delen goldy= —

""" = cz^, waarbij dewaarde
O m a i — (Jmin

van zvoor ondergrondse delen kleiner was danvoor bovengrondse. In overeenstemming hiermee wasdespruit-wortelverhouding het grootst bij waarden vanyongeveer
geüjkaani^=%=-.
^Jmax

^Jmin

Aantasting inaardbeienFragariavescadoorLongidorus elongatus(project 4-2-4,Dr.
Ir. J. W. SEINHORST)

Longidoruselongatusvermeerderde zichineen potproef op aardbei totongeveer 600
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aaltjes per 100ggrond. Om een indruk te krijgen van de dichtheden, waarbij dit aaltje
schade gaat veroorzaken werd het uit de grond van dezepotproef verzameld en in verschillende dichtheden (0tot 660aaltjes per 100ggrond) in gestoomde grond gebracht.
Hierin werden kiemplanten van Fragariavescagepoot. Het drooggewicht van bovenen ondergrondse delen van dezeplantenvoldeed, nadat zedrie maanden indeze grond
hadden gegroeid, zeer goed aan devergelijking y = -—

^ — = 1,2 zp, waarin
{Jmax

(Jmin

Omin = 0,3 Omax voor de bovengrondse en ondergrondse delen. De tolerantiegrens T
(1,2~~T = 1)lagvoor bovengrondse delen bij ietsmeer envoor wortels bij iets minder
dan 20aaltjes per 100ggrond.
In grondmonsters van een veld slecht groeiende aardbeien te Hedel werden dichtheden van L. elongatusvan 50tot 160aaltjes per 100ggrond gevonden. Het is mogelijk, dat het aaltje de aardbeien hier beschadigde, maar inproeven zal dit nader onderzocht moeten worden. Elders in het land werd L. elongatus zeer pleksgewijs in vrij
grote, en vrij algemeen in geringe dichtheden gevonden.
Symptomen vanaantasting doorL. elongatusinwortelsvan Fragariavesca
Dezwaar beschadigde F.vesca-planten uitdehierboven beschrevenpotproef bleven
klein maar gaven verder weinig symptomen van aantasting te zien, een aantal wortelpunten was necrotisch. Slecht groeiende aardbeiplanten uit een veld te Hedel met
meer dan 100L. elongatus per 100 g grond vertoonden wat „stubby root", maar het
staat niet vast, dat dit verschijnsel werd veroorzaakt door dit aaltje.
Vermeerdering van L.elongatusop Fragaria vesca
Bij de laagste dichtheden vermeerderde het aaltje zich in de potproef in drie maanden tot het drievoudige aantal. De evenwichtsdichtheid bij het eind van de proef was
ongeveer 140aaltjes per 100ggrond.
Sterfte vanPratylenchuspenetrans uitde wortels van Vicia Faba na overbrenging in
grond (project 4-2-4,Dr.Ir. J.W. SEINHORST)
Van uit de wortels van ViciaFabageëxtraheerde P.penetrans stierf steeds 60% tot
90%binnen drie wekennadat zeovergebracht waren in gestoomde zandgrond. Na afsnijden van bovengrondse delen van zwaar aangetaste tuinbonen daalde het aantal
aaltjes inwortels + grond echter ongeveer evensterk.Van deaaltjes, diena drie weken
nog in levenwaren,stierfvolgens reeds eerder gedane waarnemingen ongeveer de helft
in zesmaanden. De sterfte nahet overbrengenvandeaaltjes ingrond isdus waarschijnlijk niet het gevolg van mechanische beschadiging of voor de aaltjes ongunstige omstandigheden in degrond maar van het onvermogen van een groot deelvan de populatie lang buiten plantenwortels, dus zonder voedsel in leven te blijven, terwijl het overblijvende deel dit wel kan. Bij Rotylenchus uniformis en Tylenchorhynchus dubiuswerd
een dergelijk verschijnsel waargenomen. Hier stierf ongeveer de helft van de aaltjes
kort na het wegnemen van de voedselplant. WALLACE vond hetzelfde voor Tylenchorhynchusmacrurus.Debevolkingsdichtheid vanDitylenchus dipsacidaalde in de winter
ook meer nadat het aaltje zich gedurende de zomer sterk op uien of een andere goede
waardplant had vermeerderd, dan na teelt van slechte waardplanten.
Aanwezigheid in of nabij een waardplant brengt dus blijkbaar een deel van een aaltjesbevolking in een toestand, die een lang leven zonder voedsel onmogelijk maakt.
Het ligtvoor de hand hier eenvergelijking te maken met de stimulerende werking, die
waardplanten op de larven in het eivan sommige Heterodera-soorten hebben.
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Stengelaaltjes (project 4-2-2, Dr. Ir. J. W. SEINHORST)
Gedurende de winter 1963-1964 daalde de dichtheid van het stengelaaltje op het
proefveld te Middelharnis niet. In voorgaande winters namen de dichtheden boven
twintig aaltjes per 500ggrond hier zeer sterk af. Ook op enkeleproefpercelen op zandgrond daalde de dichtheid van het stengelaaltje in de winter 1963-1964minder dan gewoonlijk.
Op een aantal veldenin z.w. Nederland bleef gedurende delaatste tienjaar de dichtheid van het stengelaaltje op devoor dit aaltje minst gunstige grondsoorten, diebij het
onderzoek waren betrokken, steeds nog gedurende minstens drie tot vier jaar nadat
aantasting inuien werd waargenomen tehoogvoor teeltvanuien. Opdeze grondsoorten kunnen dus niet vaker dan éénmaal in de vier tot vijfjaar uien worden verbouwd.
Er zijn waarschijnlijk lichte zavelgronden op Flakkee, die nog ongunstiger zijn voor
stengelaaltjes. Doordat hierop echter geen aaltjesaantasting in uien werd gevonden
konden zeook niet in het onderzoek worden opgenomen.
Op erwten, veldbonen en uien kan het stengelaaltje zich tot hoge dichtheden vermeerderen. Op uien gebeurt dit ook vrijwel altijd wanneer bij het zaaien ervan meer
dan tienstengelaaltjes per 500ggrond voorkomen. Inhet afgelopenjaar vermeerderde
het aaltje zich bij lage dichtheden in het voorjaar op één veld met erwten sterk, op een
ander niet. Ook op veldbonen bleef de dichtheid laag op een veld, waarop (op een ander gedeelte)in 1963vrij hoge dichtheden werden bereikt op dit gewas.
Het roggeras van het stengelaaltje vermeerderde zich op enkele velden op resistente
rogge tot ongeveer 50 aaltjes per 500 g grond terwijl op Petkuser rogge op dezelfde
velden gewoonlijk dichtheden van 500tot2000aaltjes per 500ggrond bereikt werden.
Bij 50aaltjes per 500ggrond kan al schade optreden invatbare rogge,zodat men niet
afwisselend vatbare en resistente rogge kan telen.
Stengelaaltjes ingroentegewassen(project 4-4-2,Ir. C. KAAI)
V e r l o o p 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 1963-1964
Op proefplekken in de Wieringermeer en in de Wogmeer bleek de bevolkingsdichtheid van het stengelaaltje gedurende de winter 1963-1964 te zijn afgenomen tot ongeveer de helft en in Avenhorn slechts tot 3/4 van die in het najaar van 1963;in Opperdoes was de bevolkingsdichtheid gelijk gebleven. De dalingen waren minder dan normaal.
I n v l o e d van het gewas op de b e v o l k i n g s d i c h t h e i d v a n s t e n g e l a a l t j e s
Op eenproefveld oplichtezavelte Opperdoes werd in 1963geenverschil waargenomen tussen de invloed op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes van de groenbemestingsgewassen Phacelia, Alexandrijnse klaver (selectie Carmel), bladramenas
(selectie Siletta), Italiaans raaigras, en van het braak houden van de grond. De bevolkingsdichtheid verminderde op het gehele proefveld tot ongeveer de helft van die bij
het begin der proef. Op een proefperceel op humeuze kleigrond te Avenhorn verminderde de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes zowel bij teelt van witlof als bij onbebouwd laten van de grond tot 3/4 van die vóór het zaaien van de witlof. Het lijkt aannemelijk, dat het verschil inafname van het aantal stengelaaltjes tussen de proefvelden
te Opperdoes en te Avenhorn, hoofdzakelijk veroorzaakt werd door het verschil in
grondsoort.
In 1964werden op eenproefveld in de Wieringermeer uien gezaaid in twee dichtheden, nl. 80 en 400 zaden per meter in rijen op een afstand van 20 cm. Bij de kleinste
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zaaidichtheid was de maximum bevolkingsdichtheid van het stengelaaltje na de oogst
ongeveer 4500 aaltjes per 500 ggrond bij een begindichtheid van 100aaltjes per 500g
grond en bij de grootste zaaidichtheid omstreeks 5000 aaltjes per 500 g grond bij een
begindichtheid van 1000 aaltjes per 500 g grond. De vermeerdering was hier bij lage
begindichtheden wat minder dan bij wat hogere. Waarschijnlijk waren de omstandigheden voor vermeerdering opeenklein gedeelte van hetproefveld wat ongunstiger dan
die op derestvan het proefveld (zie ook I.P.O.-jaarverslag 1963, blz.97).Opeen ander
proefveld in de Wieringermeer, waar plantuien waren gezaaid (130 kg zaad per ha;
kiemkracht 70%, dus ongeveer 550zaden per m), was de maximum dichtheid van het
stengelaaltje na de oogst ongeveer 4500aaltjes per 500ggrond. Zewerd niet beïnvloed
door de zaaidichtheid.
V e r t i c a l e v e r d e l i n g van s t e n g e l a a l t j e s in de g r o n d
Bepaling van de bevolkingsdichtheid van Ditylenchus dipsaciop verschillende diep
ten in een proefveld te Opperdoes waar uien (waardplant) en kroten (slechte of niet
waardplant) hadden gestaan, gaf een resultaat, dat enigszins afwijkt van dat van vroegere onderzoekingen (zieI.P.O.-jaarverslag 1962,blz. 114).Evenals in 1962werden na
de teelt van uien verreweg de meeste aaltjes in de bouwvoor (0-20 cm) gevonden, terwijl op grotere diepte ook nog aanzienlijke aantallen stengelaaltjes voorkwamen, vooral in de laag van 30-40 cm. Waar kroten hadden gestaan, was de bevolkingsdichtheid
echter vrij constant van 0 tot 40 cm, terwijl in de laag daaronder bijna geen stengelaaltjes meer werden aangetroffen.
Een ander beeld gaf de verdeling van Trichodorusprimitivus te zien. Na een gewas
uien bevonden de meeste aaltjes zich in de laag van 10—30cm, na de teelt van kroten
daarentegen indelaagvan0-30 cm.Op grotere dieptenam inbeidegevallenhet aantal
aaltjes snel af. In de oppervlakte laag (0-10 cm) was de populatie na kroten zes tot
zevenmaalzogroot alsdiena uien.
P r o e f t e r bestrijding van s t e n g e l a a l t j e s in (plant)uien met systemische
middelen
Op een proefveld in de Wieringermeer werd drie weken na het zaaien van plantuien
0,0-diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat (Nemafos) in verschillende hoeveelheden toegediend. De gebruikte doseringen waren resp.4ml,2mlen 1 mlvan een25%-igvloeibaar produkt per m2, hetgeen overeenkomt met resp. 1g, 0,5 gen 0,25 g actieve stof
per m2. Deze hoeveelheden werden verspoten in 100ml water, terwijl dehoogste dosering tevens werd gegeven in 6000ml water. Deze laatste gaf het beste resultaat. Op de
op deze wijze behandelde veldjes was het aantal ziekeplanten te verwaarlozen, terwijl
op deonbehandelde veldjes 50%van deplantenziekwasbij 100aaltjesper 500ggrond.
Tussen deverschillende doseringen, verspoten in 100ml water wasweinigverschil. Op
al deze veldjes was 50% van de planten ziek bij ongeveer 300 aaltjes per 500 g grond.
Op de veldjes waar 1g0,0-diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat in 6000 ml water werd
gegeven werd bij lage begindichtheden een twintigvoudige vermeerdering gevonden,
terwijl de evenwichtsdichtheid ongeveer 250 stengelaaltjes per 500ggrond was. Op de
overige veldjes vermeerderde het aaltje zich veel sterker. Behalve bestrijding van stengelaaltjes, had de behandeling met Nemafos in 6000 ml water per m2 ook bestrijding
van de uievlieg tot gevolg. Van de niet door stengelaaltjes aangetaste uien was op de
aldus behandelde veldjes maar 0,1%aangetast door deuievlieg,tegen 8%op de onbehandelde veldjes.
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De verhoudinggras-witte klaver in eenpotproef bijgrote dichtheden van Heterodera
trifolii(Dr. Ir. J.W. SEINHORSTendeheer A. K. SEN)
Midden 1963werden inpotten met grond, waarin ongeveer 2eieren van Heterodera
trifolii per g gebracht waren, kiemplanten van Engels raaigras en witte klaver
geplant in verschillende aantalsverhoudingen. Eenjaar later werd de proef beëindigd,
de planten waren gedurende dat jaar tienmaal afgesneden. Gras en klaver werden
telkens afzonderlijk gedroogd en gewogen. Als nu het deel van detotale opbrengst per
snede gevormd door het gras a was en dus het deel gevormd door de klaver 1-a, dan
was de opbrengst van de potten met gras en klaver in 1963 ongeveer 1,1 maal de som
van a maal de opbrengst van depotten met alleen gras en (1-a) maal de opbrengst van
depotten met alleen klaver eninjuni enjuli 1964 1,25maal dezesom.De dichtheid van
H. trifoliiwasin september 1963gestegentot ongeveer 10larven per ggrond in de potten met gras-klaver mengsels en tot 14larven per ggrond in de potten met alleen klaver. In maart 1964was dit 80tot 240 larven per ggrond in de potten met gras-klaver
mengsels (meer naarmate er oorspronkelijk meer klaver in het mengsel voorkwam) en
400 larven per g grond in de potten met alleen klaver. De Verschillen in klavergehalte
tussen de verschillende objecten namen in de loop van de proef voortdurend af. In
maart 1964waren ze(na eenlichte stikstofbemesting en dus matige groei van het gras)
17% in de potten met oorspronkelijk 10% klaver en ongeveer 28% in de potten met
oorspronkelijk 25% tot 85% klaver. Eind april 1964 was het (na een zware stikstofbemesting) gemiddeld 13%, middenjuni 18%en midden juli 17,5%. Ondanks de zeer
grote dichtheid van H. trifolii nam dus het klavergehalte niet af. Injuni enjuli waren
de opbrengsten van het object met alleen klaver groter dan van dat met alleen gras
(resp. 8,1 gen 6,7 gdroge stof per pot van 5kg injuni en 13,2en 9,6 g droge stof per
pot injuli). Tussen maart enjuli verdubbelde het aaltje zijn dichtheid. Hoewel niet gezegd kan worden, dat het de witte klaver in het geheel niet beschadigde, wijst het
bovenstaande toch niet op een grote betekenis van Heterodera trifolii voor de groei
van dewitte klaver indebesproken proef. Daar dedichtheden van dit aaltje in weiland
1/20 van diein dezeproef zijn of minder, iseveneens de kans op invloed vanhet aaltje
op witte klaver in grasland gering.
Bietencystenaaltje ingroentegewassen (project 4-4-3, Ir. C. KAAI)
In 81 van 90 grondmonsters, afkomstig van 30 velden uit de gebieden Avenhorn,
Wogmeer, Wieringermeer en Opperdoes kwam Heterodera schachtiivoor. Opmerkelijk was,dat in82%van demonsters uit Opperdoes meerdan 10cystenper 500ggrond
werden gevonden, maar slechts in 40%van de monsters uit deWieringermeer, in27%
van dieuitAvenhorn enin9%van dieuit Wogmeer.
In de zomer van 1964werd op 82in Noordholland verspreid liggende percelen, met
kroten (74),bieten (6)of spinazie (2),eenonderzoek ingesteldnaar hetvoorkomen van
cysten op de wortels. De percentages van de velden waar dit het geval was, varieerden
sterk. Voor de gebieden Opperdoes, Wieringermeer, Avenhorn, Wogmeer, Heerhugowaard ende Ringpolder waren zeresp.67%,25%,0%,7%,29%,en 79%.Hierbij valt
de goede overeenkomst op met de bovenvermelde percentages monsters met meer dan
10cysten per 500ggrond. Een uitzondering vormt het gebied Avenhorn, waar in27%
van de onderzochte grondmonsters meer dan 10cysten van Heterodera schachtii werden aangetroffen, terwijl op geen enkel perceel cysten op de wortels van kroten voorkwamen. Mogelijk is de grondsoort (zware humusrijke kleigrond) van invloed op de
aantasting van kroten door het bietencystenaaltje. Een aanwijzing hiervoor is ook het
hogepercentage aantasting, dat werd gevonden op delichtezavelgronden in de Ring108

polder. De zeer intensieve koolteelt in dit gebied is waarschijnlijk de oorzaak van het
algemene voorkomen van eenvrij hoge besmettingsgraad van het bietencystenaaltje.
Integenstelling met 1963 werd ditjaar geen zichtbare schade in kroten waargenomen.
Rotylenchusuniformis(Ir. C. KAAI)
Bij onderzoek naar de oorzaak van slechte groei van aspergezaailingen werden
grondmonsters onderzocht van percelen, waar
a. vóór 1964nooit aspergeshadden gestaan,
b. in 1961zaailingen hadden gestaan en
c. inhetverleden reedstweemaalzaailingen hadden gestaan.
Naarmate vaker asperges waren geteeld, was de groei slechter. Hiermee samen ging
wel een toename van het aantal Rotylenchus uniformis (gemiddeld resp. 490, 680 en
1190aaltjes per 500 ggrond), maar deze verschillen zijn te klein om de grote verschillen in groei te kunnen verklaren. Bovendien bleken de dichtheden op verschillende
diepten (0-20 cm, 20-40 cm en 40-60 cm) ongeveer gelijk te zijn.
De invloedvanopslagvanaardappeleninhaveropdebevolkingsdichtheid vanHeteroderarostochiensis(project 4-3-2, Ir. H. DEN OUDEN)
De invloed van aardappelopslag in haver op de bevolkingsdichtheid van het aardappelcystenaaltje werd onderzocht op eenperceel dalgrond, waar dedichtheid van het
aaltje varieerde van 0-200 eieren per ggrond. De proef omvatte vijf objecten:
a. opslagineendichtheidvan 16plantenper m2
b. alsa,dochmet DNOC bespoten
c. opslagineendichtheid van4planten per m2
d. alsc,dochmetDNOC bespoten
e. normaal gewas aardappelen.
Om kunstmatig opslag te verkrijgen werden op 400 veldjes knolletjes van 20 mm
doorsnede 20cm diep gepoot; daarna werd haver ingezaaid. Op de 100veldjes, die als
controle dienden, werden op denormale wijze aardappels gepoot.
De opslagplanten in de haver hadden vrijwel alle slechts één stengel en leverden dus
bij een dichtheid van 16planten per m2 ongeveer half zoveel stengels als een normaal
aardappelgewas.
De helft der veldjes met opslag werd met DNOC bespoten. Voor het potenen na de
oogst werd de bevolkingsdichtheid bepaald inmonsters genomen van \ m2 oppervlakte per veldje (in beide gevallen dezelfde \ m2). De bespuiting met DNOC bleek geen
invloed opdevermeerderingvandeaaltjes te hebben.
In de veldjes met een normaal aardappelgewas was de vermeerdering bij een begindichtheid van 0-0,4 larf per g grond 25-voudig, bij 0,4-10 larven per g grond was
deze-15-20-voudig, bij 30larven per ggrond nog slechts 6-7-voudig en bij een begindichtheid van 120larven per ggrond bleef de dichtheid gelijk.
Bij een opslag van 16planten per m2 nam de vermeerdering bij een begindichtheid
van 0-1,4 larven per g grond maximaal tot het tweevoudige toe; bij 20 larven per g
grond en meer begon de populatie af te nemen. De maximum afname van 35% werd
bereikt bij eenbegindichtheid van 60larvenper ggrond en hoger.
Op develdjes met 4planten per m2 zienweiets overeenkomstigs gebeuren. Dezelfde
maximale vermeerdering (tweevoudig) en vermindering (tot 35%) van de populatie
treden hier op, echter bij begindichtheden, welke ongeveer \ bedragen van die op de
veldjes met 16planten per m2.
Uit het feit, dat de maximale vermindering in beide gevallen gelijk en dus onafhan109

keiijk was van de dichtheid van de opslag, mag men afleiden dat het aantal door worteldiffusaat uit de cysten gelokte larven bij grote dichtheden van het aaltje klein was in
verhouding tot het aantal spontaan uitgekomen larven.
Dat devermeerdering bij lage aaltjesdichtheden voor beide plantdichtheden ook gelijk was,maar veelgeringer dan bij het normale aardappelgewas, voert tot de conclusie
dat het door de opslag gelokte aantal larven, ook bij deze dichtheden klein is in verhouding tot het aantal spontaan uitgekomen larven en dat deze laatste zich op de opslaghebben vermeerderd.
De evenwichtsdichtheid hangt wèl af van de dichtheid van de opslag; deze is nl. in
het ene geval (16planten per m2) ongeveer viermaal zo hoog als in het andere (4plantenperm2).
Dit kan alleen verklaard worden door aan te nemen dat de 16 planten per m2 ongeveer vier maal zoveel wortels per m2 hadden als de 4 planten per m2. Hoe groter de
dichtheid van de opslag is des te hoger is ook de aaltjesdichtheid waarbij, vergeleken
met braak of de teelt van een onvatbaar gewas, nog merkbare vermeerdering van het
aaltje optreedt.
Bij bepaling van het aantal cysten vóór en na het groeiseizoen bleek, dat bij de hogere begindichtheden het aantal cysten met ± 2 0 % afnam, onafhankelijk van de dichtheid van de opslag. Het aantal cysten nam bijlagebegindichtheden ingeringemate toe
bij beide plantdichtheden, nl. tot 1,1 maal het aantal van het begin (bij een normaal
aardappelgewas isereentoename tot 6,5maal).De aaltjesdichtheden waarbij nogjuist
vermeerdering van het aantal cysten plaats vond blekenweer afhankelijk tezijn van de
dichtheid vande opslag.
Reacties vanplanten opaantasting doorPratylenchuspenetrans en het gedrag vande
aaltjes indezeplanten (project 4-1-2, Mej. Dr. C. H. KLINKENBERG)
In 1964is een serie proeven genomen met kiemplantjes invochtig glaszand op horlogeglaasjes, waarbij steeds één volwassen wijfje bij ieder plantje gebracht werd. Bij
goede waardplanten werd bij ruim 2/3 van het totale aantal het aaltje in de wortel
teruggevonden; bij sommige slechte waardplanten drongen in minder proefplantjes
aaltjes binnen.
Met éénaaltje perplantje waseenvergelijkingvanhet gedragvanPratylenchus penetrans op verschillende waardplanten en ook van de reacties van de planten mogelijk.
De grootte van de necrosen en de afstand, die de aaltjes aflegden, waren te meten; als
maat werd een „aaltjeslengte" gebruikt, waarmee bij een vergroting van 50 X gemakkelijk tewerken was.
De breedte van denecrosen wasgewoonlijk \-\ aaltjeslengte, ook bij dikke wortels.
Deze necrosen omvatten soms de gehele wortel, maar meestal slechts de halve wortelomtrek of minder en waren enkele cellagen dik; de lengte varieerde meer. In enkele
gevallen waren ze zeer donker en hard, doordat in de cellen veel wondgom gevormd
werd;deaaltjes zaten dan inzo'n necroseopgeslotenenwarenaangewezen ophet daarin aanwezige voedsel. In andere gevallen reageerden de wortels weinig. Er ontstonden
wel lichte, soms ook wat donkerder necrosen, maar deze werden niet hard en verhinderden het aaltje niet zich door de wortel te verplaatsen. De necrosen waren dan
dikwijls grillig van vorm; op plaatsen waar een aaltje lang was blijven zitten (te herkennen aan groepjes eieren) waren de necrosen donkerder dan bij celgroepen waar het
aaltje alleen maar doorheen gekropen was.
Aaltjes, die zich vrij kunnen verplaatsen, hebben meer voedsel ter beschikking dan
die welke in eennecrose gevangen zitten. Dit houdt verband met het aantal eieren per
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aaltje, dat bij verschillende gewassen gevonden wordt, hetgeen uit het volgende zal
blijken.
Witte klaver: necrosen tot vier aaltjeslengten, soms vrij donker, maar niet hard. De
aaltjes verplaatsten zich tot over tien à veertien lengten door de wortels; het grootste
aantal eieren van één wijfje was 39,het gemiddelde aantal 25.
Afrikaan (Tagetes): necrosen hoogstens twee aaltjeslengten, donker en hard, zodat
de aaltjes erin opgesloten bleven. Hoewel er bij eenenkel wijfje zeventien eieren gevonden werden, was het gemiddelde aantal slechts drie.
Sla: de aaltjes bleven binnen de donkere necrosen, die hier echter vrij lang werden,
nl. tot vier aaltjeslengten toe. Er was blijkbaar meer voedsel aanwezig dan bijv. bij
Afrikaan ;het gemiddelde aantal eieren per aaltje was elf.
Dat veel aaltjes in de wortels van een plant binnendringen, is geen aanwijzing, dat
het een goede waardplant is. Soms iser geenvoorkeur voor binnendringen in een goede of slechte waardplant, dit blijkt uit eenproef, waarbij de aaltjes konden kiezen tussenwitte klaver en afrikaan :op éénhorlogeglaasje werd telkens van beide soorten één
kiemplantje gebracht. Van de 24Pratylenchus-wijïjes, die in de planten werden teruggevonden, waren er 13in de Tagetes-wortels en 11in die van witte klaver gedrongen.
De larven, diepas uit de eieren gekomen zijn, kunnen nog nietin de naburige cellen
binnendringen (de stekelzalwaarschijnlijk nog te zwak zijn om de celwanden te doorboren). Na de eerste vervelling is dit zo het schijnt wèlmogelijk en de larven verplaatsenzichdoor dewortel, onder andere naarjonge zijwortels.
Bij verschillende gewassen wordt drie tot vier weken na het kiemen de buitenste
wortelschors afgeworpen. De larven en eieren komen dan in de grond terecht. Bij andereplanten bleef debuitenlaag van dewortels langer intact, bijv. bij asperge (een zeer
slechte waardplant).
Verschillen in reactie op aantasting door Heterodera rostochiensis van vatbare en
resistente aardappelen (Mej. Dr. C. H. KLINKENBERG).
Zowel invatbare alsresistente aardappelen veroorzaakten de larvenvan Heterodera
rostochiensis bij het binnendringen een necrotisch „spoor" in de wortelschors. Drongen er veel tegelijk binnen, dan werden deze necrosen zo groot en hard, dat dikwijls
maar enkele dieren de vaatbundel bereikten. De overige gingen na verloop van tijd
dood. Voor zover de larven de vaatbundel wel bereikten, werden er, in vatbare zowel
als in resistente rassen reuzecellen gevormd. De wortels van resistente rassen gedroegen zich echter anders dan die van de vatbare. De cellen om de reuzecellen heen, - of
het nu endodermis-, pericykel- of vaatbundelcellen betreft - reageerden ni. in de wortels van resistente rassen met de normale wondreacties;zekregen donkere harde wanden en stierven daarna af. Tenslotte waren dereuzecellen aan allezijden omringd door
donkerbruin weefsel (op doorsnede als een ring te zien). Zelf bleven ze vermoedelijk
nog een poos in leven. De larven ontwikkelden zichnog een tijd lang en een vrij groot
aantal van demannetjes werd volwassen.
Bij de vatbare planten kwamen zulke necrosen niet voor. Het vermoeden rees dat
zaailingen op deze wijze getoetst zouden kunnen worden. Om dit te onderzoeken werden zeerjonge kiemplanten besmet met larven. Na ± drie weken is het grootste deel
van de wortels afgesneden en het plantje opnieuw gepoot. De afgesneden wortels werden met zuurfuchsine in lactofenol behandeld en onder een binoculair beoordeeld. Er
waren dezelfde verschillen te zien als bij de wortels van aardappelspruiten, maar de
interpretatie wasmoeilijker, omdat dewortelsvankiemplanten overhet algemeen dunner zijn.
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ONTWIKKELING VAN MANNETJES VAN Heterodera rostochiensis

De reuzecellen, waarop zich mannetjes ontwikkelden waren altijd kleiner dan die,
waarbij de wijfjes zich bevonden. Jonge cysten werden voornamelijk aan dikke wortels gevonden, mannetjes meer aan de dunne wortels. Kwamen veel larven op één
plaats voor, dan ontwikkelden deze zich vaker tot mannetjes dan tot wijfjes.
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AFDELING RESISTENTIE-ONDERZOEK
TUINBOUWGEWASSEN
GROENTEGEWASSEN

Boon
Virusziekten (project 7-1-13, Ir. N. HUBBELING)
1. Rolmozaïek en zwarte-vaatziekte
Voor het eerst isinfectiemateriaal van meer virulente stammenvan Phaseolusvirus1
uit onsland aan enigekwekers afgegeven. Met behulp van dezogenaamde „Michelite"
stamen de „Great Northern"stam kunnen dezenu opextreme resistentie selecteren in
kruisingen binnen het Phaseolus vw/garâ-sortiment. Bij toetsing van de als nieuw aangemelde rassen in de kas bleek wederom een groot aantal zeer vatbaar te zijn voor
zwarte-vaatziekte. Ook bij late zaaite velde zijn dezelfde resultaten bereikt. Overigens
zijverwezennaar hetjaarverslag 1963.
2. Scherpmozaïek en topsterfte
De toetsing van de nieuwe bonerassen op resistentie tegen scherpmozaïek en topsterfte (Phaseolus virus2) geschiedde weer tevelde enindekas.Ondanks de aanwezigheidvanvrijveelbladluizenendeteeltvandebonennaastrijengladiolenkwamindevollegrond maar een matige besmetting tot stand. Daarentegen was de aantasting van de
bonen in de kas na inoculatie met sap van zieke planten zo hevig, dat zelfs enige planten van het resistente ras Schreiber's Imuna zwakke mozaïeksymptomen vertoonden.
De bonen hebben in de kas vrij hoge temperaturen tot 35°C moeten verdragen. Het
lijkt erop, dat deze extreme condities tot een uitzonderlijk sterke ontwikkeling van
ziektesymptomen aanleiding waren.
3. Stippelstreep
De nieuwe bonerassen zijn zowel in de kas als in besmette grond op de proeftuin
„Utrechts-Hollands Veendistrict" te Sloten op resistentie tegen stippelstreep (Nicotiana virus 11) getoetst. Beide wijzen van toetsing laten nog iets te wensen over. In de
vollegrond gaat deaantasting van deplanten te Sloten vaak gepaard met infectie door
Fusarium oxysporum forma phaseoli. Dat heeft ten gevolge, dat men dan moeilijk de
mate vanvirusinfectie kanvaststellen. Bijinoculatieproeven indekasdaarentegen isde
infectie zo hevig,dat alleen depeulen van resistente rassen geen symptomen hebben.
Vetvlekkenziekte (Pseudomonas phaseolicola (BURKH.)

DOWSON)

(project 7-1-10,

Ir. N. HUBBELING)

De toetsing van de nieuwe rassen is ook ditjaar uitgevoerd door middel van inoculatie van de kiemplanten in de kas. Hierbij deden zich geen moeilijkheden voor. Te
veldetraden behalve bij enigezeervatbare rassennagenoeg geenvetvlekken op.
Vlekkenziekte (Colletotrichum lindemuthianum (SACC. et MAGN.) BRI et CAV.) (project 7-1-14,Ir. N. HUBBELING)
Ten aanzien van deresistentietoetsing tegenvlekkenziekte zijn geennieuwe gezichtspunten te vermelden behoudens het onderzoek van twee nieuwe, geheel resistente
stamslabonerassen. Desalniettemin blijft er grote belangstelling bij dekwekers bestaan
voor alle beschikbare fysio's van de schimmel. De resistentieveredeling heeft zelfs het
karakter vaneenwedloop gekregen enverschillende kwekers slagenerin omten minste
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drie generaties per jaar te toetsen en te vermeerderen. Het is derhalve te verwachten,
dat binnenkort nogmeerresistente bonerassen bij de Raad voor het Kwekersrecht zullen worden aangemeld en ten behoeve van het I.V.T. onderzocht.
Erwt
Virusziekten (project 7-1-7, Ir. N. HUBBELING)
1. Topvergeling
In 1964kwam in tegenstelling tot de beide voorafgaande jaren een bijzonder sterke
aantasting door topvergeling tot stand, vooral in Zeeland. Op het proefveld in de
Kreekerakpolder, dat dient voor de toetsing van nieuwe erwterassen op resistentie,
waren dezeer vatbare controlerassen zelfs voor honderd procent aangetast. Slechts bij
hoge uitzondering komt dit voor, zoals in 1957. De oorzaak van de bijzonder sterke
aantasting moet gezocht worden in een zeer vroege ontwikkeling van gevleugelde
erwteluizen.
De zware aantasting van het veld was zowel kwantitatief als kwalitatief een groot
succes: vrijwel alle vatbare planten werden erg ziek. Belangrijker was nog, dat enige
rassen, die voorheen als resistent of vrijwel resistent beoordeeld waren, zodanige ziekteverschijnselen vertoonden, dat ze als vrij vatbaar konden worden aangemerkt. Het
betreft hier de rassen Flavando, Rondo, Rovar, Hylgro, Dik Trom en Pauli. Het lijkt
erop, dat zeten aanzien van deresistentie opnieuw uitsplitsen. Het isdevraag of dit in
de afgelopenjaren nauwelijks zichtbaar isgeweest tengevolge van eente geringe infectie öf dat een wezenlijk virulentere virusstam is opgetreden. Dit laatste is wel waarschijnlijker omdat ook in 1960en 1961reeds aantastingen voorkwamen, onder andere
bij het resistente ras Kelvedon Wonder op de proeftuin van de N.A.K.-G. te Rijswijk
en bij Rondo en Pauli in de N.O.-polder. Het kenmerkende was toen, dat weinig vergeling optrad, maar de topblaadjes sterke versmalling of dwerggroei vertoonden. Dit
verschijnsel was wederom opvallend bij Pauli en Dik Trom.
2. Vroege verbruining
De toetsing van nieuwe erwterassen geschiedde, zoals gebruikelijk op eenzwaar besmet veld in Middenmeer. Helaas richtten fazanten een dusdanige ravage aan, dat
nauwelijks dehelft van de opgekomen planten overbleef. Bovendien wasde aantasting
van de overgebleven planten geringer dan in anderejaren. Dit zou het gevolg kunnen
zijn van eente geringe besmetting van de aaltjes met dit virus. Uit tellingen diedr. VAN
HOOF aan grondmonsters verrichtte kwam nl. vast te staan dat de populatie van deze
dieren zó groot was, dat een zware aantasting mogelijk zou zijn geweest. Het is echter
evenzeer denkbaar, dat devirussymptomen tengevolge van het zachte weerin de voorzomer meer of minder gemaskeerd werden. Toch kon een globale indruk van de resistentie van de rassen worden verkregen. De vroegtijdige verbreiding van topvergeling
door erwtebladluizen manifesteerde zich óók in deze proef. Een nieuw Belgisch doperwteras Joserva bleek zelfs in Middenmeer voor vrijwel honderd procent zwaar met
topvergeling te zijn besmet. Dit ras was bovendien hevig aangetast door vroege verbruining. In de vrij resistente rassen Wyola en Juwel kwam aanvankelijk nog een aantal duidelijk aangetaste planten tevoorschijn. Later herstelden dezezichechter grotendeels.
Amerikaanse vaatziekte (Fusariumoxysporum (SCHL.) formapisi (Lnve.) ras 1 enras
2 SNIJ. et HANS.) (project 7-1-19, Ir. N. HUBBELING en N. HUYBERTS)
Bij de toetsing op resistentie tegen Amerikaanse vaatziekte issteeds meer het accent
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op kunstmatige besmetting in de kas komen te liggen. Daarmee zijn evenwel de problemen van de onregelmatigheden van de toetsing te velde nog niet geheel opgelost.
Het bleeknamelijk dat bij detoetsinginWisconsin tanks soms aantasting van resistenterassen optrad bij gebruik van de normale vloeistofcultuur alsinfectiemateriaal. Ook
kwam de infectie niet altijd voldoende tot stand wanneer de besmetting van de kiemplanten met deFusarium-cultuur plaats vond in vrij grof rivierzand. Er istoen gezocht
naar een ander cultuurmedium. In de eerste plaats is een proef genomen met steriele
zwarte potgrond. Daarin kwam eveneens slechts weinig infectie tot stand. De zwarte
zandgrond, die drs. KLIFFEN bij zijn infectieproeven gebruikte bleek daarentegen bij
ons werk wel goed te voldoen, omdat de vatbare planten al na veertien dagen ziek
werden enna achttien dagenverwelkten. Het wasevenwelniet eenvoudig een oorzaak
te vinden voor de uiteenlopende reacties van de desbetreffende resistente rassen in
zwart zand en rivierzand. Aanvankelijk is gedacht aan verschil in korrelgrootte; de
zwarte grond bleek aanmerkelijk fijner tezijn dan het rivierzand. De aantasting van de
planten in fijne zeeffracties van rivierzand bleek echter geheel overeen te komen met
die in de grove fracties. Het lag voor de hand de oorzaak van de verschillen in andere
milieufactoren te zoeken en wel in de zuurgraad. De pH van de zwarte grond
was 4,8, die van het rivierzand 7,3.Het leek er dus op, dat de pH mede bepalend was
voor de reactie van de planten ten aanzien van de Fusarium-a&nt&sting. Om hierover
zekerheid te krijgen heeft de heer MATHUR uit India (een gast op onze afdeling) proeven genomen met zwarte grond waarin hij door toevoeging van kleine hoeveelheden
kalk enigepH-trappen variërend van 4,8tot 8,0 aanbracht. Uit zijn proeven bleek, dat
ingrondmeteenpH van 4,8,van 5,6envan 7,0hetvoorAmerikaansevaatziekteresistente ras Venlona II bij infectie met ras 1verwelkte. De verwelking ging veel langzamer dan bij het normalevatbare ras Roides Finsvertenvolgde opeensterke vergeling
van de reeds in groei geremde planten. Bij pH 4,8 en 5,6 waren de rassen New Era en
New Wales ook sterk aangetast, hoewel ze niet alleen resistent behoren te zijn tegen
Fusarium oxysporum forma pisi ras 1maar ook tegen ras 2. Nu rijst de vraag in hoeverre onze oude uitgangscultuur van Amerikaanse vaatziekte nog alsras 1 kan worden
aangemerkt. Dereactiesvan detoetsrassen beantwoorden ook niet aan de beschrijving
van ras2. Men zou geneigd zijn te denken, dat er sprake is van ras 3, dat door BUXTONis beschreven.
Met een cultuur van ras 2isongeveer het zelfde resultaat bereikt (ziefig.21),zij het,
dat het ras Venlona II nog iets sterker vergeelde en sneller verwelkte bij de lage pH's.
Bij pH 8gedroegen derassen zichechter zoals verwacht. Voortgezet onderzoek zal nu
aan het licht moeten brengen, waarom bij een lagepH een afwijkend infectiespectrum
ontstaat.
Lichte vlekkenziekte (Ascochyta pisi LIB.) (project 7-1-19,Ir. N. HUBBELING)
Bij detoetsing op resistentie tegen alle beschikbare fysio's van Ascochyta pisi deden
zich geen onverwachte moeihjkheden voor. De ziekte was op dejonge gewassen vaak
vrij algemeen te vinden.Bij de teelt van conservenerwtenkwamnogaleens peulinfectie
voor, waarbij ook de onrijpe groene zaden werden aangetast. Voor de lichte vlekkenziekte bestaat er in tegenstelling tot de vlekkenziekte van de boon bij slechts weinig
erwtekwekers belangstelling om op resistentie te selecteren. De oorzaak daarvan zal
wel zijn, dat de erfelijkheid van de resistentie niet goed bekend is en vermoedelijk op
meer dan éénfactor berust.
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Reactie van vijf erwterassen
op deinfectie met Fusarium
oxysporum f. />«*' ras2in
zwarte zandgrond, bij verschillende pH's, drie weken
na inoculatie. Van onderen
naar boven: p H 4,8, 5,6,
7,0 en 8,0.
Rassen :K = Koroza, R =
Roi des Fins vert, V =
Venlona, E = Happy End,
W = New Wales
Reaction offivepea varieties
on theinfection of Fusarium
oxysporum ƒ. pisi race 2in
black sandy soil at different
pH levels, three weeks after
inculation. From bottom to
top: pH 4,8, 5,6, 7,0 and
8,0.
Varieties: K = Koroza, R
= Roi des Fins Vert, V =
Venlona, E = Happy End,
W = New Wales.

Komkommer en augurk
Bladvuur (Corynespora melonis ( C K E . ) LIND.) en vruchtvuur (Cladosporium

cucume-

rinum E L L . et A R T H . ) (project 7-1-22, Ir. N . HUBBELING en N . HUYBERTS).

Tijdens de hittegolf indemaand juni leverde detoetsing opresistentie tegen beide
schimmels indekasnogal moeilijkheden op,omdat detemperatuur overdag nietbeneden 30°C kon worden gehouden en'snachts nauwelijks lager dan 20°C was. Bij deze
temperatuur slaagde deinfectie metbladvuur danookonvoldoende. D etoetsing van
de nieuwe rassen vank o m k o m m e r ten behoeve v a nhet I.V.T diende derhalve t o t
tweemaal toe teworden herhaald. Nieuwe augurkerassen zijn uitsluitend op resistentie
tegen vruchtvuur getoetst.
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Sla
Valse meeldauw („Wit") (Bremia lactucae REGEL) (project 7-3-5,Dr. F. TJALLINGII)
Aan enkele kweekbedrijven is infectiemateriaal voor de toetsing van slaplanten op
ifre/w/a-resistentie geleverd.
De Rijkstuinbouwconsulentschappen verschaften ons adressen van bedrijven, waar
„wit" in herfst- en winter-glassla was opgetreden. Hier zijn afzonderlijke partijtjes
ziek plantenmateriaal verzameld. Deze zullen op een voorlopig standaardsortiment
worden getoetst, waardoor eventuele afwijkende fysio's van de parasiet aan het licht
kunnen komen. Intussen gaat het onderzoek met detweefysio's van het I.V.T. verder.
Naar het model van de bij het T.V.T.in gebruik zijnde plastiek-tent werd een „beregeningskap" gebouwd, die in de resistentiekas van het LP.O. onder een scherm van
kaasdoek is opgesteld. Er kunnen 36, in testen gezaaide, slarassen tegelijk op hun vatbaarheid voor Brem/a-herkomsten getoetst worden. Wanneer op warme zomerdagen
de temperatuur in de kas soms tot 30°C stijgt, kan men door koeling met bronwater
van ongeveer 13°C er voor zorgen, dat de lucht onder de kap, die op vrijwel 100%
vochtigheid wordt gehouden, niet hoger verhit wordt dan tot ± 23°C. Het nachtelijk
minimum bedraagt hierdan omstreeks 15°C.Dit temperatuurtraject isvoor een vlotte
infectie van de slaplantjes en voor een goede sporulatie van de schimmel gunstig. De
door het I.V.T. met het fysio nr. 2 bereikte resultaten konden worden bevestigd:
Proeftuin's Blackpool en alle andere Nederlandse handelsrassen zijn daar vatbaar
voor en ook het in Engeland aanvankelijk resistente ras Mildura. De genoemde rassen
en een aantal andere zijn niet vatbaar voor het fysio nr. 1.
De proeven met het bewaren van vacuum-gedroogde sporen in buisjes in de ijskast
(temp. ong. + 4°C) en van slablad met sporangiën in de diepvrieskist (temp. omstreeks —20°C) werden voortgezet. De vacuum-gedroogde sporen bleken in elk geval
na vijf maanden nog een normale infectie te kunnen geven. Met het diepvriesmateriaal
was dit na zeven maanden nog het geval. Het bewaren van plantmateriaal in de diepvrieskist vraagt wel iets meer ruimte, maar kost zoveel minder tijd en moeite, dan het
vacuumdrogen, dat verder geheel op de eerste wijze van bewaring is overgeschakeld,
niet alleen voor een reservevoorraad van de twee voorhanden fysio's, maar ook voor
het opslaan van depraktijkmonsters, die nu stuk voor stuk na elkaar in dezelfde ruimte kunnen worden getoetst zonder dat gevaar voor vermenging behoeft opte treden.
Met betrekking tot de moeilijkheden en mogelijkheden bij het toetsen van slaplanten op devatbaarheid voor Bremiazijn verschillende proeven ingang.
Spinazie
Mozaïek (Cucumis virus1)(project 7-1-1,Ir. N. HUBBELING)
Een van de eerste mozaïekresistente spinazierassen, namelijk het ras Wintra bleek
op eenveld in deAchterhoek in het voorjaar sterk door mozaïek te worden aangetast.
Het ziektebeeld was evenwel iets afwijkend: de planten waren minder chlorotisch en
minder in groei geremd dan na infectie met Cucumis virus1.Merkwaardig was bovendien, dat de verschijnselen bij overwinterde spinazie in maart al zeer hevig waren, terwijltoen van bladluizen geensprake kon zijn. Een onderzoek, dat naar aanleiding hiervan door dr. BEEMSTER is ingesteld, wees uit, dat bovengenoemde mozaïekverschijnselen aan ratelvirus waren toe te schrijven. Dit virus wordt overgebracht door nematoden, die in de desbetreffende zandgronden vrij geregeld voorkomen.
De resistentietoetsing met infectiemateriaal van het echte Cucumis virus 1werd dit
jaar al door verschillende kwekers met succes uitgevoerd.
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Wolf (Peronospora
spinaciae
HUBBELING e n N . HUYBERTS).

( M O N T . ) D E B A R Y ) ( p r o j e c t 7-1-1 e n 7 - 1 - 2 1 , Ir. N .

Ten aanzien van de resistentietoetsing van spinazie tegen wolf zijn geen nieuwe ontwikkelingen tevermelden, afgezien van eenmassale veldtoetsing door éénkweker. Het
resultaat daarvan wasevenwel niet ergbevredigend, omdat detemperatuur buiten veel
tehoog opliep.
Tomaat
Bladvlekkenziekte (Cladosporiumfulvum

CKE.) (project

7-1-22, Ir. N. HUBBELING

en N. HUYBERTS)

Langzamerhand isduidelijk geworden, dat binnen de groepvan fysio's, die de laatstejarentotdusverresistente tomaterassen aantastten, nog enigedifferentiatie mogelijk
is. Het isevenweltevoorbarig om hieromtrent al uitvoerige gegevens te verstrekken.
Verwelkingsziekte (Verticillium albo-atrum REINKE et BERTH.) (project 7-1-22, Ir. N.
HUBBELING)

De heer S. QUINIONES sloot zijn onderzoek omtrent de specialisatie van deze schim"
melziekte op tomaterassen af. Hij stuitte optalvan interessante problemen, dienog op
een oplossing wachten. Ir. N. HUBBELING heeft dit onderzoek voortgezet aan het
Department for Botany and Plant Pathology van het Ohio Agricultural Experiment
Station te Wooster (Ohio). Hij is daar een jaar blijven werken, namelijk tot half
Augustus 1965.
Ui
Koprot (Botrytis alliiMUNN.) (project 7-3-4,Dr. F. TJALLINGII)
Aan enige kweekbedrijven en aan het I.V.T. werden weer cultures van twintig stammen van Botrytis allii geleverd voor toetsing van uiebollen op koprotgevoeligheid.
De proeven over het infecteren van afgeknipte uiekiemplantjes werden voortgezet.
Planten van verschillende rassen, waarvan de bollen een uiteenlopende vatbaarheid
voor koprot bezitten, werden, enige weken oud, op 4cm hoogte afgeknipt en met een
sporenmengsel van twintig Botrytis-stammen bespoten. Eerst werden zetwee tot vier
dagen bij 10°, resp. 20°C en hoge luchtvochtigheid gehouden en daarna vrij op een
kastablet gezet. De afgeknipte bladeren gaan dan insterven. De hoogste temperatuur
gaf een iets snellere insterving; volgende proeven zijn daarom alleen bij ± 20° gedaan.
Met water bespoten planten vertonen geen of slechts een zeer geringe insterving. Bij
eenvoldoendehogeluchtvochtigheid gaat deinstervingdoor ensterven demeeste plantjes tenslotte af. Bij een iets lager vochtgehalte van de lucht stopt de necrose dikwijls,
daarom zijn latere proeven onder een plastiek-bedekking uitgevoerd.
De meeste proeven zijn gedaan met de rassen Queen en Stuttgarter Riesen. In de
praktijk en in proeven met afgesneden bollen is de koprotaantasting van de bollen bij
Queen altijd veel ernstiger dan bij Stuttgarter Riesen.
Bij onzekiemplantinfectie washet verschiltussen dezerassen doorgaans klein, maar
het ras Stuttgarter Riesen was meestal vatbaarder dan Queen (fig. 22).Bij overblijvers
van het ras Queen van deze proeven bleken denieuw gevormde bolletjes 2>\ maand na
de inoculatie alle koprot te hebben, terwijl die van Stuttgarter Riesen allegaaf waren!
In een dergelijke proef met kiemplanten van een groot aantafrassen en lijnen op een
veredelingsbedrijf bleken ook enkele voor koprot (in de bol)Jzeer vatbare witte uien
resistenter tegen insterving van afgeknipte bladeren dan een paar voor koprot weinig
vatbare rassen.
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22.
Infectie van afgeknipte
uiekiemplanten met sporen van Botrytis allü. Ras
Stuttgarter Riesen (links)
sterker aangetast dan ras
Queen (rechts).
Infection of cut-off onion
seedlings with spores of
Botrytis allü. Var. Stuttgarter Riesen (left) more
heavily attacked than var.
Queen (right).
FIG

Ex zijn dus vooralsnog geenaanwijzingen dat deresultaten van kiemplantinfecties
enigecorrelatie vertonen metdievan kunstmatige bolinfecties en met het optreden van
koprot inde praktijk.
Opvallend indezeproeven wassteeds,dat Botrytis allü niet alléén door de afgeknipte bladeren naar beneden groeit. Afstervende, min of meer gele, oudere bladeren worden snelen sterk door de schimmel aangetast en ook de scheden van dezebladeren, die
aan de basis van deplant dejongere bladeren omvatten. Vanuit deze aangetaste scheden kan de schimmel nu ook de groene bladbases van de jongere bladeren binnendringen en tot afsterven brengen, zodat een voetrot ontstaat, waardoor de plant omvalt. Ook tegen dezevorm van infectie leken de witte uierassen (koprotgevoelig) beter
bestand dan meer koprotresistente rassen. Fig. 23 toont een uieplant, waarbij de twee
afgeknipte bladeren een eind ingestorven en omgeknikt zijn, terwijl de schede van het
oudste blad dicht bezet ismet Botrytis-sporangiën.
LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

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

De levering van infectiemateriaal had dezelfde omvang als in 1963.De S.V.P. was
weer degrootste afnemer.
In deloop van dezomer kregen wijvan ir. SCHNIEDERSvan het Cebeco een PhytophjAora-monster dat bij determinatie afwijkend had gereageerd. Het bleek na tweemaal
determineren nu duidelijk fysio 1.2.3 tezijn. Dit ishetenigefysio van deeerste zestien,
dat nog niet in ons land gevonden was. Met dit fysio kan nu ook het gen R4 worden
bepaald.
Door tussenkomst van dr. Mooi kregen we in september een cultuur van fysio
1.2.3.4.5vanprof. SCHICKuit Rostock.
119

FIG. 23.

Infectie van een afgeknipte uiekiemplant door Botrytis allii.
Afgeknipt blad is ingestorven
en omgeknikt. Schede van oudste
(buitenste) blad vertoont Botry//'.y-sporangiën na aantasting van
bladschijf.
Infection ofacut-offonion seedling
by Botrytisallii. Cut-off leaf dead
andbendingdown. Sheath ofoldest
(outer) leaf shows Botrytis sporangia after attack of lamina.

Het onderzoek voor het I.V.R.O.naar de R-genen innieuweaardappelklonen betrof
ditjaar 27nummers, waaraan wijnogtwee,verledenjaar door het I.V.R.O. afgekeurde
nummers toevoegden.Hetwas weeropvallend dat alle afstammelingen van IVP 19268
een zeer hoge veldresistentie bezitten. Al zijn deze nummers voor de praktijk nog niet
direct bruikbaar, als géniteur zullen ze van grote waarde zijn.
Ook werden dezeklonen opeengeïsoleerd proefveldje uitgepoot alsvoorjaars- enals
najaarsteelt, en kunstmatig geïnfecteerd met de fysio's 1.3.4 en 1.2.3.4. Vooral de najaarsteelt gaf goede resultaten. De 19268-nakomelingen vertoonden alle weer hun zeer
goede veldresistentie. De beoordeling op veldresistentie is dit jaar echter op een veel
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zwakkere basis komen te staan door devondst van een herkomst van fysio 1.3.4die op
sommige aardappelrassen veel virulenter wasdan de isolaties van 1.3.4 die wij reeds in
cultuur hadden. Zo heeft het ras Spartaan voor de tot nu toe bekende stammen van
1.3.4 een zeer behoorlijke veldresistentie maar wordt door de nieuwe stam bijzonder
zwaar aangetast. Het schijnt dus dat binnen de „R-genen fysioY' nog fysio's voorkomen, die sterk in virulentie verschillen en daardoor een bestaande veldresistentie kunnen doorbreken.
Biet
Vergelingsziekte (project 7-2-8, Dr. J. C. s'JACOB)
Het gebrek aan geschikte kasruimte voor het opkweken van besmette luizen op vergelingszieke bieteplanten maakt het tijdig afleveren van dit infectiemateriaal aan de
kwekers steeds moeilijker. Aan de andere kant is de vraag ook zo verminderd dat wij
vermoedelijk in 1965 voor de kweek wel kunnen volstaan met twee grote kooien van
nylongaas, diein een kas kunnen staan zonder dat demedegebruikers van dezekasgevaar lopen dat hun planten eveneens met luizen besmet raken.
HANDELSGEWASSEN

Vlas
Vlasbrand(Pythium megalacanthum DE BARY) (project 7-2-13, Dr. J. C. s'JACOB)
Reeds enigejaren zijn er moeilijkheden bij het vinden van geschikte proefterreinen.
Ditjaarwerd behalveopdebeideoudeterreinen in Hoofddorp en Hefswal bij Roodeschool een proefveld aangelegd op een perceel in Eenrum waar de heer HYLKEMA te
Mensingeweer ons op attent maakte. Hierop zou in de 2e wereldoorlog een zo zware
vlasbrandaantasting zijn opgetreden, dat er nadien nooit meer vlas geteeld is. Het is
bekend dat vlasbrand meer dan vijftien jaar in de grond kan overblijven. Helaas hebben wij van deze zware besmetting niets meer terug kunnen vinden. Van het begin af
aan vertoonde het vlas een zeer gezonde ontwikkeling.
De resultaten inHoofddorp waren weer onbetrouwbaar. Ophetveld inHefswal, dat
ook bij de S.V.P. in gebruik was,konden weechter enige gegevens verzamelen hoewel
dezeindirect sterk beïnvloed werden door de bodemstructuur. Het eindevan de proefserie kwam zelfs vlak naast de dam te liggen zodat het laatste stuk van de proef door
het daar aanwezige structuurbederf onbruikbaar was.Ook hetlatezaaien zalzeker van
invloed geweest zijn, omdat kort daarna eenperiode met warm weer optrad.
Vlasroest (Melampsora Uni (SCHUM.) LÉVEILLÉ) (project 7-2-8 en 7-2-13, Dr. J. C.
s'JACOB)

Tengevolge van hetvrijwel aanhoudend droge warme weerwasdeuitbreidingvan de
kunstmatige infectie gering. Pasna deregenval van eindjuni werd dit zoveel beter, dat
de eerste beoordeling kon plaats vinden. Toch was tegen het einde van de proef de
aantasting van rassen met eennormale veldresistentie nauwelijks te onderscheiden van
die van rassen met een vrijwel absolute jeugdresistentie. Daarom werden dit jaar alle
rassen in de kas op de kiemplantreactie onderzocht, waarbij het verschil tussen beide
vormen van resistentie altijd duidelijk zichtbaar is.Het aantal rassen met kiemplantresistentie was evenals in 1963 weer hoog. De zwartstipreacties waren door de hittegolf
in de 2e helft van juni gering en daardoor onbetrouwbaar maar zolang de nieuwe
rassen absolute resistentie hebben, waarnaar gestreefd moet worden, hebben we van
zwartstip toch geen last meer.
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Dodeharrei (Ascochyta linicola (NAOUM. et VASS.) (project 7-2-13,Dr. J. C. S'JACOB)
Van een aantal bekende rassen uit de rassenlijst, die in 1963kort na de bloei op de
zaadbollen met Ascochyta geïnfecteerd waren, werd zaad geoogst en later door het
R.P.Z.C. op de aantastingsgraad onderzocht. De proef wasin duplo opgezet. Alle rassen waren zeersterk besmet.De aantastingspercentagesliepen uiteen van 40-53%. Het
resterende zaad werd in 1964te Wageningen uitgezaaid. Vermoedelijk tengevolge van
de aanhoudende droogte schommeldehet aantastingspercentage te veldetussen 1,6en
3,2%.
Dit onderzoek zal in 1964/65 met enkele rassen worden uitgebreid, terwijl ook het
oude ras Verum wordt opgenomen, waarvan de praktijk altijd veronderstelde dat het
veelvatbaarder wasdan andere rassen.
VOEDERGEWASSEN

Stoppelknol
Knolvoetziekte (Plasmodiophora brassicae WOR.) (project 7-3-1, Dr. F. TJALLINGII)
Praktijkervaringen
Het seizoen 1964wasvoor de ontwikkelingvan deziekte ophetveld over het geheel
genomen ongunstig. Het weer was in augustus en september overwegend vrij warm en
zonnig, maar de neerslag op de meesteplaatsen beneden normaal. Opveel selectiepercelen is de aantasting onvoldoende geweest voor een doeltreffende beoordeling op resistentie.
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 proeven met het toetssortiment op een reeks grondherkomsten op het I.P.O.proefveld te Wageningen gaven een zeer uiteenlopende besmettingsgraad te zien. In
verscheidene echter werd Gelria-A weer voor 100% aangetast. Waar de infectie voldoende was, vertoonde het aantastingsbeeld een goede overeenstemming met wat van
de percelen van oorsprong bekend is. Op één selectieveld is vermoedelijk een ander
fysio opgetreden, wat ook in de grondbesmettingsproef tot uiting kwam.
Op een selectieterrein op humeuze middelzware vochtige kleigrond, van ZWAAN &
D E WILJES N.V. te Scheemda, waar in 1963 volgens de I.P.O.-methode zaaivoor-besmetting met zieke grond van elders met succes was toegepast, werd in 1964voor de
tweedemaal opknolvoet geselecteerd, zonder nieuwebesmetting. Debehandeling was
alsvolgt: in het najaar van 1963werd geploegd en gemest en in het voorjaar van 1964
nog eens gefreesd. Eind april is op advies van het I.P.O. Chinese kool gezaaid (op
rijen, maar op andere dan hetjaar tevoren)met debedoeling, door ditzéérvatbare gewas de besmettingsgraad van de grond telaten opvoeren. Inderdaad ontwikkelde zich
een zware en regelmatig verspreide knolvoetaantasting. Het gewas werd halfjuli zonder loof ingefreesd en aan het eindevanjuli zijn de stoppelknollijnen gezaaid, evenals
bij de Chinese kool onder toevoeging van wat stikstof aan de grond. Ondanks de
droogte in augustus en de ogenschijnlijk normale ontwikkeling van het loof bleek de
knolvoetaantasting van de vatbare standaardrassen bij het rooien begin november
bijzonder zwaar te zijn. Het aantastingsbeeld van het I.P.O.-toetssortiment kwam geheel overeen met dat van 1963.Het blijkt dus, dat deze methode van kunstmatige besmetting van eenperceel gezonde grond om een selectieveld te verkrijgen, onder gunstige omstandigheden goederesultaten oplevert.
E f f e c t van htet telen van r e s i s t e n t e r a s s e n op k n o l v o e t g r o n d
In de Gelderse Achterhoek en in West Brabant werd een enquête gehouden op be122

drijven, die vroeger ernstig van knolvoet te lijden hadden. Op de grote meerderheid
hiervan komt thans, bij geregelde verbouw van de meest gangbare resistente stoppelknolrassen, vrijwel geenknolvoet meervoor. Op enkelevan devroeger zwaar besmette
percelen zijn zelfs al weer eensvatbare rassen geteeld zonder dat knolvoetaantasting is
opgetreden. Op een aantal komt in de resistente rassen vaak nog wel een gering percentage knolvoet voor, zodat hier het telen van vatbare rassen af te raden is. Ernstige
aantasting van derassen met een speciale resistentie (Novitas, Gelria-R) isin ons land
in de praktijk tot dusver nog niet waargenomen.
GRANEN

Tarweengerst
Geleroest (Pucciniastriiformis WEST.) (project 7-2-1, Dr. J. C. s'JACOBen projecten
7-4-1en7-4-2,Ir. R. W. STUBBS)
Algemeen
Aangezien zich, wat betreft de fysiologische specialisatie, geen nieuwe gezichtspunten hebben voorgedaan isde opzet van alletoetsingen nietveranderd. De I.V.R.O.-serie werd weer in Wageningen en in Flevoland uitgeplant. Het aantal gebruikte veldfysio's bleef gelijk. (Drieledenvan de afdeling bezochten van 29juni tot 1 juli de Third
International Yellow rust Conference in Cambridge. Na afloop waren verschillende
buitenlandse onderzoekers op de resistentie afdeling te gast.)
H e t proefveld te W a g e n i n g e n
De kunstmatige infectie kon dit jaar veel vroeger plaats vinden dan verleden jaar,
waardoor de verspreiding in het begin veel beter was dan vorigjaar. Helaas was de
temperatuur in de maanden mei enjuni abnormaal hoog; daardoor was de infectiegraad tenslotte aanzienlijk lager dan in 1963.Duidelijk bleek dat de ongunstige weersomstandigheden op bepaalde fysio's veel sterker inwerkten dan op andere. Het Chinese-fysio, het Dippes Triumph-fysio, het Étoile de Choisy-fysio en het Falco-fysio werden door de hoge temperaturen in het geheel niet beïnvloed. Het Cleo-fysio, het
Alba- en het Heine VII-fysio werden daarentegen duidelijk vertraagd in hun ontwikkeling, terwijl het Peko-, het Flamingo-, het Leda- en het Opal-fysio vrijwel niet tot
ontwikkeling kwamen. Het gevolgvan de geringe ontwikkeling was, dat alleen de zeer
vatbare rassen te herkennen waren en dat de overige bij een aantastingsgraad 6 | reeds
alsvatbaar moeten worden gekwalificeerd.
Een zeer hoge resistentie kwam ditjaar bij de I.V.R.O.-serie maar weinig voor. Behalve bij de bekende rassen Ibis en Flevina werd deze eigenschap alleen gevonden bij
het nieuw onderzochte ras Weique (eentarwe X kweek bastaard). Het ras Heine 3937
is eveneens vrijwel volkomen resistent maar doet toch ietsvoor de eerstgenoemde rassen onder. Verschillende van de voor het eerst onderzochte rassen konden direct wegenste grote vatbaarheid worden afgeschreven.
Het bleek dat het ras Wodan nog vatbaarder is voor het Cleo-fysio dan Cleo zelf.
Dit verschijnsel werd niet alleen in Wageningen maar ook in de fysiovelden in O. Flevoland en op verschillende I.V.R.O.-proefvelden gevonden.
Bij dewintergerst kwam weerinhet geheel geenresistentie voor en bij de zomergerst
is Emir nog het enige van de onderzochte rassen, zowel uit de rassenlijst als de nieuw
aangemelde, dateenvoldoende resistentie bezit. Hoewel vele kwekers intensief met de
resistentieveredeling van gerst bezig zijn, is toch in de eerstejaren nog geen voor de
praktijk bruikbaar raste verwachten.
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De resultaten van de proef, waarin met behulp van „marker genes" de resistentiegenen van het uit de Ver. Staten ontvangen gerstras Cl 1237 zouden worden vastgesteld, lietenechter nog geenconclusies toe.
De uit Israël afkomstige herkomsten van Triticum spp., Aegilops spp. en Hordeum
spontaneum werden getoetst op resistentie tegen gele roest. Deze drie collecties bleken
te bestaan uit resistente envatbare herkomsten.
De fysiovelden
De fysiovelden, die op een kavel koolzaad in Oostelijk Flevoland waren aangelegd,
zijn alsgevolgvan het optreden van menginfecties met onder andere het Cleo-fysio en
met het Chinese-fysio minder goed geslaagd. Bovendien werd de infectiegraad sterk
beïnvloed door perioden van droogte en hogetemperaturen indemaandenjuni enjuli.
Desalniettemin konvan 16vande22roestherkomsten deidentiteit worden vastgesteld.
Van denog niet eerder of weiniggetoetste tarwerassen blijken de Franse rassen Hybridedu Joncquois enBon Fermier beter deW.8( = B.55)veldfysio's tedetermineren dan
hetrasNord-Desprez. Hoewel develdenmet debelangrijkste fysio's alsbijv. het Cleo-,
het Falco- en het Étoile de Choisy-fysio goed waren te beoordelen, was het toch jammer dat het Flamingo- en het Leda-fysioveld onbruikbaar waren omdat deze beide
fysio's agressiefactoren hebben die in geen andere voorkomen.
Vandetwaalf fysiovelden waaropdeI.V.R.O.-serievoorkwam waren erhelaas maar
zeven bruikbaar voor het bepalen van de fysioresistentie. Wat betreft de bekende rassenlijStrassen deden zich geen nieuwe gezichtspunten voor. De reeds bij de proef in
Wageningen vermelde nieuwe rassen Weique en Heine 3973 bleken voor geen enkel
fysio vatbaar te zijn en kunnen dus inieder geval alsgéniteur voor verder veredelingswerk dienst doen.
De tien fysiovelden van gerst waren goed geslaagd. Gegevens zijn daarvan verkregen betreffende de identiteit van de gebruikte roestherkomsten en de resistentie van
een aantal gerstrassen, die in de Nederlandse en Engelse rassenlijst zijn opgenomen en
die tot European Barley Disease Nursery behoren. Zeer hoge resistentie vertonen een
aantal exotische rassen onder andere Cl 1227,Cl 1237,Cl 1243,L92en L94).Van de
praktijkrassen blijken alleen Emir en Proctor veldresistentie te bezitten.
De i n t e r n a t i o n a l e v a n g s o r t i m e n t e n
Het internationale vangsortimentenproject, waaraan 23landen deelnemen isin 1964
uitgebreid met twee vangsortimenten in Columbia en drie in de Verenigde Staten. In
deze twee landen vormt de gele roest op tarwe sinds de laatstejaren een probleem. De
gegevensover 1964tonen aan dat inEuropa degeleroest optarwe ditjaar een aanzienlijk hoger infectieniveau bereikte dan in 1962en 1963toen erinhetalgemeen bijzonder
weinig gele roest voorkwam. Vele vangsortimenthouders maakten melding van lichte
aantasting in praktijkvelden. In Nederland kwamen zeer ernstige aantastingen (infectiegraad 9) voor in Cadzand (Zeeuws-Vlaanderen) en Luttelgeest (N.O.-Polder) waar
het ras Cleo geïnfecteerd was door het zeer virulante en agressieve Cleo-fysio. Tn
België (Oostkerke) kwamen infecties van betekenis voor op het ras Cappelle; in dezelfde omgeving was ook het gerstras Carlsberg zeer hevig aangetast. Evenals vorig
jaar kwam gele roest op gerst voor in Engeland en Oost-Duitsland. In Engeland, waar
voordien alleen nog maar fysio 23 voorkwam, blijkt fysio 24 dit jaar zijn intrede te
hebben gedaan. In Griekenland heeft zich voor het eerst een epidemie van gele roest
op tarwe ontwikkeld. Het infectiespectrum van dein de betrokken gebieden aangelegdevangsortimenten bestond uiteenaantasting opderassen Chinese 166,Hope x Tim124

stein, Cleo, Heine's Kolben, Peko en Rubis en wijst derhalve op een optreden van een
voor Europa nieuw agressief fysio.
Het verhoogde optreden van gele roest in 1964 is hoogstwaarschijnlijk het gevolg
van gunstige overwinteringsvoorwaarden voor de schimmel gedurende de winter van
1963/1964.
De k a s p r o e v e n
De kastoetsingen die dit jaar in hoofdzaak gericht waren op de mogelijkheid van
identificatie vanveldfysio's, hebben alsresultaat opgeleverd, dat nu intotaal elf fysio's
indekaszijntedetermineren. Vijf veldfysio's kunnen nu metbehulpvannieuw gevonden differentiërende rassen in de kas worden geïdentificeerd. Hierdoor zijn deze veldof volwassen-plant-fysio's teruggebracht tot kas- ofjeugdfysio's. Vier veldfysio's kunnen worden gedetermineerd door middel van inoculatie op oudere bladeren, en twee
andereveldfysio's metbehulp vaneentoetsrasdatbijhetgebruikelijke temperatuur van
15°C geen onderscheid in aantasting laat zien, maar wel bij 20°C.
Het nieuw opgestelde determinatieschema voor kas-ofjeugdfysio's heeft bovendien
een beter inzicht gegeven in de genetische relatie tussen ras en fysio.
In kastoetsingen is verder aangetoond dat het Heine's Kolben-fysio ook virulent is
op het gerstras Topper.
In detoetsingvan de21substitutielijnen van het rasThatcher met 14fysio's isgebleken dat deresistentiegen(en) van ditras allengelokaliseerd zijn opchromosoom 2A.
Bruine roest (Puccinia recondita ROB. et DESM. f. tritici) (project 7-2-1, Dr. J. C.
s'JACOB)

De infectie vond ditjaar voor het eerst plaats met een aantal door dr. ZADOKSgedetermineerde veldfysio's. Hoewel de aantasting van de besmetterrassen pas laat in het
seizoen tot volle ontwikkeling kwam bleek aan het einde van de proef, dat toch alle
fysio's in voldoende mate aanwezig waren. De infectiegraad was toen bij alle besmetterrassen zeer hoog. De in het verslag over 1963 geuite veronderstelling, dat het ras
Ibis alleen voor het Felix-fysio vatbaar zou zijn, isjuist gebleken. Nu dit fysio weer in
voldoende mate aanwezig was, was deaantasting van Ibis weer tot eenzelfde graad opgelopen als bij vroegere proeven. Bij de wintertarwes bleek het ras Weique (een tarwe
Xkweekbastaard) geheelonvatbaartezijn.Alleoverigerassen zijn bijzonder vatbaar.
Van dezomertarwes hebben alleen Gaby enOpelenigeresistentie, echter inveelgeringeremate dan Weique. Deze resultatenzijnvolkomen inovereenstemming met die van
vorigejaren.
Meeldauw (Erysiphe graminis D.C.) (project 7-2-3, Dr. J. C. S'JACOB)
Voor de meeldauwproeven is ditjaar met succes uitgezaaid op zandgrond. Kunstmatige infectie is niet uitgevoerd. Het aantal tarwerassen met een werkelijk goede
meeldauwresistentie blijft nog steeds gering en beperkt zich tot de wintertarwes. De
aantasting was over het algemeen zó hevig dat verschil tussen derassen die enigeveldresistentie bezitten geheel wegviel.
Allewintergersten waren,zoalsverwachtmocht worden, zeervatbaar. Bij dezomergerst beperkt dehoge graad van resistentie zichtot materiaal dat van Hordeum spontaneum nigrum of van enkele Arabische en Ethiopische gersten afstamt. Uit de reactie
vandenaast dezeproef gezaaiderassenvanhetmeeldauw-determinatiesortiment bleek
dat devirulente fysio's dieHordeum spont.nigr.kunnen aantasten op ditproefveld nog
steedsnietaanwezig waren.
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Stuifbrand(Ustilago tritici (PERS.) ROSTR. en Ustilagonuda (JENS.) ROSTR.) (project
7-2-3, Dr. J. C. s'JACOB)

De aantastingspercentages bij de wintertarwes waren dit jaar bijzonder hoog. Dit
werd veroorzaakt door het grote aantal planten waarvan de aren of soms zelfs maar
enkele aren gedeeltelijk waren aangetast. Dit wijst op voor de stuifbrand zeer gunstige
omstandigheden. Maar vrijwel alle nieuw in onderzoek zijnde wintertarwerassen hebben gelukkig resistentie tegen het meest voorkomende fysio 8. Bij de zomertarwes was
deaantasting veelgeringer maar toch ruim voldoende voor een goedebeoordeling van
de resistentie. De toestand kan echter verontrustend worden. Behalve debeide rassenlijst-rassen Opal en Gaby blijkt nl. ook het nieuwe ras Triesdorf 202-913 voor alle
fysio's zeer vatbaar.
De aantasting van de zomergerst was ditjaar niet hoog. Bij Emir blijft de absolute
resistentie duidelijk zichtbaar. Er is zo lang dit ras in onderzoek is, nog nooit een aar
metstuifbrand in gevonden.
Literatuurarchief'(project 7-2-7,Dr. J. C. s'JACOB)
Door personeelsgebrek is een vrij belangrijke achterstand ontstaan met het tikken
der kaarten. Getracht zal worden dit in het komendejaar inte lopen.
Aan 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
1cultuurbuis (klein)
Botrytis allii
312Petrischalen + flesjes
Botrytis cinerea
5cultuurbuizen (klein)
Bremialactucae
4testenslakiemplanten met schimmel
Cladosporiumcucumerinum
189 flesjes
3cultuurbuizen (klein)
103 flesjes
Cladosporiumfulvum
122cultuurbuizen (klein)
Colletotrichum lindemuthianum
827 flesjes
835cultuurbuizen (klein)
Corynesporamelonis
178 flesjes
Cucumisvirus1
108spinaziekiemplanten met mozaïek
Fusariumoxysporum f.pisi ras1
311.vloeistofcultuur
Fusariumoxysporum f.pisi ras2
31. vloeistofcultuur
Fusariumoxysporum f. callistephi
31. vloeistofcultuur
MelampsoraUni
6kistjes à 50besmette planten (uitsluitend sporen verzonden)
Peronosporaspinaciae
261besmette kiemplanten
Phaseolusvirus 1
47blaadjes met rolmozaïek
Phaseolusvirus2
3planten met scherpmozaïek
Phytophthora infestons
385besmette knollen
Pseudomonasphaseolicola
134cultuurbuizen (klein)
Pucciniastriiformis f. hordei
17kistjes à 50besmette planten
Pucciniastriiformis f. tritici
66kistjes à 50besmette planten
Stippelstreep
1plantmet stippelstreep
Vergelingszieke bieten
25besmetteplantenmet bladluizen
Verticilliumalbo-atrum
341. vloeistofcultuur
1cultuurbuis (klein)
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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 r a s s e n
48gerstrassen tegen geleroest
27 aardappelrassen op R. genentegen
48gerstrassen tegen meeldauw
aardappelziekte
18gerstrassen tegen stuifbrand
9 augurkerassen tegen vruchtvuur
50bonerassentegen boneroest
8komkommerrassen tegenvrucht- en
50bonerassentegen Nicotiana virus11
bladvuur
50bonerassen tegenPhaseolusvirus 1
2spinazierassen tegenwolf
50bonerassen tegenPhaseolusvirus2
48tarwerassen tegenbruine roest
50bonerassen tegen vetvlekkenziekte
48tarwerassen tegengeleroest
50bonerassen tegen vlekkenziekte
48tarwerassen tegen meeldauw
66erwterassen tegenAm. vaatziekte
29 tarwerassen tegen stuifbrand
66erwterassen tegen topvergeling
14tomaterassen tegenbladvlekkenziekte
56erwterassen tegenvroege verbruining
29vlasrassentegen vlasbrand
56erwterassen tegenlichte vlekkenziekte
29vlasrassentegen vlasroest
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AFDELING LANDBOUWLUCHTVAART

Landbouwluchtvaart (project 8-1-1, mej. M. C. KERSSEN)
Algemeen
De totale oppervlakte landbouwgewassen, die in 1964 met vliegtuigen werd bespoten, bedroegruim 43000ha.
Eén van de zes landbouwluchtvaartbedrijven charterde, speciaal voor het werk in
Oostelijk Flevoland, drie Zweedse vliegtuigen. Hierbij waren twee toestellen van het
type Piper Pawnee PA-25-235.DeNederlandse vliegtuigen, dertien ingetalwaren allen
van het type Piper Super Cub PA-18A.
De jaarlijkse landbouwluchtvaartdag werd op 11maart onder voorzitterschap van
dr. J. G. TEN HOUTEN op onsinstituut gehouden. Medewerkers vande Rijksluchtvaartdienst, de Plantenziektenkundige Dienst, het Internationaal LandbouwluchtvaartCentrum en het LP.O. hielden voordrachten, die op verzoek in een gestencild verslag
van dezebijeenkomst zijn vastgelegd.
Debelangstelling voor hetgebruik vanvliegtuigen indelandbouw is,gezienhet aantal verzoeken om advies en inlichtingen van bedrijven, industrieën, instituten en particulieren, nog steeds stijgende. Op verzoek van het organiserend comité van de werktuigendagen, die op 13en 14mei te Liempde werden gehouden, isop deze dagen voorlichting gegeven over landbouwluchtvaart.
Bestrijding z i e k t e n en p l a g e n
Aardappel
De in de praktijk uitgevoerde bespuitingen met tinbevattende middelen ter bestrijding van de aardappelziekte (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY) veroorzaakten
ditjaar in een aantal gevallen schade aan het gewas. Dit was vooral vóór de bloei van
de aardappelen het geval. De verspoten hoeveelheid vloeistof was hierbij niet van belang, want de schade trad zowel na het spuiten met landmachines als na bespuitingen
met het vliegtuig op. Tussen de aardappelrassen was verschil in gevoeligheid voor
bovengenoemde middelen waar te nemen. Zo bleek vooral het ras Sirtema ernstig beschadigd te kunnen worden. In hoeverre de groeisnelheid van het gewas hierbij een rol
speelde, kon niet verder worden nagegaan (zie ook I.P.O.-jaarverslag 1963,blz. 119).
Bij pootaardappelen had de beschadiging van het gewas in enkele gevallen bovendien het nadelige gevolgdat hierdoor het selecteren ernstig werd bemoeilijkt.
Erwt
De erwteknopmade (Contariniapisi WINN.) heeft inenige gebieden eenzeer ernstige
aantasting veroorzaakt. Bespuitingen met DDT hadden in vele gevallen niet het gewensteresultaat. Zelfs oppercelen, die driekeerwaren bespoten, kwamen nogvrij veel
aangetaste knoppen voor. In samenwerking met dr. C. J. H. FRANSSEN zijn in de
Noordoostpolder een aantal waarnemingen gedaan. De resultaten van de bespuitingen, die met een vliegtuig waren uitgevoerd, waren gelijk aan die van het spuiten met
een landmachine. Het gunstigste tijdstip voor de eerste behandeling, dat door dr.
C. J. H. FRANSSEN in zijn onderzoek over de knopmade is vastgesteld, wordt in de
praktijk lang niet altijd benut; vaak ismen te laat.
Bij een grote populatie van de galmuggen ishet niet altijd mogelijk om door eenbespuiting met DDT alle legrijpe galmuggen te doden, vóórdat de eieren zijn afgezet. Er
zijn aanwijzingen, dat een combinatie van DDT met een fosforester in dat geval beter
werkt, omdat daarmede ook nog later uitgekomen larven gedood kunnen worden.
Hierover isechter nog verder onderzoek noodzakelijk.
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Wintertarwe
Uit verschillende gebieden kregen wij de vraag voorgelegd of een luisaantasting in
wintertarwe met behulp van vliegtuigen kan worden bestreden. Volgens determinatie
door de heer D. HILLE RIS LAMBERS betrof het hier de luis Macrosiphum avenae F.
Deze komt in ons land slechts incidenteel in groten getale voor. Hoewel deze luis in
centraal Europa schadelijk voor het gewas is, verwachtten de RLVD en de PD niet,
dat dit insekt enige invloed op de oogst zou uitoefenen. Uit ons land zijn hierover
echter geen gegevens bekend. Een officieel bestrijdingsadvies werd dan ook niet gegeven. Toch waren velelandbouwers verontrust door degrote aantallen luizen, die vooral ook in de aren werden aangetroffen enlieten daarom hun percelen met een vliegtuig
bespuiten. In totaal isongeveer 1500ha wintertarwe tegen dezeluis behandeld.
Zomertarwe
De mogelijkheid om de tarwestengelgalmug (Haplodiplosis equestris WAGN.) door
middel van bespuitingen met een vliegtuig te bestrijden is in een tweetal proeven
onderzocht. In de proef op zomertarwe is het resultaat van het spuiten met een vliegtuigvergeleken met dat van eenbehandeling met delandmachine. Naar aanleiding van
de waarnemingen betreffende de muggenvluchten en de eiafzetting, die op 27 mei in
samenwerking met de heer W. C. NIJVELDT zijn gedaan, werd besloten op 2juni de
eerste bespuiting uit tevoeren. Op diedatum en ook op de daarop volgende dag vielen
echter zware buien, zodat het vliegtuig pas op 4juni en de landmachine op 5juni kon
spuiten. Debespuitingen werden uitgevoerd met2kgDDT-spuitpoeder 25%gemengd
met 1 liter parathion per ha. Het vliegtuig verspoot 40liter spuitvloeistof per ha. Door
een fout van de loonspuiter kreeg een gedeelte van de vliegbanen ook een bespuiting
met de landmachine.
Op 12juni werd een gedeelte van het proefveld nogmaals door het vliegtuig met 2
literparathion per ha bespoten.
Vóór en na de bespuitingen zijn regelmatig waarnemingen verricht over de eiafzetting en het uitkomen van de larven. Op de dag van de eerste bespuiting werden op de
bladeren en stengelleden van enkele stengels reeds enige larfjes gevonden. De ontwikkelingvan het gewas had op die datum stadium 9-10 van de Feekes-schaal bereikt.
Op 13 juli zijn de monsters voor de eindbeoordeling genomen. De resultaten hierover zijn samengevat intabel 12.In verband met de grootte en deliggingvan de objectenzijn degemiddelden van demonsters van deverschillende zijden van het veld apart
aangegeven.
De aantasting van detwee onderste stengelleden van de stengels uit het onbehandelde object wasminder dan op grond van deeiafzetting werdverwacht.Hetderde,vierde
en vijfde stengellid waren het zwaarst aangetast.
Bij de verwerking van de verkregen resultaten zijn de lengten van stengels met één
aangetast stengellid in verband gebracht met het aantal gallen dat op dit stengellid
voorkwam. Hieruit bleek, dat indezeproefde aantastingsgraad van het vierde stengellid degrootste invloed op delengte heeft gehad.
Het resultaat van de éénmalige behandeling met het vliegtuig was beter dan dat van
het spuiten met de landmachine. Dit ismogelijk mede toe te schrijven aan het feit, dat
debespuiting met hetvliegtuig ééndageerder plaats vond.
Detweede behandeling heeft slechts weinigeffect gehad.
In de vliegtuig-objecten, die per ongeluk ook een bespuiting met de landmachine
kregen, was de aantasting het meest gereduceerd. Maar ook de dubbele hoeveelheid
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TABEL 12. Resultaten van de proef op zomertarwe ter bestrijding van de tarwestengelgalmug

onbehandeld zuid
(untreated south)
landmachine zuid
(groundequipment south)
id. oost (ds. east)
id. west (ds. west)
vliegtuig 1 x oost
(airplane I X east)
vliegtuig 2 x oost
(airplane 2 x east)
vliegtuig 1 x en landmachine west
(airplane I X andgroundeq.
west)
vliegtuig 2 x en landmachine west
(airplane 2 x andgroundeq.
west)

aantal gallen per
stengellid

aangetaste halmen
in %

aangetaste stengelleden in %

lengte van de
halmen in cm

99,7

60,2

8,6

63,3

81,2

25,3

1,6

89,1

95,7
60,8
54,8

35
22,7
15,2

3,5
1
0,6

83,9
93,9
97,5

49,6

12

0,5

95,9

32,8

7,1

0,3

104,9

30,8

7,1

0,4

106,2

% infectedhaulms

% infestedinternodes

numberofgalls p.
internode

length of the haulms

TABLE 12. The control o/Haplodiplosis equestris on wheat

van de bestrijdingsmiddelen kon delarven, diereeds in de bladscheden van het tweede
en derde stengellid waren gekropen, niet meer doden.
Zomergerst
Op dit proefveld werd een bespuiting met het vliegtuig tegen de tarwestengelgalmug
vergeleken meteenbespuiting meteen rugspuit.
Op 4juni ismet het vliegtuig gespoten, een daglater met derugspuit. Ook hier werd
evenals bij de bestrijding in zomertarwe een mengsel van 2 kg DDT spuitpoeder
25%en 1 literparathion per ha toegediend.
Een gedeeltelijke behandeling met 2liter parathion per ha door het vliegtuig volgde
op 12juni.
Ook op dit proefveld werden de ei-afzetting en het uitkomen van de larven regelmatig gecontroleerd. Op 4juni waren nog geenlarfjes uitgekomen. Op 10juni waseen
groot gedeelte van de eieren op de onderste bladeren verdroogd. De aantasting trad
zo laat op, dat delengte van de stengels er weinig door werd beïnvloed.
In het onbehandelde object was 87% van de stengels aangetast. In de behandelde
objecten was dit percentage kleiner dan 2. Het gemiddeld percentage aangetaste
stengelleden was van 22tot beneden één teruggebracht en het gemiddeld aantal gallen
per stengellid van 2,5tot minder dan 0,5.
Ook in deze proef was het resultaat van de bespuiting met een vliegtuig gelijk aan
die van een behandeling met veel spuitvloeistof.
Onkruidbestrijding
Het ammoniumzout van DNOC (80%)gaf, toegediend met eenvliegtuig, een betere
onkruiddoding in wintergranen dan het vernevelbare vrije zuur van DNOC (50%)
(zieI.P.O.-jaarverslag 1963,p. 122).Door middel vanlaboratoriumproeven is getracht
na te gaan of dit verschil in werking inderdaad voor vliegtuigbespuitingen van belang
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FIG. 24. D N O C ammoniumzout en vrij zuur op koolzaad. Twee druppels van 0,0004 mlper blaadje.
(DNOC compounds on rapeseed. Two droplets of 0,0004 ml per leaf).

is. Als toetsplantjes zijn koolzaadplantjes gebruikt, waarvan de twee kiemblaadjes
juist geheel volgroeid waren (ongeveer tien dagen na het kiemen). Per blaadje werden
één of tweedruppels vaneen bekende concentratie eneen bekend volume aangebracht.
Uit alle proeven bleek, dat bij toediening van een gelijke hoeveelheid werkzame stof
het ammoniumzout sterker werkte dan het vrije zuur, ongeacht of de proeven bij een
hoge dan wel bij een lage luchtvochtigheid werden genomen (ziefig.24). Proeven betreffende de invloed van de verdeling en de concentratie van de vloeistof op de sterfte
van de plantjes gaven de aanwijzing, dat bij de werking van het vrije zuur van DNOC
deconcentratie eengrotere rol speelde dan de verdeling.
Uitgevoerd op muurplantjes met vier blaadjes leverde de proef dezelfde resultaten
op.
Op een perceel wintertarwe op Goeree Overflakkee is met een landmachine en met
een vliegtuig een proef met het ammoniumzout en het vrije zuur van DNOC genomen. De onkruiden waren hoofdzakelijk kamille en muur. De bespuitingen zijn op
6 april uitgevoerd. In de objecten, diemet het vliegtuig waren gespoten, was het effect
van het ammoniumzout beter dan dat van het vrije zuur. Het resultaat van de vliegtuigbespuitingen bleefslechtsweinigachter bijdatvanhetspuiten metdelandmachine.
De bestrijding van de kamille was wat beter dan van de muur.
Een proef ter bestrijding van muur, die door de Rijksdienst IJsselmeerpolders in
Oostelijk Flevoland is uitgevoerd, gaf zowel met MCPP als met DNOC slechte resultaten. Hierbij zal vermoedelijk een minder goede verdeling van de spuitvloeistof door
het vliegtuigeenrol hebben gespeeld.
Ter bestrijding van roodbeen (Polygonum nodosum) is op een perceel zomergerst in
Oostelijk Flevoland een proef met verschillende middelen genomen. De bespuiting is
op9mei uitgevoerd. De DNOC bevattende middelen hadden vooral kort na de bespuiting een beter effect dan een middel op basis van ioxynil.
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
De proeven betreffende deinvloed van een late bespuiting met ureum, die in samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in 1963 werden genomen, zijn
gezien de gunstige resultaten voortgezet (zie I.P.O.-jaarverslag 1963, p. 122). In de
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Wieringermeer is op 28 mei op een proefveld, waarop door bovengenoemd instituut
tevens de invloed van het tijdstip van toediening werd nagegaan, een bespuiting met
het vliegtuig uitgevoerd. Hierbij werd 25 kg ureum per ha verspoten.
Tussen de behandelde en onbehandelde objecten werden geen verschillen in stand
van het gewas, meeldauw- en roestaantasting geconstateerd. Ook was er geen verschil
in opbrengst.
P r o e v e n over s p u i t t e c h n i e k
De Rijksdienst IJsselmeerpolders verzocht ons enkele proeven te nemen met de in
Oostelijk Flevoland opererende vliegtuigen van het type Piper Pawner PA-25-235. De
werkbreedte van deze toestellen bleek niet meer dan 12 à 13m te bedragen. Slechts
onder zeer gunstige weersomstandigheden kan deze bij een vlieghoogte van tenminste
twee meter op 14m gesteld worden. De verdeling van de spuitvloeistof isin hoge mate
afhankelijk van de weersomstandigheden, de vlieghoogte en de vliegsnelheid. Bij de
romp van het toestel moeten de spuitdoppen zover mogelijk naar onderen gebracht
worden.
Voorts zijn proeven uitgevoerd meteenapparatuur, diehoofdzakelijk bedoeld is om
vaste stoffen met vliegtuigen toe te dienen (bemesten, zaaien, etc). Deze „Swathmaster" was gemonteerd aan een Piper Super Cub PA-18A (zie fig. 25). Hiermede zijn
proeven gedaan over het zaaien van tarwe, het strooien van superfosfaat en van slakkenkorrels, alsmede enkele spuitproeven. De verdeling werd zowel kwantitatief als
kwalitatief beoordeeld. Voor extensief werk is deze apparatuur zeker te gebruiken.
Aan het begin en het einde van een vliegbaan is de verspreiding van het toegediende
materiaal enigszins onregelmatig inverband met het openen en sluiten van de apparatuur.
Het strooien van slakkenkorrels is na de proeven in Oostelijk Flevoland in de praktijk uitgevoerd. Ongeveer 1850 ha werden behandeld. Bij een vlieghoogte van meer
dan tien meter werd een werkbreedte van 16m verkregen.
Invloedvan deweersomstandigheden op dewerking van bestrijdingsmiddelen, (project 8-1-5,mej. M. C. KERSSEN)
Het onderzoek naar een methode om de invloed van de spuittechniek en de weersomstandigheden op dewerkingvan systemische insecticiden tekunnen bestuderen kon
slechts ten dele worden voortgezet, (zie I.P.O.-jaarverslag 1963,p. 123).Zwarte boneluizenengroeneperzikluizen worden op bladerenvaneenbieteplant gezet, waarop een
bekende hoeveelheid van het insecticide in een bepaalde verdeling is aangebracht. De
hierbij gebruikte methodiek is verder uitgewerkt. Het is vooral bij de groene luizen
van belang, dat deze afkomstig zijn van een kweek op bieten, omdat er anders een te
groot gedeelte van de luizen ontsnapt. De zwarte luizen vertonen een sterke voorkeur
voor de schaduwzijde van het blad. In de proeven met fosfamidon en thiometon verloopt de doding van de groene luizen langzamer dan van de zwarte luizen. In proeven
met demeton-S-methylwaser weinigverschil insnelheid van doden tusen beide luizesoorten. Een zeer groot verschil trad daarentegen in de voorlopige proeven met dimethoaat op.Indien deluizen onmiddellijk na het opdrogen van 20druppels dimethoaat
1:25 op het blad werden gezet, was vijf uur later 58,6%van de zwarte luizen gedood,
doch slechts 5,1%van de groene. Werden de luizen 17uur na het aanbrengen van de
druppels op het blad gebracht, dan was vijf uur later 94,9%van de zwarte luizen gedood enslechts9,5%van de groene.
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F G . 25. Zaaiapparatuur type Swathmaster aan Piper Super Cub.
(Seeding apparatus type Swathmaster on Piper Super Cub.)

133

AFDELING BIOCHEMISCH ONDERZOEK
EN TOEPASSING VAN RADIOACTIEVE ISOTOPEN

Biochemisch virusonderzoek(project 9-1-1, Dr. J. H. VENEKAMP)
Het jaarverslag over 1964 handelt over een nieuwe chromatografische viruszuiveringsmethode. Dezeberust opde scheiding van virusdeeltjes van de overige celbestanddelen met behulp van cellulosezuilen en solvents, die polyethyleenglycol, glucose,
MgCl2 en fosfaatbuffer bevatten. De volgens deze techniek gezuiverde virussen waren
tabaksmozaïekvirus, aardappel-X-virus, aardappel-Y-virus, stengelbontvirus, witteklavermozaïekvirus, tabaks-necrosevirus, anjer „ringspot" virus en anjer „mottle"
virus. Nadere analysen wezen op een hoge zuiverheid van de genoemde virussen. De
virussen bleken echter in de verkregen effluenten in een minder goed oplosbare vorm
voor te komen. Dit wasvooral het geval bij de staafvormige virussen. De deeltjes hebben sterke aantrekkingskrachten, waardoor grote agglomeraten ontstaan. Dit is goed
waarneembaar in de oplossingen, zoals deze uit de kolom komen. Bij een weinig
schudden ziet men duidelijk witte „wolken" optreden. Dit verschijnsel noemt men
aggregatie. Het is mogelijk, dat het virus reeds vóór de isolering in deze toestand in
het plantenhomogenaat voorkomt.
Behalvedewederzijdse aantrekkingvan devirusdeeltjes kan inhet ruwe homogenaat
een aantrekking van de chloroplasten en andere celfragmenten tot de virusdeeltjes optreden. Dit zou kunnen verklaren, waarom aardappel-X-virus gemakkelijker en beter
uit tomaat dan uit tabak is te isoleren: de aantrekking tussen virusdeeltjes en celfragmenten is bij tabak groter dan bij tomaat. Het laatstgenoemde verschijnsel is zeer belangrijk voor deviruszuivering, omdat deextraheerbaarheid van een virus afhangt van
de toestand, waarin het virus in het homogenaat voorkomt.
Vele virussen zijn tot dusver nog niet gezuiverd, waarschijnlijk voor een belangrijk
deel vanwege de bovenbeschreven adsorptie van virusdeeltjes aan celbestanddelen.
Met behulp van de door ons uitgewerkte chromatografische methode kon slechts een
zeer geringe hoeveelheid aardappel-Y-virus en witte-klavermozaïekvirus in sterk geaggregeerde toestand worden geïsoleerd. Het was daarom van het grootste belang om
zowel de aggregatie als de adsorptie van virusdeeltjes aan celbestanddelen nader te bestuderen.
Voor dit gedeelte van het onderzoek werd het aardappel-X-virus gebruikt. Dit viruvertoonde een sterke aggregatie, terwijl bij toepassing van de reeds beschreven proces
dure zoals reeds gezegd meer virus uit tomaat dan uit White Burley tabak of Nicotiana
rusticakon worden geïsoleerd.
In de eerste serie proeven met White Burley tabak werd onderzocht in hoeverre de
zuurgraad van de gebruikte solvents invloed had op de bovenbeschreven verschijnselen. Chromatografische zuiveringen, elk uitgevoerd bij pH's van 5, 6, 7, 8en 9, leidden
tot de elutie van sterk geaggregeerd aardappel-X-virus bij percolatie van het solvent,
dat 2% polyethyleenglycol en 0% NaCl bevatte. Minder geaggregeerd was het virus,
dat elueerde na doorleiding van het solvent, dat 1 % polyethyleenglycol en 0% NaCl
bevatte.
Bij de oorspronkelijke zuiveringsmethode waren de concentraties van polyethyleenglycol en NaCl in het homogenaat respectievelijk 5% en 2%. In elke volgende proef
van de tweede serie werden de concentraties van beide stoffen in het homogenaat achtereenvolgens verlaagd tot 5%en 0%, 4%en 0%, 3 %en 0%en tenslotte 2%en 0%.
Weinig doch sterk geaggregeerd virus verliet de zuilen met de oplossingen, die 2%
polyethyleenglycol en 0% NaCl bevatten. Meer virus, doch in minder geaggregeerde
toestand kwam in de oplossingen van 1 %polyethyleenglycol en 0%NaCl voor.
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De derde serie proeven was vergelijkbaar met de tweede doch de in de solvents gebruikte 0,01 Mol. fosfaatbuffer pH 7 was vervangen door 0,01 Mol. NH 4 - acetaatbuffer pH 7.Deze wijziging bracht geenverandering indemate van aggregatievan het
virus.
Eentoevoegingvan0,001 Mol.ethyleendiaminetetra-azijnzuur aan degebruikte solvents had evenmin invloed op de toestand van het virus. In de vierde serie proeven
waarin elkevolgendeproef werd uitgevoerd met een extratoevoeging aan alle gebruikte solvents van respectievelijk 0,01%, 0,02%,0,03%, 0,05% en 0,1% methylcellylose,
elueerde geaggregeerd virus ook steeds bij percolaties van de vloeistoffen, die achtereenvolgens 2% polyethyleenglycol (0% NaCl) en 1 % polyethyleenglycol (0% NaCl)
bevatten.
In alle proeven werd het homogenaat direct op de cellulosezuil gebracht en daarna
gechromatografeerd. Deze werking was gebaseerd op de aanname, dat op deze wijze
vrijwel alle aanwezige virusdeeltjes konden worden geïsoleerd. Het is echter niet uitgesloten, dat chloroplasten ofandere celfragmenten deaggregatie stimuleren enbovendien, dat deadsorptie van hetvirus aan zulkecelbestanddelen zo sterk is,dat het virus
niet meer uit de kolom kàn elueren. Deze overweging was aanleiding tot de proef,
waarbij het plantemateriaal in een mengsel van 0,01 Mol. NH4-acetaat pH 7, 4,5%
glucoseen0,004 Mol. MgCl2werd vermalen. Na centrifugeren van het homogenaat bij
10.000rpmgedurende tienminuten werdenbij debovenstaandevloeistof polyethyleenglycol en NaCl gevoegd tot eindconcentraties van respectievelijk 5% en 2%. Bij het
chromatograferen elueerde het virus met het solvent dat 1 %polyethyleenglycol bevatte; het virus was niet geaggregeerd. Daar vroegereopdezelfdewijze uitgevoerde proeven geaggregeerd virus opleverden, was het gunstige resultaat waarschijnlijk een gevolgvaneenversneldewerkwijze. Met ditviruspreparaat werd deinvloed vaneen aantal stoffen op de aggregatie nagegaan. Toevoeging van polyethyleenglycol leidde onmiddellijk tot aggregatie; methylcellulose, dextran, triton X 100, ficoll en glycerine
vertraagden het samenklonteren van de virusdeeltjes, en bij toepassing van NaCl was
er zelfs na drie dagen nog geen aggregatie waar te nemen. Hieruit volgt, dat in de
oorspronkelijke werkwijze NaCl dus geen stimulerend effect op de aggregatie heeft.
Dit is wel het geval met polyethyleenglycol. Bij nader onderzoek bleek verder, dat om
de door polyethyleenglycol veroorzaakte aggregatie opte heffen, de NaCl-concentratie moet worden verhoogd, soms tot 20%. Deze proeven demonstreerden dus ook de
omkeerbaarheid van de aggregatiereactie.
In een volgende serie werd onderzocht, hoe groot de NaCl-concentratie in de solvents zou moeten zijn om het virus uit een homogenaat van met aardappel-X-virusgeinfecteerde tabaksbladeren in ongeaggregeerde toestand chromatografisch te isoleren.
In elke volgende proef werd een hogere NaCl-concentratie in de solventserie van respectievelijk 2%, 3%,4%en 5%gebruikt. In allegevallen waarin de solvents 2%polyethyleenglycol bevatten,elueerde geaggregeerd virus.Deaggregatieindeze oplossingen
was op te heffen door een extra toevoeging van NaCl. Werd aan het einde van elke
proef eenoplossingvan 15%NaCl (0%polyethyleenglycol) door dekolom geleid, dan
elueerde nog een grote hoeveelheid virus, nu echter in ongeaggregeerde toestand. Dit
laatste maakte detegenwerkende invloed van deadsorptie van devirusdeeltjes aan celfragmenten op het vrijkomen van het virus uit een homogenaat zeer waarschijnlijk.
Het zout verminderde blijkbaar de adsorptie; met bladmateriaal van met X-virus geinfecteerde tomateplanten werd hetzelfde resultaat verkregen.
Het bleek mogelijk om de aggregatie geheel te verhinderen door solvents te gebruiken met een zoutgehalte van 15% of meer. De polyethyleenglycolconcentratie in het
homogenaat èn in het eerste solvent moest dan 10%zijn, omdat het virus onder deze
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omstandigheden bijdoorleidingvaneensolventmeteenhogere polyethyleenglycolconcentratie elueerde.
Uit homogenaten van gezonde tabaks- of tomateplanten elueerden met behulp van
solvents, diewelvirus uit homogenaten van ziekplantemateriaal in oplossing brachten
géénstoffen meteenabsorptie bij260m^.
Het hogere zoutgehalte in de verkregen virusoplossing heeft echter een remmend
effect ophet infectievermogen. De verwijdering van NaCl enpolyethyleenglycol uit de
preparaten isthans in onderzoek.
Biochemisch onderzoek vanwortelexudaten in verbandmet vatbaarheiden resistentie
vandeplant en virulentievanbodempathogenen(project 9-2-1, Drs. C. KLIFFEN)
Het eerste doel van dit onderzoek was na te gaan of plantewortels iets aan de grond
kunnen veranderen door bijv. stoffen hierin af te scheiden die invloed hebben op de
vatbaarheid van deze of andere planten voor een bepaalde ziekteverwekker in de
grond. Hiertoe werd een vatbaar of onvatbaar erwteras uitgeplant, het gewas daarna
met wortel geoogst en dezelfde grond vervolgens besmet en weer met een onvatbare of
vatbare variëteit beplant. Men kan ook in besmette grond naast elkaar vatbare en
resistente rassen telen.
Uit deze proeven zou moeten blijken of de aantasting van het onvatbare ras groter
en/of die van de vatbare geringer isdan wanneer er geen erwteplanten als voorvrucht
zijn geweest.
Bij dit onderzoek zijn de erwtevariëteiten Big Ben en Rovar (resistent) en Rondo en
Pauli(vatbaar) gebruikt.
De zaden die tevoren ontsmet zijn met TMTD, werden in gestoomde potten met
ongeveer 31kg humusrijke zandgrond uitgelegd. Deze potten zijn in een geconditioneerde kasgeplaatst waarvan detemperatuur wasafgesteld op 18-20°C. In dewinteris
door middelvan T.L.-buizen van 6.00-19.00 uur bijbelicht.
De grondschimmel Fusarium oxysporum forma pisi ras 1kon voor deze proeven in
vijf tot acht dagen in een geaereerde Czapek-Dox-voedingsoplossingbij 25°C worden
gekweekt en was direct te gebruiken om de grond te besmetten; bij 2°C bleef de virulentie nog enkele weken bestaan. Direct voor de besmetting plaats vond werd de cultuur even in een „Waring-Blendor" mixer gehomogeniseerd. Dit inoculum werd goed
met het zand gemengd. Gebruikt men hierbij een te grote hoeveelheid vloeistof dan
slempt de grond dicht en wordt na opdrogen hard. De plantjes komen daardoor later
op en sommige inhet geheel niet. Een hoeveelheid van 125ml.inoculum per pot bleek
voldoende te zijn om devatbaarheidsverschillen tussen de rassen duidelijk telaten uitkomen.
De in onbehandelde grond gegroeide erwten werden met wortels geoogst en tweemaal goed afgespoeld met leidingwater. Het spoelwater mengt men eventueel samen
met het inoculum intensief door de grond. In latere proeven met onbesmette grond is
als controle het spoelwater tezamen met 125ml Czapek-Dox-voedingsoplossing door
de grond gewerkt. Bijhet oogsten van deplanten blijven uiteraard welwat wortelfragmenten indegrond achter.
De nieuwe inzaai vindt op z'n laatst veertig dagen na de voorgaande oogst plaats
met dezelfde variëteiten, zowel in besmette als niet besmette grond. Bij latere proeven
werd in de controle objecten het volume spoelwater vervangen door een gelijke hoeveelheid leidingwater en het inoculum door 125 ml. Czapek-Dox-voedingsoplossing.
Men kan de resistente en vatbare rassen gelijktijdig in dezelfde grond kweken door
zeofinhetzelfde plantgat te zetten ofvlak naast elkaar.
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Men bepaalt de graad van aantasting dertig tot veertig dagen na het zaaien door het
percentage gele of verdorde blaadjes aan de planten vast te stellen, onverschillig of
deze verschijnselen door de parasiet of door andere oorzaken teweeggebracht zijn.
Een defect aan het koelsysteem, waardoor de temperatuur tijdens warm weer hoog
opliep,endevermoedelijke onzuiverheid van één oftweevan deerwterassen hebben de
uitkomsten vertroebeld. Aan de hand van de ter beschikking staande gegevens kan
men hetvolgende opmerken.
1. Worden in onbesmette grond verschillende of dezelfde erwtevariëteiten nâ elkaar
geplant, dan heeft dit in de meeste gevallen een verhoging van het verwelkingspercentage van het laatst geplante ras tot gevolg.
2. Een vatbaar en een onvatbaar erwteras vertonen, wanneer zij gelijktijdig in onbesmette grond worden gekweekt bijna altijd beide een hoger verwelkingspercentage
dan wanneer ze niet in eikaars nabijheid worden gekweekt.
3. In vrijwel alle gevallen komt ook bij de onvatbare erwten meer verwelking voor op
besmette dan op niet besmette grond.
4. Er bestaan geen aanwijzingen dat het verwelkingspercentage op besmette grond belangrijk verandert, indien van te voren of gelijktijdig andere vatbare of onvatbare
erwterassen dan de eerder genoemde worden geteeld.
In een op kleine schaal uitgevoerde proef werd de parasiet in een petrischaal met
Czapek-Dox-agarmedium gekweekt en zijn op verschillende afstanden van de entplaats kiemende erwtezaden gelegd van de hiervoor genoemde rassen en van twee
andere ni. Roi des Fins vert (vatbaar) en Koroza (resistent).
Wat de groei van de schimmel betreft is er geen duidelijke aanwijzing, dat deze beïnvloed wordt door deaanwezigheid van de erwtewortels.
Dezeproeven geven deindruk dat devatbaarheid respectievelijk onvatbaarheid van
eenerwt voor Fusarium oxysporum ïorma.pisi ras 1niet, of slechts in zeer geringe mate
bepaald wordt door afscheidingsprodukten van de wortels. Het onderzoek in deze
richting isdaarom beëindigd.
De keuze van eenjuist proefobject heeft nog devolle aandacht.
Biochemisch service onderzoek ten behoeve van andere afdelingen van het LP.O.
(project 9-1-2, Drs. C. KLIFFEN en Dr. J. H. VENEKAMP)
1. Met betrekking tot het onderzoek van ir. N. HUBBELING (project 7-1-14, blz.
113) was het van belang fysio's van Colletotrichum lindemuthianum, ook buiten de
waardplant uit elkaar te kunnen houden.
Het verschil inpathogeniteit van een aantal fysio's van dezeparasiet zou nl. kunnen
berusten opverschil invoedingsbehoeften van de schimmel. Het kennen van dezevoedingsvoorwaarden zou dus naast de pathogeniteit een middel zijn om de fysio's van
elkaar te onderscheiden.
Colletotrichum kan men goed op peptonagar kweken; tijdens de duur van de proef
(ongeveer 2\ week) blijft het mycelium bij demeeste gebruikte isolaties lichtvan kleur.
Vermindert men echter de hoeveelheid pepton in het medium of vervangt deze door
andere organische stikstofbronnen zoals aminozuren, dan wordt de kolonie vanaf de
entplaats naar de periferie vaak donker gekleurd. Ook is de ziekteverwekker op resistente boneplanten dikwijls donker en op vatbare licht getint. De mogelijkheid bestaat,
dat de snelheid waarmee de kleurverandering van licht naar donker op een bepaalde
bodem optreedt, een maat is voor de voedingseisen van een bepaald fysio. In enkele
proeven is behalve de snelheid van kleurverandering, die van de groei gemeten en de
omvangvan desporulatie geschat.
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De door middel van een stukje cultuur geënte schalen zijn gedurende 2.1 week bij
22°Cgezet.
Bij latere proeven is met behulp van een NaOH-oplossing de pH van alle andere
media gelijk gemaakt aan dievan de pepton-agar.
A. Met éénfysio iseenuitgebreide kweekproef op allerlei voedingsbodems genomen
(alle agarbodems), waarvan hieronder een opsomming volgt met vermelding van de
myceliumkleur die optreedt en in een enkel geval van de groei en sporulatie.
1. Pepton
mycelium: licht
2. Allezestien aminozuren uit pepton in dezelfde hoeveelheden als in laatstgenoemde.
Mycelium:licht.
3. Acht willekeurige aminozuren uit pepton.
Mycelium: donkerder dan bij2.
4. De andere acht aminozuren uit pepton.
Mycelium:licht.
5. Vierwillekeurige aminozuren uit4.
Mycelium: donker.
6. De andere vier aminozuren uit 4(proline, glutaminezuur, serine,glycine).
Mycelium: licht.
7. Proline, glutaminezuur, serine en glycine apart in aequimoleculaire hoeveelheden.
Mycelium: inallevier gevallen donker.
8. Alle mogelijke combinaties van twee en drie van de onder 6genoemde aminozuren
in aequimoleculaire hoeveelheden.
9. Proline, glutamine, serine en glycine apart in wisselende concentraties.
Mycelium: glycine isvan dezevier bij de kleinste molariteit in staat de kleuromslag
van licht naar donker te vertragen. In stijgende hoeveelheden hebben achtereenvolgens serine, glutaminezuur en proline hetzelfde effect. Wat groei en sporulatie betreft iseenvolgorde van invloedstoename of-afname niet duidelijk vast testellen en
somsanders dan bovengenoemde.
B. Een volgende proef is uitgevoerd met vijftien fysio's, die, wat hun aantastingsspektrum opzestien bonerassen betreft, verschillend reageren. De voedingsbodems bevatten wisselende concentraties van glycine. Deze proef heeft een betrekkelijk onbetrouwbaar resultaat opgeleverd.Zowelwatkleuromslag,alssporulatieen groeisnelheid
betreft reageerden de vijftien fysio's in verreweg de meeste gevallen verschillend. Correlatie tussen één of meer van deze eigenschappen en de breedte van het aantastingsspektrum op boon was echter niet, of slechts voor enkele gevallen vast te stellen. Mogelijk zal een dergelijk verband beter uitkomen bij proeven met meer en andere
voedingsstoffen encombinaties van stoffen.
2. Met betrekking tot het onderzoek van ir. R. E. LABRUYÈRE (project 1-6-6)zou het
aanbeveling verdienen te onderzoeken of er een snelle methode is om pathogène van
niet-pathogene Streptomyces-soorten te kunnen onderscheiden.
Op grond van inoculatieproeven kan men de in de bodem voorkomende actinomyceten verdelen indevolgende groepen:
I. Streptomyces spec, veroorzakers van een diepe schurft of „pok" bij aardappelknollen.
Tyrosinase-positief.
II. Streptomyces spec., die een tamelijk oppervlakkige schurft geven.
Tyrosinasepositief.
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III. Streptomyces spec, die een zeer oppervlakkkige schurft of „olifantenhuid" teweegbrengen.
Tyrosinase-positief.
IV. Niet-pathogene actinomyceten.
Tyrosinase-positief.
V. Niet-pathogene actinomyceten.
Tyrosinase-negatief.
Het gaat dus om verschil tussen degroepen I, II en III aan de eneen IV en Vaan de
andere kant. Met behulp van detyrosinasereactie kan men groep Velimineren waarna
alleen nog groep IV onderscheiden moet kunnen worden van I, II en III.
Door het variëren van de koolstofbron in het voedingsmedium voor de schimmel
wordt getracht verschillen tussen de groepen te vinden.
De te onderzoeken isolaties worden in Petrischalen geënt op agarvoedingsbodems
met eenpH 7en gedurende ongeveer een week bij 28°C geplaatst.
Bijdeproeven zijn tweetypen basismedium gebruiktwaaraanverschillende koolstofbronnen inverschillende hoeveelheden werden toegevoegd.
1. Aan een basismedium bestaande uit K 2 HP0 4 , Na-aspartaat en glycerinevoegt men
pepton toe inconcentraties variërend van 0-0,4%.
2. Een tweede medium dat de volgende stoffen: MgS0 4 , KCl en NH 4 H 2 P0 4 bevat
mengt men met
a. indien voldoende oplosbaar: 1 % van één van de verbindingen: glucose, trehalose,sorbose, xylose, inuline, galactose, melibiose hydraat,inositol, lactose, sorbitol, fructose-6-fosfaat, maltose, maltose hydraat, salicine, dulcitol, adonitol,
arabinose, raffinose, aesculine, mannitol, saccharose.
Na-succinaat, Na-acetaat en
b. concentraties glycinevan0,1-5%.
Groei en sporulatie, kleur van mycelium en sporen en de kleurveranderingen van de
agarbodem worden beoordeeld naeen week.
Het „aesculine-medium" wordt door twee van de drie gebruikte isolaties uit groep
IV donkerder gekleurd dan door alle andere isolaties van de groepen I t/m IV.
De derde isolatieuit groep IV(IV3)isdeenige, die op eenmedium met inuline grijze
sporen vormt; bovendien doet zijdit opglucose,waaropechter éénvandetwee andere
isolaties uitgroep IVóók grijze sporen maakt.
Op alle andere bodems zijn de sporen van isolatie IV3wit of afwezig.
Een bijkomend resultaat is dat men voor iedere isolatie het medium kan bepalen,
waarop deze het beste groeit en/of sporuleert.
De tot nu toe verrichte proeven geven aanwijzingen dat men met behulp van de
tyrosinasereactie èn het kweken op bepaalde hiervóór genoemde stoffen de Streptom>ces-groepen zal kunnen onderscheiden.
3. Bij het onderzoek inzake de „veldresistentie" van het loof tegen aantasting door
Phytophthora infestans (MONT.) D E BARY (project 1-7-4,dr. J. C. Mooi) blijkt dat van
een aantal aardappelrassen de oudere bladeren van de volwassen planten vatbaarder
zijn dan dejongere. In bepaalde gevallen is waar tenemen, dat de resistentie van de
allerjongste blaadjes weer minder groot dan die van de iets lager geplaatste is. Het is
mogelijk dat dit verschijnsel berust op een verschil in voor de parasiet beschikbare
voedingsstoffen in het blad bij de drie genoemde groeistadia. Een onderzoek werd ingesteld naar de invloed van toevoeging van bladextracten aan eenvloeibaar voedingsmedium opdegroeivan de parasiet.
De isolaties van Phytophthora worden eerst op uitwendig gesteriliseerde aardappelschijfjes (Bintje) gekweekt. Van deze cultuur brengt men een klein vlokje mycelium
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aanvankelijk over op twee verschillende voedingsoplossingen waarvan degene, die
glucose enperssap vangekookte roggekorrels bevat met eenpH 6,het beste voldoet.
Dit medium wordt bij hetverdere onderzoek steeds gebruikt.
Na nog één keer over te enten heeft menhet entmateriaal voor de proef met bladextracten.
Voor de bereiding van het bladextract worden aardappelbladeren (Libertas) van
acht weken oude planten verdeeld in drie groepen (onderste, middelste en bovenste),
verhit op 120°C en gemacereerd onder toevoeging van citroenzuur. Verhitting en toevoeging van citroenzuur dienen om de oxydatie van polyfenolen in het blad te verhinderen,daar dezeoxydatieprodukten, zoalsbekend, remmend opdegroeivan de schimmel werken.
Aan kolfjes van 100cc, die 50cc van uiteenlopende voedingsoplossingen en een citroenzuuroplossing (pH 5,5) bevatten, voegt men verschillende hoeveelheden bladextract toe en brengt een stukje mycelium op het vloeistofoppervlak aan. De controlekolfjes bevatten geen bladextract. Het geheel wordt bij 20°C geplaatst.
In geen der kolfjes wasenigeuitbreiding van het mycelium te bespeuren. Vermoedelijk werkte het citroenzuur zelf ook remmend op de groei vanPhytophthora infestons.
Onderzoek met behulp van radioactieve isotopen (project 9-1-3, J. PH.W. NOORDINK)

Algemeen
De mogelijkheden van toepassing van vloeibare fotografische emulsies bij de elektronenmicroscopie werden in samenwerking met dr. R. V. RECHENMANN (I.T.A.L.)
onderzocht. Bovendien zijn deze emulsies gebruikt bij de bestudering van enkele biologische objecten.
ENTOMOLOGISCHE AFDELING

In samenwerking met de heer W. NIJVELDT iseen veldproef opgezet om de individuele verspreiding van de tarwestengelgalmug Haplodiplosis equestriste bepalen. Op het
proefterrein zijn 7000 met Na22 gemerkte larven uitgezet. Zodra de eerste muggen
verschenen begonnen de waarnemingen met behulp van 55vangbakken die wekelijks
zijn gecontroleerd en in het laboratorium werden de gevangen muggen op radioactiviteit onderzocht. In totaal zijn 2050 muggen gevangen waarvan er 41 gemerkt waren.
Met behulp van de Lincoln-index kon aan de hand van deze gegevens de totale populatie in het door de vangbakken bestreken areaal op 350.000-400.000 dieren worden
geschat. Daar ook in de vangbakken, die het verst (20 m) van de plaats van lossing
stonden, gemerkte dieren zijn aangetroffen, zal deze proef in 1965 herhaald worden
met een aanmerkelijk groter aantal dieren op een eveneens veel groter proefterrein.
Het staat echter reedsvast dat de toegepaste labelling inderdaad inveldproeven bruikbaar is.
Deproef, waarin getracht werd de overwinteringsdiepte van delarven van de tarwestengelgalmug te bepalen, is beëindigd. Bij een minimum grondtemperatuur van
—0,2°C gemeten op een diepte van 10 cm werd het grootste gedeelte van de larven
9-11 cm onder het maaiveld aangetroffen. De verticale verplaatsing van de larven bij
het stijgen van de grondtemperatuur kon niet worden vastgesteld doordat zich in de
cylinder radioactieve resten van gestorven dieren bevonden.
In verband met deproeven van drs. L. E. VAN 'TSANT isgetracht larven, poppen of
volwassen uievliegen (Hylemyia antiqua) op verschillende manieren met een radioactief isotoop (P32en Na22) te merken. Met gemerkte dieren zouden deverspreiding en
het gedrag van dit insekt nader kunnen worden bestudeerd.
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In de proef met vliegen werd hun voedsel (50% honing) gemengd met een waterige
oplossing van het isotoop. Binnen enkele dagen varieerde de radioactiviteit per vlieg
van 3000-4000 tikken per minuut, ruim voldoende dus voor het gestelde doel. De
larven en de poppen werden in de isotoopoplossing gedompeld. Een onderdompeling
van delarven in P32gedurende 72uur doodde 92%van de dieren;een zelfde behandelingmet Na22 had een sterfte van 80%tot gevolg. Bij depoppen was het sterftepercentage door dezebehandeling weliswaar kleiner, nl. resp. 30en 8,maar de radioactiviteit
van de levende poppen bleek dermate gering te zijn dat deeruit opgekweekte vliegen
in veldproeven niet meer terug te vinden zouden zijn. Wanneer grote aantallen vliegen
gemerkt moeten worden, is het voeden van de dieren met radioactieve honing de aangewezen methode.
Met ir. A. J. VIJVERBERG is een onderzoek verricht naar de oorzaken van de door
hem gevonden verschillen in voortplantingssnelheid van de perzikluis Myzus persicae
in afhankelijkheid van de K-trappen der toegediende voedingsoplossing (zie project
3-11-1, blz. 56). Hiertoe is aan de oplossingen K^N^ K 2 N 2 en K3N2 een gelijke hoeveelheid P32 toegevoegd. Op de planten die in deze voedingsoplossingen werden gekweekt is steeds een gelijk aantal even oude larven van M. persicae gezet. Na vier of
vijf dagen werden de dieren op radioactiviteit onderzocht. De verhouding tussen de
radioactiviteit van de luis en dievan het blad vormt een maatstaf voor de hoeveelheid
fosfaat, welke de luis uit de plant heeft opgenomen, en derhalve waarschijnlijk ook
voor degroeivanhet dier.
Daar de hoeveelheid P32, welke per eenheid bladoppervlakte voorkwam, sterk afhankelijk wasvan de ouderdom van het blad, zijn deproeven telkens met één blad per
plant uitgevoerd. Bij radijs was de verhouding tussen de radioactiviteit van het proefdier en die van het blad hoger dan bij aardappel. Om deze reden en omdat radijs gemakkelijker tekweken isdan aardappel, ishet onderzoek voortgezet met radijs. In een
serie proeven werd voor elk van de drie bovengenoemde voedingsoplossingen de gemiddelde verhouding bepaald tussen deradioactiviteit van hetproefdier en dievan het
blad. Deze gemiddelden zijn vervangen door een rangnummer. Op de aldus verkregen
voorlopige cijferreeks is een variantieanalyse toegepast. Hieruit bleek, dat oplossing
K 2 N 2 een zéér significant (P < 0,01) en K 3 N 2eensignificant (P < 0,05) hoger verhoudingsgetal opleverde dan oplossing K 1 N 2 .
De wiskundige bewerking van de verkregen gegevens isnog niet klaar.
MYCOLOGISCHE AFDELING

Samen met drs. H. P. MAAS GEESTERANUS wordt gezocht naar een methodiek om
Bacillus thuringiensis-prepar&ten in hun toxische componenten te splitsen en deze afzonderlijk tekunnen bestuderen.
Gebleken is nl. dat wanneer, bij toepassing van een handelspreparaat van B. thuringiensisin zijn geheel,een frequentiediagram wordt opgesteld waarin de radioactiviteit van de dieren is uitgezet tegen hun aantal, verscheidene toppen te zien zijn, die
duiden ophetcomplexe karakter vanhetpreparaat (fig.26).
Aangezien er in iedere rupsenpopulatie, hoe nauwkeurig ook geselecteerd, tóch een
grotevariatiebestaat, isvandegedachteuitgegaandateerstdereactievan één individu
op het preparaat moet kunnen worden onderzocht om daarna met behulp van onderstaande wiskundige transformatie de variatie van deze reactie te kunnen elimineren.
Bij het bepalen van de hoeveelheid opgenomen voedsel plus bacteriepreparaat worden het isotoop P32 en Pieris brassicaerupsen (alle van 2-4 uur in het derde stadium)
gebruikt. De ene helft van de dieren wordt op een blad van Chinese kool gezet dat gelijkmatig isingesmeerd met het gemerkte preparaat en de andere op een vergelijkbaar
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Frequency diagram showing howmuchofa commercialpreparationof Bacillus thuringiensis
hasbeen consumedby Pieris brassicae thirdinstar larvae. Thefirstpeak iscausedby theexotoxin andthesecondoneby theprotein crystal.
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Cumulativeprobitdiagram showing theinhibitory effectof a 1% and10%solution of exotoxin ontheuptakeoffood by Pieres brassicae thirdinstar larvae.
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blad waarop een waterige oplossing van P32isgebracht van dezelfde sterkte als die van
het gemerkte preparaat. Omverliesvan radioactiviteit tevoorkomen worden de dieren
na anderhalf uur van het blad genomen, daar ze dan nog geen faeces hebben uitgescheiden.
De rupsen worden hierna gedood en de radioactiviteit met een dun-venster Geiger
Müller-buis gemeten. De gegevens worden wiskundig bewerkt en getransformeerd
volgens de formule: n x — n -j- 0,5,waarin n x hetgetransformeerde aantaldieren isen
n het aantal tikken per minuut per individu.
Fig.27toont de remmende werking van het in water oplosbare, thermostabiele exotoxine op de eetlust vande larven.Het verschil tussen de 1 %en de 10%-ige oplossing
komt duidelijk tot uiting.
VIROLOGISCHE AFDELING

In verband met het onderzoek van dr. H. A. VAN HOOF naar de mechanische overdracht van virus via de stylet van Myzus persicae werden een aantal planten van Nicotianarusticagedurende tien dagen ineen atmosfeer met C 14 0 2 gehouden en vervolgens
in een normale atmosfeer teruggebracht. Drie weken later vertoonden zich bladvervormingen. Of en in hoeverre ook in de cellen misvormingen ontstaan zal nader worden onderzocht (fig.28en29).

F I G . 28.
Nicotiana rustica drie weken nadat de plant gedurende tien dagen in een
C 14 0 2 -omgeving was gehouden.
Nicotiana rustica plant
kept for ten days in a
Cu0.2 atmosphere and
after that during three
weeks under normal circumstances.
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FIG. 29. Misvormde blaadjes van de in fig. 28 getoonde plant, in vergelijking met overeenkomstige
blaadjes van een niet behandelde plant.
At right malformed leaves of the plant shown in fig. 28, left corresponding leaves of a control
plant.
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AFDELING ONDERZOEK INVLOED LUCHTVERONTREINIGING
OP CULTUURGEWASSEN

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

1. B e g a s s i n g s p r o e v e n
Fluorwaterstof
Cyclamen
Injanuari 1964 werden HF-begassingen gedurende zes uur toegepast op bloeiende
cyclamenplanten. Een concentratie van 0,08 dpm HF veroorzaakte beschadiging bij
ongeveer de helft van het aantal bloemen, gemiddeld over alle planten genomen. Per
bloem werd een wisselend aantal bloembladeren aangetast. De bloemen zijn op het
moment dat ze opengingen gemerkt; er was geen duidelijk verschil in gevoeligheid
voor H F tussenjonge en oude open bloemen, de tijdens debegassing nog ongeopende
werdenechter niet beschadigd.
Fresia
In verband met het gebruik van fresia's op proefveldjes, om deintensiteit en de omvangvan deHF-verspreiding tebestuderen, zijn ook ditjaar injanuari en begin februari begassingen op Fresia uitgevoerd. Bij de veldproeven wordt de intensiteit van de
bladbeschadiging bepaald en een fluoranalyse van het blad gemaakt. De HF-begassingen dienen als een nadere toetsing in hoeverre de verschillen in intensiteit van de
bladbeschadiging samenhangen met verschillen in fluorgehalte van het blad. De gegevens van de vorigejaren duiden er nl. op, dat pas bij een beschadiging van de planten
van meer dan 20%het fluorgehalte van het blad hoger isdan normaal. Bedroeg debeschadiging minder dan 20%dan schommelde het fluorgehalte om het normale. De uitkomstenvan dezebegassingsproeven zijn echter nognietbekend,zodat een bevestiging
van de resultaten van voorgaand onderzoek nog op zich laat wachten.
Tulp
Ook bij tulpen werd onderzocht of het fluorgehalte van het blad verband houdt met
de omvang van de bladbeschadiging.
Dat deresultaten van deze fluoranalyse maar betrekkelijke waarde hadden voor conclusies omtrent aanwezigheid van schadelijke HF-concentraties in de lucht volgde uit
een onderzoek in 1962,toen bleek dat devoor HF gevoeligstevariëteiten na eenbegassing een lager fluorgehalte in het blad hadden dan de gelijktijdig behandelde minder
gevoelige variëteiten. Teneinde hierover meer gegevens te verzamelen werden de twee
indicatorrassen Blue Parrot (zeer HF-gevoelig) en Preludium (weinig HF-gevoelig) in
april 1964opnieuw begast met concentraties van20-30 ppb ( = delen per miljard) gedurende zes uur. Ook hiervan zijn de resultaten nog niet bekend.
Narcis
In april en mei werden narcissen tegelijk met Blue Parrot en Preludium tulpen begast. De drie gebruikte narcisserassen:Golden Harvest, Rembrandt en Carlton, bleken minder gevoelig voor H F te zijn dan dezeer gevoelige tulp Blue Parrot.
Zwaveldioxyde
Winteraconiet,narcisentulp
In april en mei werden SOa-begassingen toegepast op winteraconiet (Eranthis),
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narcis en tulp. De gevoeligheid voor S0 2 nam afin de volgorde Eranthis, tulp, narcis.
D begassingstijd varieerde van 30 tot 48 uur en de concentraties waren 0,6 en 1,25
dpm S0 2 . De winteraconiet bloeide tijdens de begassing. Dit kan de gevoeligheid hebben beïnvloed.
Sla
In verband met de wenselijkheid de gevoeligheid voor S0 2 van verschillende rassen
van de voornaamste glasteelten in het Westland (tomaat, komkommer, sla) te leren
kennen, is dit jaar het onderzoek aangevangen met sla als gemakkelijkst te kweken
proefplant. In augustus werden gedurende vijf uur de volgende zeven slarassen met
0,5 dpm SOabij eenr.v.van 65-75%eneentemperatuur van 18-22°Cbegast: Aurore,
Fannie, Hilde, Magiola, Proeftuin's Blackpool, Rapide en Type 57 B. Twee van de
zeven slarassen werden niet aangetast ni. Fannie en Hilde,ditzijn zomerrassen. De vijf
andere (herfst)rassen vertoonden (het was augustus) neiging tot „schieten"; hierdoor
kan een verhoogde gevoeligheid voor S0 2 ontstaan zijn.
In de tweede helft van november is opnieuw een proef genomen, nu alleen met
herfstslarassen Agilo,Amplus,Deciso,Proeftuin's Blackpool, RapideenVentura. Deze
rassen waren op24september gezaaid en op26oktober inpotten ineenniet verwarmd
warenhuis geplaatst. Bij een begassing van 1,5 dpm S0 2 gedurende zes uur bij een
temperatuur van 10°Ceneenr.v.van 70%-75%,werden allerasseninlichtemate aangetast. Onder deze omstandigheden was er echter geen verschil in SOa-gevoeligheid
tussen derassen waar te nemen.
2. V e l d o n d e r z o e k
In het gebied van Beverwijk is in 1964een uitgebreider onderzoek ingesteld naar de
aanwezigheid van HF-luchtverontreiniging dan de in laatstejaren. Op zes plaatsen in
ditgebiedenéénalscontrole teBreezand, werdenHF-meetkastjes opgesteld, diemaandelijks het gemiddelde HF-gehalte van de lucht opleverden. Van de (HF-gevoelige)
Blue Parrot tulpen op drie proefveldjes werd de lengte van de bladpuntbeschadiging
gemeten. Het minder gevoelige ras Preludium diende voor bladanalyse op fluor,
waartoe bladtoppen van 2,5 cm lengte werden gebruikt. Uit vroeger onderzoek was
reeds gebleken dat het meeste fluor in de bladtoppen wordt gevonden. Bij elk van de
drie proefvelden is ook een HF-meter geplaatst. De kalkpapieren in de meetkastjes
werden verwisseld en op fluor geanalyseerd op dezelfde tijden, dat blad voor de fluorbepalingen geoogst werd.
In de periode van 31maart tot 21 april werd een hoger fluorgehalte dan normaal in
delucht gevonden. De proefveldjes wezen uit dat op ± 1,5 kmten noordoosten van de
Koninklijke Nederlandse Hoogovensen Staalfabrieken indeperiode tussen28aprilen
12mei een voor tulpen zeer hoge graad van HF-luchtverontreiniging was opgetreden.
Op 4km ten noordoosten van de KNHS was het HF-gehalte van de lucht reeds afgenomen tot de helft en de lengte van de bladpuntbeschadiging van Blue Parrot tulpen
eveneens. Te Breezand (controlemeetplaats) was het HF-gehalte van de lucht slechts
± 1/10 van dat op 1,5 km afstand van de industrie.
In overeenstemming met deproefveldwaarnemingen washet feit, dat indezelfde tijd
aanzienlijke beschadiging van de tulpen optrad op develden van de kwekers in dit gebied.
Luchtverontreiniging in het gebied van de Nieuwe Waterweg (project 6-1-4, Ir. F.
SPIERINGS)

1. Gebied ten zuiden van de Nieuwe Waterweg
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Op 22 april begon het jaarlijks onderzoek naar de aanwezigheid van HF- en S0 2 luchtverontreiniging inhet gebied van Hoogvliet, Pernis en Poortugaal. In augustus is
in twee perioden, nl. omstreeks 1augustus en 20 augustus, ernstige bladverbranding
van appel- en perebomen opgetreden in een boomgaard te Hoogvliet. De in de boomgaard opproefveldjes geteelde indicatorplanten: gerst, luzerne, incarnaatklaver en andijvie voor S0 2 ; gladiool enfresia voor H F ; boekweit voor S 0 2 è n H F werden allebeschadigd. De bladbeschadiging van de S02-gevoelige gewassen trad vrij acuut op, ongeveer gelijktijdig met die van de appel- enperebomen; er moeten zeer kortstondige te
hoge S02-concentraties in de lucht zijn geweest op genoemde data. De HF-gevoelige
gewassenvertoonden eengeleidelijk toenemende beschadiging, dieduidde opeen meer
continu aanwezig zijn vantehogeconcentraties HF indelucht.Het blad van deappelen perebomen reageerde hevig op de aanwezigheid van S0 2 en betrekkelijk weinig op
dievanHF. In deboomgaard te Perniswasvoortdurend eengeringebeschadiging aan
de appel- en perebomen waar te nemen en in de boomgaard te Poortugaal trad geen
aantasting op.
2. Gebied ten noorden van de Nieuwe Waterweg.
Bladbeschadiging aanvollegrond spinazieisinhetWestland eind aprilvrijwel overal opgetreden, behalve op plaatsen met een beschutte ligging. De schade kwam onder
andere nabij Hoek van Holland en 's-Gravenzande voor en in lichte mate zelfs nog te
Loosduinen. Het gebied van Maasland en ten zuiden daarvan kwam niet voor onderzoek in aanmerking, omdat hier geen spinazie geteeld werd. Daar dit gewas zeer gevoeligisvoor S0 2 endebeschadigingssymptomen geheel overeenkomen met die,welke
bij SOa-begassingontstaan, ishetwaarschijnlijk dat de spinazie door SOa-luchtverontreiniging is beschadigd. Ten westen van Den Haag werden met behulp van het zelfregistrerende S0 2 -meetapparaat van het Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O.
S02-gehalten hoger dan normaal in de atmosfeer gemeten in dezelfde periode waarin
bladbeschadiging aan de spinazie optrad.
De bepaling van de HF-luchtverontreiniging in het gebied ten noorden van de
Nieuwe Waterwegvond evenalsindevoorgaandejaren maandelijks plaats met behulp
van buiten inkastjes opgehangen entegen weersinvloeden afgeschermde kalkpapieren,
diehetH F absorberen.
Ook ditjaar zijn inhetzelfde gebied proefveldjes metfresia's aangelegd eveneens om
de aanwezigheid van HF-luchtverontreiniging aan tetonen. De bladbeschadiging nam
evenalsinvoorgaandejaren toe,naarmate develdjes dichter bij Vlaardingenlagen.
Adviezen en service-onderzoek in verband met plaatselijke luchtverontreinigingen
(project 6-2-1,Ir. A. VAN RAAY)
Het aantal gevallen van plaatselijke luchtverontreiniging buiten het gebied van „het
Westland" en de omgeving van Beverwijk, isin vergelijking met het vorigejaar ongeveergelijk gebleven.
Van de vijftien voornaamste gevallen werden er zeven in 1964 gemeld, terwijl de
overigevanouderedatum zijn.
Acht
Reeds enigejaren geleden werd deaandacht gevestigd op eenzeer plaatselijke luchtverontreiniging door fluor in de omgeving van een steenfabriek met een lage schoorsteen. Gewasmonsters toonden dat toen reeds aan.
De in 1964 met behulp van twee ter plaatse opgestelde meetkastjes uitgevoerde
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fluormetingen bevestigden dit (het maandgemiddelde kon tot een max. van 62 d.p.m.
F/dag oplopen).
Bovendien toonden aldaar geplante fluorgevoelige gewassen dit duidelijk aan door
beschadigingssymptoom en fluorgehalte van het blad. Fresia's bijvoorbeeld werden
dermate beschadigd, dat er maar weinigvan deplanten overbleef.
Boekweit daarentegen groeide er goed en vertoonde weinig bladschade maar bleek
zeerveelfluortehebben opgenomen (112d.p.m. F.tegenover 35d.p.m. indecontrole).
Vergeleken met het vorigejaar isergeenverbetering ingetreden zodat dit geval in de
toekomst zeker nog de aandacht blijft vragen.
Alblasserdam
De verspreiding van grote hoeveelheden witte nevels in de omgeving van een verzinkerij geeft de eigenaar van een fruitperceel reden tot ongerustheid. De vraag is, in
hoeverre deze nevels schadelijk zijn voor de groeivan appel-en perebomen.
Teneinde een indruk te krijgen van de hoeveelheid stof (ZnO) in deze nevels, die
schadelijk zou kunnen zijn voor de bomen, zijn ter plaatse drie Luikse bollen opgesteld.
Tot nu toe zijn de hoeveelheden opgevangen stof gering, doch bepalingen van het
zinkgehalte zullen moeten uitwijzen of en in hoeverre het stof op den duur toch nog
schadelijk kan worden.
A l p h e n a a n de Rijn
Na ruimeenjaar metenmet een S02-Leclerc-apparaat opeenterrein inde omgeving
van Alphen aan de Rijn, lijkt het mogelijk een uitspraak te doen aangaande de vraag,
of de vestiging van een bloemisterij alhier, in verband met een eventuele luchtverontreinigingverantwoord is.
De gevonden daggemiddelden, berekend over een meetperiode van ongeveer een
maand waren nergens hoog (over dertien maanden een gemiddelde van 0,99 mg
S0 2 /dag in de meetvloeistof) en slechts twee van de dertien maandelijkse gegevens
leverden eengehalte opvan 1,5mg S0 2 /dag.
In aanmerking nemende, dat inde omgevingvan Sluiskil bij eendaggemiddelde van
1,8 een sterk SOa-gevoelig gewas als luzerne geen schade ondervond mag men uit het
bovenstaande concluderen dat er hier geen gevaar bestaat voor gewasbeschadiging, al
geeft de gebruikte meetmethode geenuitsluitsel over opgetreden piekwaarden.
Amsterdam
De uit 1963daterende klacht over beschadigingen van verschillende bloemisterijgewassen op de algemene begraafplaats „Zorgvlied", diedoor luchtverontreiniging zouden zijn veroorzaakt, is thans ingetrokken. Metingen met twee ter plaatse opgestelde
S0 2 -meetapparaten gaven geen aanwijzing voor aanwezigheid van S0 2 in de lucht.
Men vermoedt dat de beschadigingen, die ook ditjaar weerzijn opgetreden, hetgevolg zijn geweest van een cultuurmaatregel in de op het terrein aanwezige kwekerij
(ongunstige samenstelling van de potgrond in combinatie met een te lage temperatuur
tijdens het luchten).
Apeldoorn
De klachten over de luchtverontreiniging door een koelgassen-producerende industrie bleven ook ditjaar aanhouden.
De fluorgehalten inbladmonsters vanter plaatse gekweekte toetsplanten waren dui148

delijk hoger dan normaal (bij boekweit bijv. 117d.p.m. F. tegenover 35 d.p.m. inde
controleplanten).
Ook de in de directe omgeving van de industrie aanwezige fruitbomen moeten, gezien de beschadigingssymptomen, van de luchtverontreiniging hebben geleden. Dit
bleek ook uit de fluorcijfers van pruimeblad-monsters van het ras Early Laxton. Bladmateriaal van bomen op afstanden tot de fabriek die onderling 30 m verschilden bevatte resp. 41 en 21 d.p.m. F. Dit toont aan dat dichterbij staande bomen als een
scherm werken voor verder verwijderde.
Uit gegevens van twee fluormeetkastjes bleek de aanwezigheid van luchtverontreiniging ook nog eens duidelijk. Bij afstanden van de opstelling der apparaten tot de
fabriek, die + 250 m verschilden, bedroegen de fluordaggemiddelden over een heel
jaar berekend 4,0en0,9 d.p.m. F.
Buggenum
Het onderzoek naar de bron van de bevuiling van perebomen in de onmiddellijke
omgeving van de P.L.E.M.-electriciteitscentrale en een onlangs vlak daarnaast gevestigdefabriek van de N.V. Granuliet, heeft geenresultaat opgeleverd.
Het laatstgenoemde bedrijf, dat volgens de fruitkweker het stof produceert, is naar
de mening van het Centraal Laboratorium van de Verenigde bedrijven Bredero N.V.
echter beslist niet de oorzaak.
Men kwam tot de conclusie, dat de grootte en de chemische samenstelling van de
stofdeeltjes op devruchten anders waren dan van het uitgangsmateriaal van de fabriek
(inditgevalvliegasvan deP.L.E.M.-centrale).Bovendienwerdmetstelligheid beweerd
dat in de rookgassen van de granulietfabriek nooit roet kon voorkomen, terwijl in het
neergekomen stof duidelijk eenteerachtigprodukt kon worden aangetoond.
Uit eigen chemisch onderzoek - een gloeiverliesbepaling - bleek, dat het stof inderdaad eenveelhoger C-gehalte had (83,3%)dan het uitgangsmateriaal (4-5 %).
Bij microscopisch onderzoek van het stof was een doof een donkere massa (waarschijnlijk een teerachtige substantie) aaneengekitte vliegas waar te nemen.
Op een in de pereboomgaard alsnog geplaatste Luikse bol (de vervuiling dateerde
reedsvan enigemaanden daarvóór) islater nooit meer dan een spoor vaneen dergelijk
soort stof gevonden.
Al met alisde bron vanvuilafzetting onbekend enniet meer te achterhalen.
Delfzijl
In verband met de vestiging van een aluminiumfabriek in de omgeving van Delfzijl
en de mogelijkheid van fluorluchtverontreiniging als gevolg daarvan, is reeds in deze
zomer begonnen meteenanalyse op fluorgehalte vangrond -enwatermonsters enbladmateriaal van landbouwgewassen uit deze streek.
Het onderzoek, dat verscheidene jaren zal duren, is een onderdeel van een groter
project, dat onder andere in samenwerking met het Instituut voor Gezondsheidstechniek TNO,ten behoevevan de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken
N.V.zal worden uitgevoerd.
Van demetingen van dit „controle-jaar" zijn thans alleen de cijfers van een dertigtal
gewasmonsters bekend. Zoalsverwachtzijn de fluorgehalten laag.
Herveld
Door een wijziging van de filterinstallatie van de betrokken metaalwarenfabriek,
schijnt de zinkverspreiding (vorigjaar duidelijk geconstateerd) aanzienlijk te zijn ver149

minderd. De hoeveelheden opgevangen stof opindezeomgevinguitgezette Luikse bollen waren nl. gering. Een definitieve uitspraak wacht echter nog op de bepalingen van
hetzinkgehalte hiervan.
Horst
Een geval van beschadiging van jonge plantjes in een slakas door kitstof-dampen,
kon met een kunstmatige begassing op het laboratorium worden nagebootst. Een
kortdurende begassing ( ± 3 uren) met een hoge concentratie had verbruining en afsterving van het bladweefsel tot gevolg.
Krabbendijke
Een bladbeschadiging aan appelbomen in de directe omgeving van een conservenfabriek is hoogstwaarschijnlijk het gevolg geweest van een luchtverontreiniging met
S0 2 dampen. Zwavelbepalingen aan bladmonsters maakten dit aannemelijk.
Sindsseptember van ditjaar staan hier enkele Leclerc-apparaten opgesteld, teneinde
overmeergegevenstekunnen beschikken.
Maastricht
Inhetkader vanhet onderzoek inzakeluchtverontreiniging door stof inde omgeving
van de E.N.C.I. te Maastricht, isvorigjaar een bewaarproef met appels ingezet, waarvan het resultaat nu bekend is. Deze en een daaraan voorafgaande proef hadden tot
doelna te gaan of, enzoja inhoeverre debewaarbaarheid van appels door een natuurlijke en kunstmatige bevuiling met E.N.C.I.-stof kan worden beïnvloed.
Appels die, hetzij in hun groeiperiode (vlak na de bloei en later in de vruchtontwikkeling) ofna deoogst met E.N.C.I.-stof vanverschillende samenstelling (variërend van
34% E.N.C.I.-stof en 66% reststof tot resp. 66% en 34%) en hoeveelheid (0,5 en 1
g/m2 bij devruchtontwikkeling en 15 mgstof/vrucht bij deoogst) waren bestoven, werden gedurende ongeveer vier maanden bij 5°C bewaard. Meestal werden de vruchten
vóór de bestuiving nog eerst nat gemaakt, teneinde het stof beter te doen hechten.
Hierdoor werd eenzeer hoge graad van bevuiling bereikt. Dit heeft noch tot enige verruwing, noch tot houdbaarheidsvermindering geleid. Een en ander isvastgelegd in een
rapport.
Nijmegen, Ressen, Vleuten
Deze drie gevallen van luchtverontreiniging worden hier onder één hoofd genoemd,
omdat de schade aan fruitbomen in deze gebieden waarschijnlijk eenzelfde oorzaak
heeft nl.hetstokenmetzwarestookolie,(etsplekjes opbladenvrucht).Behoudens voor
het geval Ressen, alwaar ook teerdampen in het spel waren (lichtblauwe fluorescentie
van een benzol-aftreksel), konden de schuldigen nog niet met zekerheid worden aangewezen. Zwavelbepalingen aan beschadigde blad-envruchtmonsters bleven indit opzichtzonder resultaat.
Zwollerkerspel
Een geringe bevuiling van Golden Delicious-appels in een boomgaard nabij de electriciteitscentrale teHarculo kon worden aangetoond.
Het rapport dienaangaande vermeldt, dat ongeveer 39%van het op de appels aanwezige stof (6,13mg/vrucht of ongeveer 0,04mg/cm2vruchtoppervlak) van de centrale
afkomstig was. Dat de houdbaarheid van het fruit waarschijnlijk door deze verontreiniging zou worden beïnvloed, werd, gezien de samenstelling en hoeveelheid van het
stof, in twijfel getrokken.
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Onderzoek naarhet optreden vanchronischeHF-aantasting vanmonocotyle sierteeltgewassen(project 6-3-1 H. G. WOLTING)
Uit Amerikaanse en eigen onderzoekingen zijn in de loop der jaren verschillende
aanwijzingen verkregen dat plantenbeschadiging door fluorwaterstof niet alleen in de
naaste omgeving van de HF-verspreidende industrie maar ook op grote afstand daarvan kan optreden. De schadelijke concentraties H F worden waarschijnlijk verder verspreid dan men aanvankelijk meende. De beschadigingsverschijnselen ontwikkelen
zich in dit geval evenwel zeer geleidelijk maar verschillen niet van acuut opgetreden
symptomen. Oriënterende proeven hieromtrent zijn verricht in dejaren '61 en '62 (zie
desbetreffende jaarverslagen).
Met een uitgebreid onderzoek naar de geleidelijke beschadiging van gewassen op
grotere afstand van industrieën werd in 1963 begonnen; hierover is nog geen verslag
uitgebracht zodat de resultaten van 1963 en 1964 samengevoegd zijn.
De proeven werden uitgevoerd met de tulperassen Blue Parrot en Preludium (resp.
zeer gevoelig en minder gevoelig voor HF). Met behulp van HF-metingen en gewasanalyses zijn reeds in voorgaandejaren te Wageningen duidelijk meetbare hoeveelheden HF in de lucht aangetoond. De maandelijkse gemeten waarden, uitgedrukt in
daggemiddelden lagen voor het eerste halfjaar van 1963 tussen 1,0 en 3,1 d.p.m. F.
Vergeleken met de HF-concentratie in gebieden zonder luchtverontreiniging duiden
dezecijfers opeengeringe verontreiniging.
Van een proefveld bij Wageningen zijn in 1963 tussen 24/4 en 10/6 zes keer bladmonsters verzameld van Blue Parrot en Preludium. Per oogstdatum werd bij Blue
Parrot de lengte van de bladpuntbeschadiging gemeten en van Preludium 2 | cm bladpunt geanalyseerd. Tussen het stadium van stengelstrekking en het koppen breidde de
bladpuntbeschadiging zich snel uit tot een (over drie bladeren berekende) gemiddelde
lengte van 3,5 cm. Tot het moment van koppen steeg het F-gehalte eveneens snel tot
een waarde van 100 d.p.m. Hierna namen het F-gehalte van de bladpunten en de
bladpuntbeschadiging per volgende meetperiode minder toe dan invoorgaande perioden.
In 1964isdezeproef herhaald. Met behulp van eenHF-meter werd nu ook gedurende de perioden tussen de oogst-/meetdata het F-gehalte in de atmosfeer gemeten.
Intabel 13 zijn deresultaten weergegeven.
TABEL 13. Overzicht van de atmosferische fluormetingen, bladpuntbeschadigingen van Blue Parrot
(berekend over een gem. van drie bladeren) en F-gehalten van Preludium (in 2 1 / 2 cm bladpunt) te Wageningen
Blue Parrot
gem. bladpuntbeschadi: ging

oogstdata

daggem. in d.p.m. ,F.

15/4
22/4
29/4
6/5
13/5
21/5
1/6

4.1
2.3
2.3
2.6
2.3
2.5

0.8
1.0
1.3
1.9
2.4
2.8

date of harvesting

average daily p.p.m. .F

averageleaftipdamage
Blue Parrot

Preludium
F-gehalte

62
115
151
199
310
390
F content Preludium

TABLE 13. Correlation between the HF concentration in the atmosphere, leaftip damage of the tulip
variety Blue Parrot (average of three leaves) and the F content of leaves of the tulip variety
Preludium (of2llz cm leaftip) at Wageningen
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Onder invloed van de vrij geringe maar constante verontreiniging met H F namen
de beschadiging van Blue Parrot en het F-gehalte van Preludium geleidelijk toe. De
aantasting bij Preludium bleef tot 1 juni bij de oudste bladeren beperkt tot 1cm van
de bladtop. Bij dejongste bladeren was deze op die datum nog vrijwel nihil.
In een gebied met chronische luchtverontreiniging met HF blijkt het ras Preludium
door de accumulatie van HF, bij periodieke monstername en analyse van 2\ cm bladpunt, een goed beeld van de mate van HF-luchtverontreiniging te kunnen geven.
In 1962wasgeblekendatnagelijktijdige kunstmatigefluorbegassingvanBlue Parrot
en Preludium heteerstgenoemde gevoeligeras aanzienlijk lagere F-gehalteninde bladpunten van2\ cmlengte had dan de laatste. Dit werd in 1964onder veldomstandigheden bevestigd.
Van beidetulperassen werden bladtoppen van 7,5cmverzameld op bovengenoemde
zes oogstdata (22/4 t/m 1/6). Zowel van 2 | cm bladtop als van de daaronderliggende
5cmwerd per oogstdatum evenveeldrogestof verzameld (2g),samengevoegd (dusvan
ieder ras 12g van elk der bladgedeelten) en geanalyseerd. Deze totaalanalyse van het
bladmateriaal van zes oogstdata leverde voor Blue Parrot en Preludium de volgende
waarden op:
Ras
d.p.m. F. in
d.p.m. F. in het
2 \ cm bladpunt
5cm bladgedeelte
BlueParrot
23
9
Preludium
186
9
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SUMMARY
DIVISION OF MYCOLOGY AND BACTERIOLOGY

Apple
Infections byPezicula albaand Peziculamalicorticis,thefungi causing storage rot in
apples were found to occur more frequently in late than in early summer. It was also
found that in apples harvested late in autumn storage rot due to the fungi cited above
wasmore frequent than inthose harvested at an earlier date.
Cabbage
Seed of cabbage is only infected withPlenodomus (Phoma) Ungarn if the nearly fullgrown fruit is infected. Early infections result in death of the fruit and seed. Spraying
theflowering crop with 0,5%copper oxychloride gavegood control.
Carrot
Soil-sickness could not be attributed to any microorganism inparticular. It appears
probable, that adverse soil conditions predispose the plants to attack by a variety of
microorganisms.
Dahlia
Erwinia chrysanthemi was found to cause a wilt. Cases of this disease may in the
past have been attributed to Verticillium dahliae.
Pea
Foot rot symptoms occurring inthefieldcan also be obtained in glasshouses ifpeas
are sown in undisturbed soil blocks brought in from the affected fields. Exposure of
these blocks to high temperatures reduces the occurrence of symptoms to such an
extent that it isconsidered probable that pathogenic microorganisms are involved.
Pelargonium
Corynebacteriumfascians can be controlled by spraying the plants from which cuttings areto be taken at regular intervals with streptomycine sulphate. The treatment
however appears to delay rooting of the cuttings.
Potato
Field resistance of potato toPhytophthora infestons was studied, especially the effect
of daylength, age and position of the leaves on the plant. With the data obtained the
development of the disease in the field can be explained. An experiment with Rhizoctoniasolaniconfirmed that tuber-borne inoculum is of much greater importance than
soil-borne inoculum. Tuber-borne sclerotia cause loss of tubers in the size bracket
between 28and 45mm and also cause the harvest to have few tubers without sclerotia.
Common Scab was suppressed by overhead irrigation in the period after tuber setting.
Rose
Agrobacterium gypsophilae was identified asthe cause ofgallson rose stems.
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Sugarbeet
As the result of various observations it is considered unlikely that infection by
Peronosporabetae otherwise than by soil-borne oospores is of any importance under
the conditions prevailing in The Netherlands.
Tomato
Results in control of Didymella lycopersici by means of pouring a suspension of
nabam into the planting hole followed by one more similar application a few weeks
later confirmed that this isan effective method of reducing the incidence of the disease
to an economically acceptablelevel.
Sensitivity to Botrytis cinereaappeared to be negatively correlated with the level of
nitrogenous nutrients available to tomato plants.
Wheat
Methods were developed for mass production of spores of Fusarium spp.for inoculation experiments. External contamination of seed can be estimated by washing the
seeds in a „Vibro-mischer" apparatus and determining the number of spores in the
water.The results wereinaccordance withthepreviously determined infestation ofthe
fieldsfrom which the seedswere obtained.
Bacterial diseases of insects:Bacillusthuringiensis
The content of toxic crystal and of thermostable exotoxin in commercial preparations ofBacillus thuringiensiscan be approxinated bymanipulating these preparations
so as to alter these contents and subsequently studying the feeding behaviour of test
caterpillars by means of radioactivity.
DIVISION OFENTOMOLOGY

In behalf of experiments on the transmission of viruses byaphids fourteen different
aphid species were bred continuously in the parthenogenetic stage. The Y N -virus of
potato was transmitted to potato not only by Myzus persicae SULZ. but also by the
verycommon aphid Rhopalosiphumpadi L. The investigations on the aphids of Ribes
species were continued. The eggs of Aphis triglochinis THEOB., an aphid which is not
rare in The Netherlands, were found on Ribes rubrum.
The investigations on the gallmidges ofPinussilvestriswere finished.
The results of the investigations into the thrips fauna of The Netherlands have been
published as „Wetensch. Med. No. 51"of the „Kon. Ned. Nat. Hist. Ver." as well as
„I.P.O. Med. No. 347". Thrips tabaci was very noxious to bulbs of hyacinths in the
so called "hollowing chambers".
Laboratory experiments on the antibiotic effect of the potato plant on the development of populations of Myzus persicae SULZ. showed that a positive relation exists
between the various levels of nitrogen application and the increase of the populations
of the aphid. Tuberolachnus salignus GMÈL. on willow reacted in the same way. In
relation to the potassium levels no effect was observed.
Apple
Laboratory experiments on the effect of nitrogen application on the development of
fruit tree red spider mite populations on apple trees have been started. The investigations on the significance of the parasites of the noxious apple aphids as natural con154

trolling agents are being continued. Hyperparasites greatly decrease their importance.
The possibilities of integrated control of orchard pests are being investigated in
several experimental orchards. Many data on the biocoenosis of orchards treated
according to anormal ( = intensive) orto amodified ( = integrated) spray scheme were
collected. The biocoenosis of the latter plots appeared to be much richer. However
outbreaks of pests in these plots showed that a natural equilibrium is not yet present.
The investigations on the control of orchard pests by their pathogens are being continued. The results of laboratory and of small field experiments with the nuclear polyeder virus of Adoxophyes reticulanamotivated the propagation ofthis virus for application in larger field experiments. Application of foreign viruses to caterpillars stimulated the activation of latent viruses present in these caterpillars.
The effect of Trichogramm*!embryophagum var. cacoeciae as an egg-parasite of
Archips rosana in field experiments was greatly influenced by temperature. In field
experiments Trichogramma embryophagum var. cacoeciae from mass culture on Sitotroga-eggsthis year refused the eggs of Archips rosana,its original host. The reason is
not yet clear.
In some orchards resistance of the fruit tree red spider mite against tetrasul was
observed.
Investigationsontheprey ofthepredatory bugs which occur inorchards have been
started. The effect of a number of spray chemicals on the useful predatory bugs in
orchards was tested in laboratory and in field experiments. The predatory mite
Typhlodromus pyri SCHEUT, appeared to be able to regulate the population density of
the fruit tree red spider mite. The regulatory effect of predatory mites on populations
ofthefruit treered spider mite wasalso established inglasshouse experiments.
Observations onLygus pabulinus confirmed the data collected in 1963.
Experiments on the transmission of the proliferation disease (witches' broom disease)ofapplebyoverground livinginsectshad noresults.Newexperimentswere started to investigate if the virus is soil-borne.
Black currants
Chemical control of the black currant gall mite (Phytoptus ribis NAL.) delayed and
decreased the spread of reversion virus which causes sterility of the host plant. Infection of the host plant with reversion virus seemed to promote the multiplication of the
gallmites.
The control of the black currant gall midge, Dasyneura tetensi RÜBS., and the black
currant gall mite with Thiodan inproduction fields highly decreased the infestation by
both noxious organisms.
Carrot
Field experiments were made on three different soil types to investigate the effect
and the duration of activity of some organo-phosphorous insecticides as chemical
control agents against the carrot rust fly (Psilarosae F.).
Cereals
The results of the investigations on the biology, phenology and life cycles of the
thrips species occurring in cereals will soon bepublished. Investigations on the economic importance of thrips infestation have been started.
Couch grass is a very important host plant of the saddle midge (Haplodiplosis
equestris WAGN.). The spread of this insect in the field and the depth on which the
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larvae hibernate are being investigated by means of radioactive midges and larvae.
Lettuceandandive
The study of the biology of the aphids of lettuce and andive is being continued.
Onions
Very good results were obtained in the control of the onion maggot (Chortophila
antiqua MEIG.) with diazinon inthose areas where this insect became resistant against
chlorinated hydrocarbons; parathion was less effective. Some new chemical agents
have been tested infieldexperiments.
Tree-nurserycrops
Control with chemical agents of the gall midge Rhabdophaga terminalis (H. LOEW)
on willow trees in nurseries was not effective ; control of the gall midge Dasyneura
crataegi on hawthorn with parathion was very effective.
Witloofchicory
Investigations on the host plants of Napomyza lateralis F. suggest the existence of
severalphysiological strains ofthis insect.These strains differ intheir host plant range.
DIVISION OFVIROLOGY

Appleandpear
Byinoculating Chenopodiumquinoawith sapfrom leavesof symptomless apple trees
the presence of a virus,probably chlorotic leafspot virus, could be demonstrated in
these trees. This test was found to be very accurate, particularly in spring. Petals and
young leaves are suitable material for the test. The same virus can be demonstrated in
pear leavesby inoculating C. quinoa,but withlower accuracy than in apple. Chlorotic
leafspot viruscould not beshown in 10or 13 year old apple seedlings.Thismeans that
there is little or no natural spread of this generally occurring virus.
Broadbean
Mosaic symptoms observed in broad bean were found to be caused by pea mosaic
virus or beanyellowmosaic.
Chrysanthemum
A study on the effect ofpretreatment with heat on the results ofmeristem culture of
three chrysanthemum cultivars wasconcluded with a publication.
Currant
Treating single plant sites with the nematicide D.D. prior to replacing spoon leaf
diseased red currant bushes isa reliablemeans ofpreventing infection of the replanted
bushes. Thus freeing old currant plantations from spoon leaf is possible.
Amarked effect ofclimaticconditions wasobserved on symptom expression of vein
banding virus of red currants and gooseberries. The time-consuming indexing of red
currants and gooseberries by grafting on indicator varieties might well be replaced by
selection under conditions favouring symptom expression, such asthoseprevalent in a
shaded greenhouse.
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Pea
Pea seeds can be tested for the presence of pea early browning virus by inoculating
cotyledons and leaves of cucumber kept inpetri dishes on moist filtre paper. At a temperature of about 22°Cchlorotic spots appear two days after inoculation whenvirusis
present inthe inoculum.
Potato
As in the previous year mature plant resistance against potato virus Y N could be
demonstrated clearly inthevariety Bintje.
In tubers the rose end was found to be infected with virus Y N more frequently than
the heel end. Therefore the rose end should beused intuber tests.
In seed potato growing haulm killing in order to prevent virus translocation to the
tubers iscommon practice. It was found, however, that from the leafless haulms virus
istranslocated to the tubers, even to alarger extent than in the intact plants.
Meristems were isolated from five selections of the potato variety Eersteling. In
three of the obtained plants the presence of the viruses X and Scould not be demonstrated in a preliminary serological test.
Strawberry
By means of meristem culture virus-free plants were obtained from the fully virusinfected variety Glasa.
Tomato
Solanum ochnolucum was found to have some value as a differential host plant for
green and yellow strains of TMV. Within the group of the yellow strains differentiation was possible by means of S.stoloniferum.
The effect ofearly and lateinfection of tomato plants with thetomato type of TMV
on yield was studied. Late infection was found to reduce the number of fruits to a
larger extent than early infection. The average weight of the yield per plant decreased
after early infection, but was not effected by late infection; in the latter case better
setting of the lower trusses occurred.
Trichodoruspachydermus was found to infect White Burley tobacco with rattle
virus when localized in sand on the leaf. This method might be used to determine
quickly whether a soil is heavily infested with viruliferous nematodes or not. The
accuracy of this test is under investigation.
DIVISION OF NEMATOLOGY

The equilibrium density of the rye race of the stem nematode on resistant rye was
about 50nematodesper 500gofsoilagainst 500to2000nematodesper 500gofsoil on
susceptiblerye.
The results of many experiments described in the literature are in good agreement
with a new theory on the relation between nematode density and damage to plants.
The root-shoot ratio of ViciaFabawasnot influenced byPratylenchuspenetrans, that
ofFragaria vescawasslightlyincreased byattack byLongidoruselongatus.The tolerance limit of F.vescato L. elongatusin a pot experiment was 20 nematodes per 100g of
soil.
Seventy to ninety percent of a population of Pratylenchus penetrans died within
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some weeks after the host plant had been cut off by which the source of food of the
nematodes was taken away. Of Rotylenchus uniformis and Tylenchorhynchus dubius
half the animals died shortly after the plants they were feeding on had been taken
away.
In poor hosts P. penetrans caused small mostly dark and hard necroses, which the
nematodes could not leaveand inwhichthey only laid feweggs, in good hosts necroses
were larger and the tissue remained soft. The nematode could move from this tissue to
healthy tissue, laying many eggs certain distances apart.
In both susceptible and resistant plants attack by Heterodera rostochiensiscauses a
beginning giant cell formation. The surrounding tissue did not react in susceptible
plants, but in resistant plants it became necrotic sooner or later. As a result of this the
giant cells and the nematodes feeding on them died.
Low densities of H. rostochiensisincreased threefold on volunteer potato plants in
oats with densities of 4 and 16 stems per m2. The rate of multiplication of these low
densities on a normal potato crop was 25.At 16potato stems per m2 the equilibrium
density was20eggsper gof soil and at 4stems per m2 5eggsper gof soil.
Control of stem nematode attack in onions by 1 gof 0,0 diethyl 0-2pyrazinyl fosforothioate per m2 wasmuch better where also 61of water per m2 had been sprinkled on
the plots than where the chemical had only been applied in 0,11 of water per m2. The
former application also gave a very good control of onionfly.

DIVISION OF PLANT DISEASE RESISTANCE

Bean
All tests for resistance against Phaseolus virus 1 are now being made in the greenhouse with separate strains.
Onion
No correlation has been found between the resistance of seedling leaves and fullgrown bulbs of onions to Botrytis allii. The seedling stage is easier to test in a large
quantity of breeding material but onlyresistance ofthe bulb isiof practical value.
Pea
In greenhouse tests the pH of the culture medium proved to have a great influence
on the reaction of pea varieties to infection with Fusarium oxysporum f. pisi resulting
in a decreasing difference between race 1and 2 when the pH increased.
Tomato
The material of Cladosporiumfulvum isolated from originally resistant varieties
showed to consist of more than one strain of the fungus.
WheatandBarley
With three new differentiating wheat varieties for determination of yellow rust
races a better understanding of the seedling race situation in Western Europe was
possible. We also got a better understanding of the genetic relations between factors
for resistance inthehost and factors for virulence intheparasite.Theveryvirulent and
aggressive race Cleo, found for the first time in 1962wasnow established in spontaneous infections in different wheatfieldsin Holland, Belgium, England and Germany.
158

DIVISION OF AGRICULTURAL AVIATION

The area of agricultural crops, treated by aircraft, amounted to 43.000 ha. Some
varieties ofpotatoes,sprayed against lateblight bygroundequipment or airplane, were
susceptible for treatments with tin compounds. In some areas winterwheat was treated
against Macrosiphum avenae F. Field experiments on the control of Haplodiplosis
equestrisin wheat and barley showed that aerial spraying with a mixture of DDT and
parathion wasaseffective as atreatment by groundequipment.
The ammoniumsalt of DNOC gave a better weed control than the formulation for
low-volume spraying, both in laboratory and field tests. A topdressing by aerial
spraying withureum onwheat didnot increasetheyield asit didlastyear. Experiments
on spraying technique have been carried out with a Piper Pawnee PA-25-235.With the
seeding apparatus type Swathmaster onaPiper superCub 1850haweretreated against
slugs.

DIVISION OF BIOCHEMICAL RESEARCH AND APPLICATION OF RADIOACTIVE ISOTOPES

Adescription ofanewchromatographic procedure toisolateplantviruseswasgiven
in the previous annual report. The solvents in this chromatographic system contained
polyethylene glycol.This stimulated aggregation ofthevirusparticles.Theeffect could
beabolished byan addition of 10%NaCl ormore.Bychromatographing a homogenate of infected leaf material under this condition unaggregated potato virus X eluted
from the column. Corresponding fractions isolated from healthy plant homogenates
were free of UV-absorbing materials.
Larvae of Haplodiplosisequestriswere labelled with Na22. An experiment with 7000
of these insects gave evidence that the population in the experimental field included
350,000 animals. The spread occurred at least 20 meters from the discharging-berth.
When the soil temperature at 10cm depth was —0,2°C the depth of hibernating of
the larvae was 9 to 11 cm under the soil surface.
Labelling oîHylemya antiquawas possible by using P32or Na 22 inthe food.
Experiments with larvae of Pieris brassicae yielded a possibility to estimate the
toxic composition of Bacillus thuringiensispreparations with the aid of P32.
Different sugars as carbohydrate source in the culture medium affected the growth,
sporulation and colour of the mycelium and spores of the parasite causing common
scab of potatoes and of non-pathogenic actinomycetes. The above mentioned differences might be a basis for a procedure to distinguish between these actinomycetes.
The influence of certain amino acids on the colour of Colletotrichum lindemuthianum
mycelium might be used in the distinction of the fysios of this fungus.

DIVISION OF RESEARCH ON THE INFLUENCE OF AIR POLLUTION ON CULTIVATED PLANTS

Apple
Fruits harvested in the neighbourhood of a cement factory and extra covered with
cement dustdidnot showdeclineinkeepingquality duringcoldstorage offour months
compared with fruits stored under the same conditions and harvested at a great distance ofthe factory.
In somecasesnecrotic spotswereobserved onleavesand fruits oftrees growing near
stacks of installations burning heavy oil.
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Tulip
In an area of HF airpollution it appeared that the HF-lesssensitive variety (Preludium) contained a much higher fluorine content in the 2.5 cm leaf tip than the very
sensitive variety (Blue Parrot) growing on the same experimental plots. For detecting
chronic HF-injury in field-grown tulips, it was decided to set up experimental plots in
the area in question, applying Blue Parrot as an injury-indicator together with Preludium for analysing the fluorine in the leaf tips.
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Contarinia pisi 128
copper oxychloride 153
Corynebacterium fascians 53,
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Corynespora melonis 116
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dicofol 62-63
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erwteknopmade 128
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Erysiphe graminis 125
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Euproctis chrysorrhoea 66
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Festuca rubra 56
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gall mites 155
galmuggen 56, 80-82, 128
gele roest 123-125
Gerbera 29
gerst 123-124, 147
Gibberella zeae 40
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Heterodera schachtii 108
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Hordeum spontaneum nigrum 125
Hormodendron spec. 52
hyacint 77, 154
Hylemyia antiqua 11, 140, 159
Hyperomyzus lactucae 55, 85
I
Ichneumonidae 64
ioxynil 131
isolan 62, 68, 71
K
kamille 74
kanker 25
Karathane 67-68
Kelthane 67, 69-70
Kilval 68
kalver 82, 94, 102-103, 106
klaver, incarnaat 114
klaver, witte 108, 111
knolvoetziekte 122-123
komkommer 101, 102, 116
kommaschildluis 63
kool 25
koolvlieg 77
koolzaad 56, 124, 131
koperoxychloride 25
koprot 37-38, 118-119
kraailook 39
kroten 107-108
kruisbes 75-76, 86-87

Lactuca sativa 90
landbouwgewassen 30-41, 7476, 82, 92, 94-95, 97-99, 101,
119-121
landbouwluchtvaart 128-133
lepelbladvirus 85
Leptosphaeria maculans 25
lettuce 156
Ligustrum 101
Limothrips cerealium 80
Limothrips denticornis 80
Longidorus elongatus 100, 104105, 157

luchtverontreiniging 145-152
luzerne 147-148
Lycopersicum peruvianum 93
Lygocerus frontalis 61
Lygus pabulinus 71, 155
M
Macrosiphum avenue 129, 159
Malacocoris chlorizans 71
malathion 68
maneb 29
Matricaria chamomilla 74
Malricaria matricariodes 74
Mayetiola destructor 56
MCPP 131
meeldauw 62-64, 69, 125, 132
meidoorn 83
meidoornrozetgalmug 83
Melampsora Uni 121
meristeemcultuur 96-97, 98
Meta-iso-systox 68, 79-80
metam-Na 29
Metatetranychus ulmi 59-60, 6771
methylbromide 29
Microascus cirrosus 51
Monoctonus cerasi 61
Monosporium 26
Morestan 68
Mortierella spec. 51,52
Mucor 26, 51, 52
Mylone 26
Myosotis scorpioides 56
Myzus ajugae 55
Myzus certus 55
Myzus myosoticus 55
Myzus persicae 55, 56-59, 94,
99, 141, 143, 154
N
nabam 154
Nobis apterus 71
Napomyza lateralis 74, 156
narcis 145
Nasonovia ribis nigri 55, 75-76,
85
Nectria radicicola 29
Nemafos 107
nematoden 100-101, 104-112
Neomyzus circumflexus 55
nerfvergelingsvirus 85, 86, 87
Nicotiana rustica 93, 101, 143
Nicotiana tabacum 92-93
Nicotiana virus 11, 113
O
Oidiodendron echinulactum 52
onion 156, 158
onion fly 158
onion maggot 156
onkruidbestrijding 130
Orgyia antiqua 65

Orius spec. 68, 71
Orthosia incerta 66
Pachyneuron minutissimum 61
Paecilomyces marquandii 26, 52
Papularia sp. 51
parathion62, 68,71,79-83, 129130, 156, 159
PCNB 26
pea 153,157-158
pea early browning virus 102,
157
pea mosaic virus 156
pear 156
peen 26-27, 73, 74
peenmoeheid 27
peer 22-25, 53, 87, 90, 92, 147148
Pelargonium 153
Pelargonium zonale 53
Pemphigus bursarius 74-75
Pénicillium 26, 45
Pénicillium brevicompactum 51,
52
Pénicillium citroviride 52
Pénicillium claviforme 48-50
Pénicillium corylophilum 51
Pénicillium cyclopium 51,52
Pénicillium decumbens 52
Pénicillium fréquentons 52
Pénicillium granulatum 52
Pénicillium janthinellum 51
Pénicillium lanosum 52
Pénicillium nigricans 51, 52
Pénicillium notatum 52
Pénicillium palitans 51
Pénicillium paraherquei 52
Pénicillium rugulosum 52
Pénicillium simplicissimum 52
Pénicillium spec. 52
Pénicillium urticae 52
Pénicillium viridicatum 52
Pentatrichopus fragaefolii 55
Peronospora betae 154
Peronospora schachtii 43-44
Peronospora spinaciae 118
perzikluis 141
Petunia 91
Petunia hybrida 93
peulvruchten 39, 102
Pezicula alba 22-25, 153
Pezicula malicorticis 22-25, 153
Phacelia 106
phaltan 29
Phaseolus virus 1 158
Phaseolus virus 2 113
Phaseolus vulgaris 113
Phialophora 26, 29
Phialophora cinerescens 28
Phialophora spec. 51
Phoma eupyrena 51, 52

Phoma Ungarn 25, 153
Phoma spec. 52
phosdrin 68
Phytocoris dimidiatus 71
Phytocoris tiliae 71
Phytocoris ulmi 71
Phytophthora cryptogea 29
Phytophthora infestons 31-32,
119-121, 128, 140, 153
Phytoptus ribis 155
Pieris brassicae 53, 141, 159
Pilophorus perplexus 71, 142
Pinus silvestris 154
pitvruchten 87
Plantibac 68
Plasmodiophora brassicae 122123
Plenodomus Ungarn25, 153
Polygonum nodosum 131
populier 75
potato 153, 157-159
potato virus Y-<V 157
Pratylenchus penetrans 104-105,
110, 157-158
proliferation disease 155
prothoaat 73
Pseudomonas marginata 29
Pseudomonas phaseolicola 113
Pseudomonas syringae 53
Pseudorotium zonatum 51
Psila rosae 73, 155
Puccinia recondita f.tritici 125
Puccinia striiformis 123
Pyrenochaeta spec. 52
Pythium megalacanthum 121
R
raaigras 106, 108
radioactieve isotopen 140
radioactive isotopes 159
radioactiviteit 140-143
radijs 141
randjesziekte 94
rapeseed 131
ratelvirus 100, 102, 117
red clover mottle virus 103
Rhabdophaga terminalis 82-83,
156
Rhizoctonia 26
Rhizoctonia solani 33,45-51,153
Rhizoctonia-ziekte 33, 45-51
Rhopalosiphoninus latysiphon 55
Rhopalosiphum inserturn 61
Rhopalosiphum padi 55, 154
Ribes nigrum 56
Ribes rubrum 56, 154
Ribes spec. 154
roest 132
rogge 79-80, 106-107
rolmozaïek 113
rondknopmijt 72
roodbeen 131
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roofmijten 68-70
rooftripsen 56
roofwantsen 70-71, 75
roos 52, 153
Rorippa sihestris 56
Rosa multiflora 56
Rose 153
Rotylenchus uniformis 105, 109,
158
S-virus98, 158
Saddle gall midge 81, 155
Salix alba 82-83
Salix fragilis 83
scab 159
scherpmozaïek 113
scherpmozaïekvirus 94
schurft 33-37, 62, 63-64, 69
schijfkamille 74
Sclerotium cepivorum 38-39, 4850
Scolothrips uzeli 56
Scopularopsis 26
Scotecobasidium terreum 51
Sepedonium 26
Septoria gladioli 29, 30
serine 138
sérologie 92, 94, 95, 101
Sesbania exaltata 91
Sitotroga 66, 155
Sitotroga cerealella 67
sla 74-76, 111, 117, 146
Solanaceae 92
Solanum ochnolucum 92, 157
Solanum penellii 93
Solanum stoloniferum 92, 157
Solidago 56
spinazie 108, 117, 147
spint 62
spoonleaf 156
spruitkool 77
Stachybotrys spec. 51,52
Stellaria media 90-91
Stemphylium 26, 51
stengelaaltjes 106-107
stengelbontvirus 134
Stenothrips graminum 79-80
Stigmella malella 62-63
stippel-streep 95, 113
stoppelknol 122
Streptomyces scabies 33-37
Streptomyces-soorten 138-139
Stromatinia gladioli 29-30
strawberry 157
stuifbrand 126
Stysanus spec. 52
sugar beet 154

tabaksmozai'ekvirus 92-94, 102,
134
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tabaksnecrosevirus 95, 134
Tachinidae 64
Tagetes 111
Tarsonemus spec. 69
tarwe 39-40, 80-82, 123-126,
132
tarwestengelgalmug 80-82, 129130, 140
tecoram 62
Tenuipalpus oudemansi 69
TEPP 68
Terracur 29
Tetragona expansa 90
tetrasul 62-63, 67, 69-70, 155
Thielaviopsis basicola 29
Thiodan 155
Thiovit 25
Thiram 24
Thrips tabaci 11, 154-155
tin compounds 158
Tlja scariolae 55, 76
T M T D 38, 136
tobacco rattle virus 157
tomaat 26, 28, 92, 94, 118, 135136
tomato 154, 157-158
Tomato blackringvirus 100
topsterfte 113
topvergeling 114
Tortriciden 63-65
Torula herbarum 51
Trama troglodytes 75
Trapex 26, 29
tree-nursery crops 156
Trematosphaeria hydrela 51
Trichoderma 26, 41
Trichoderma lignorum 51
Trichoderma spp. 52
Trichodorus pachydermus 100,
157
Trichodorus primitivus 101, 107
Trichodorus similus 100
Trichodorus teres 101
Trichodorus viruliferus 100
Trichogramma 66
Trichogramma embryophagum
cacoeciae 66, 155
Triglochin maritima 56
Tripsen 56, 77, 79-80
Trithion 73
Tuberolachnus salignus 58-59,
154
tuinboon 62, 94
tuinbouwgewassen 22-30, 6 1 73,82,84-92,95,101,113-119
tulip 159
tulpen 101, 145-146, 151
Tuzet 25
Tydeus spec. 69
Tylenchorhynchus dubius 105,
158
Tylenchorhynchus macrurus 105

Typhlodromus potentillae 68-69
Typhlodromus pyri 155
U
ui 37-39, 75, 106-107, 118
uievlieg 76-79, 107, 140
Undeen 68
ureum 131-132, 159
Ustilago nuda 126
Ustilago tritici 126
vaatziekten 28
valiers 25
Valse meeldauw 43-44, 117
vamidothion 62
Vapam 26
veinbanding virus 86-87
verbruining, vroege 102, 114
verbruiningsvirus 101-102
vergelingsziekte 121
Verticillium 41^13, 52
Verticillium albo-atrum 29, 118
Verticillium chlamydosporium 51
Verticillium Dahliae 52, 153
Verticillium spec. 51, 52
Verwelkingsziekte 41^13, 118
Vetvlekkenziekte 113
vlas 121
vlasbrand 121
vlasroest 121
Viciafaba 104-105, 157
vlekkenziekte, lichte 115
Vlekkerigheidsvirus van rode
klaver 103
vlinderbloemigen 94, 102
voedergewassen 82, 122-123
Volutella ciliata 52
voorjaarsuilen 62
vruchtboomvirussen 92
vruchtvuur 116
W
Wachtliella rosarum 56, 83
wantsen 63
Wepsyn 62, 63-64, 68-69
wheat 130, 154, 158-159
wilg 58, 83
willow 154, 156
winteraconiet 145
wintergerst 123, 125
wintertarwe 125-126, 129, 131
wintervlinder 62
winterwheat 159
witlof 74, 106
witlofmineervlieg 74
witloof chocory 156
witrot 38-39
witte-klavermozaïekvirus 134
wolf 118
wollige slawortelluis 74-75
wortelrot 29

wortelvlieg 73

YJV-virus 55, 97-100, 102, 154, zomergerst 123, 125-126, 130157
131
X
YO-virus98
zomertarwe 81, 125-126, 12'
X-virus 94, 98, 135, 157
130
Xiphinema diversicaudatum 101
zwarte bes 72-73, 75-76,86
Z
zwartebessebladgalmug 72-73
Y
zaadbieten 41^14
zwartstip 121
yellow rust 138
zineb 25
zwarte-vaatziekte 113
Y-virus 94
zink 148-149
zwaveldioxyde 145-146, 150
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