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V E R S L A G OVER DE W E R K Z A A M H E D E N IN 1965
ALGEMEEN GEDEELTE
B E S T U U R S MUTATIES

Dr. C.J. BRIEJÈR ging metvervroegd pensioen entrad tegelijkertijd af als bestuurslid.
Prof. dr.A.J. P. OORT werd waarnemend voorzitter en prof. dr.J. DEWILDE waarnemend secretaris.Ir.J. GROENENDIJK werd door deDirectie Tuinbouw endr.P.M.L.
TAMMESdoor deDirectie van dePlantenziektenkundige Dienst aangewezen alslidvan
het bestuur.
GEBOUWEN, INSTALLATIES, APPARATUUR EN PROEFVELDEN

In 1965werd een begin gemaakt met de voorbereiding voor de in 1966te bouwen
nieuweviruskas eneenklimaatkamerruimte.
Aan het einde van het verslagjaar kreeg de aankoop van de aan het I.P.O.-terrein
grenzende boerderij zijn beslag.
Ten behoeve van de bladanalyses van de afdeling „Onderzoek Invloed Luchtverontreiniging op Cultuurgewassen" werd een Technicon-Auto-Analyzer aangeschaft.
De Biochemische afdeling kreeg debeschikking overeenzgn. doorstroomcentrifuge,
waardoor eenaanzienlijke tijdsbesparing kanworden verkregen.
Delichtkastenkelder werd verbouwd.
PERSONEELSZAKEN

Halverwege 1965kwamen deheren dr.ir.J.A. DEBOKXenir. N. HUBBELING, naeen
jaar inAmerika werkzaam geweesttezijn,weer ophetLP.O. terug. Zijwerktenrespectievelijk ophetAgricultural Experiment Station vandeUniversity ofFlorida teGainesville en het Ohio Agricultural Research and Development Centre te Wooster, Ohio.
Mejuffrouw ir.I. BLOK, die reeds op het Proefstation voor de Boomkwekerij te
Boskoop werkzaam was,trad op 1 juli 1965indienst vanhetI.P.O. Zij bleef gestationeerd teBoskoop enverricht onderzoek over deverweikingsziektevanClematis, coniferen enEricaceeën.
Dr. C.J. H. FRANSSEN, die vele jaren uitstekend onderzoek op de entomologische
afdeling verrichtte, ging op 1september 1965met pensioen en werd op 1december
1965 opgevolgd door dr.J. H. G. TICHELER. Het onderzoek van laatstgenoemde zal
gericht zijn op de biologie en de bestrijding van de uievlieg, waarbij vooral de mogelijkheden van de „sterile male" techniek bestudeerd zullen worden.
Met ingang van 15januari 1965werd drs. P. HARREWIJN aangesteld. Hij verricht
onderzoek over de invloed van de fysiologische toestand van de voedselplant op de
ontwikkelingsmogelijkheden vanzuigende insekten, in casu bladluizen.
Dr. J. C. S'JACOB ging op 1 februari 1965metpensioen. Hij heeft de resistentie afd.
vanaf de oprichting met grote voortvarendheid en kennis van zaken geleid. Hij werd
als hoofd van de afdeling Resistentie-Onderzoek opgevolgd door ir.E. UBELS.
Mejuffrouw drs.H.J. PFAELTZER verliet de Virologische afdeling op 1 juni 1965in
verband methaar huwelijk.
De heerir. J. v. D. SPEKpromoveerde op22januari totdoctor in de landbouwkunde
te Wageningen op een proefschrift getiteld: Botrytis cinerea als parasiet van vlas.
Mejuffrouw E. AKKERMAN, adjunct laborante, verliet op 1december 1965de i d eologische afdeling.
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Mejuffrouw N. VAN HELSDINGEN en mejuffrouw W.G. VAN WELYwerden op 1maart
1965 aangesteld in T.N.O.-dienst bij de entomologische afdeling, terwijl mejuffrouw
M. HORST opdiedagdezeafdeling verliet.
Mevrouw G. M. Hoogkamer-Weyman beëindigde op 1april haar werkzaamheden
alstypiste.
Mejuffrouw J. KAPTEYN beëindigde op 15januari haar dienstverband.
Mejuffrouw J. L. A. KITS verliet op 1 april 1965 de nematologische afdeling en
werd op 16augustus 1965opgevolgd door mejuffrouw E. QUISPEL.
Mevrouw G. D. LUEKS-VAN THUYL beëindigde op 1 maart 1965 haar werkzaamheden als secretaresse in T.N.O.-dienst van dr. DE FLUITER; mejuffrouw G. J. VAN
DER SPEKvolgdehaar op 1april 1965op.
De heer W. VAN MALKENHORST trad op 15juli 1965indienst alstuinman envolgde
alszodanigdeheer C. VAN DEN DIKKENBERG op.
De heer E. PAAUWE, hulpassistent bij de afdeling resistentie-onderzoek ging op
1 september met pensioen.
Mejuffrouw N. J. H. TIMMER kwam op 8januari 1965 in dienst en vertrok op 15
juni 1965,opgevolgd door mej. M. A. C. MIDDELWEERDT op8juni 1965.
Mejuffrouw G. J. VISCHverliet het I.P.O. op 15juni 1965;in haar plaats kwam mej.
E. C. WENCKEBACH alsdirectie-secretaresse in dienst.
Mejuffrouw J. WASSENAAR kwam op 15 oktober 1965 bij de afdeling resistentieonderzoek, waar zij mejuffrouw G. S. BOKELMANN opvolgde die reeds op 1mei 1965
vertrokken was.
Mejuffrouw J. T. WEIMA kwam op 15februari 1965 bij de entomologische afdeling
in T.N.O.-dienst.
De heer A. J. VAN ZWET ging op 1februari 1965 met pensioen en de heer C. VAN
GEFFENvolgde hem opalskaschef.
Vanaf 22 nov. t/m 31 jan. 1966 werd in de cantine van het I.P.O.-gebouw iedere
maandagavond, onder leidingvan deheer FABER, eencursus gehouden invoordrachtstechniek.
De Algemene LP.O. Stafvergaderingen werden in 1965 gehouden te Aalsmeer,
Arnhem en Wageningen.
ONDERZOEK VAN STUDENTEN RESP. MEDEWERKERS VAN ANDERE INSTELLINGEN

De studenten J.v.AMERONGEN en M. MESKEN (Landbouwhogeschool, Wageningen)
zijnresp.van 15april-31mei 1965envan 1juni—31juli 1965op deafdeling resistentieonderzoek werkzaam geweest.
De heer W. C. M A (Landbouwhogeschool, Wageningen) werkte vanaf begin juni
tot en met halfjuli op de entomologische afdeling bij dr. ir. C. J. H. FRANSSEN over de
erwtenknopmade.
De heer A. M. M. PETERS (Landbouwhogeschool, Wageningen) verrichtte van 15
juli tot 31 december bij bovengenoemde afdeling onder leiding van drs. L. E. VAN'T
SANTen deheer J. P. W. NOORDINK onderzoek betreffende de uievlieg.
De heer G. A. ZWEERS (Rijksuniversiteit, Leiden) werkte van 1januari tot 21 mei
bij drs. J. J. H. STORMS van de entomologische afdeling. Zijn onderzoek betrof het
kweken van mijten op kunstmatige voedingsmedia.
Mej. A. C. RENNES (Landbouwhogeschool, Wageningen) werkte een halfjaar bij
dr. ir. J. W. SEINHORST op de nematologische afdeling aan de ontwikkeling van een
methode voor het onderzoek van de vatbaarheid van uiekiemplanten voor aantasting
door stengelaaltjes.
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De heer J. J. HINTZEL (Landbouwhogeschool, Wageningen) verrichtte van 19 juli
tot en met 19 augustus onder leiding van ir. R. W. STUBBS bij de afdeling resistentieonderzoek onderzoek betreffende degeleroest bij tarween gerst.
De heer P. L. H. WELLES (Landbouwhogeschool, Wageningen) werkte halve dagen
gedurende demaandenjuni,juli en augustus eveneens onder leidingvan ir. STUBBSaan
het onderzoek van degeleroest bij tarwe.
De heer J. H. H. TEMMINK (Landbouwhogeschool, Wageningen) maakte op verzoek van ir. F. SPIERINGS een scriptie over het onderwerp: „De invloed van luchtverontreiniging op de plantengroei".
BEZOEKERS

In 1965 hebben ± 110 individuele onderzoekers het I.P.O. bezocht. Bovendien
brachten de volgende groepen een bezoek aan het instituut: 12 deelnemers aan een
excursie van de int. nematol. cursus, 56 deelnemers aan de Pathology Section van de
Meeting of the European Association for Potato Research, 33 Deense studenten die
belangstelling hadden voor de Virologische, Mycologische, Entomologische en Resistentie-afdeling, 200 deelnemers aan het Int. Virus Symposium en een groep van ± 35
Fransen waaronder 20 ingenieurs van de Franse plantenziektenkundige dienst.
Devergaderzaal werd onder andere gebruikt voor de tuinbouwvoorlichtingsdagen,
de plantenziektenbijeenkomst van de Ned. Fruittelers Organisatie, de plantenziektendagen, een avondbijeenkomst van studenten in de plantenziekten, de verg. Werkgroep Onkruidbestrijding T.N.O. ( ± 250 pers.), door prof. OORT met 25 studenten
voor het resistentie-onderzoek, door prof. VERVELDE met 25 medewerkers, voor de
voorlichtingsmiddag voor analisten, de studiekring voor statische techniek van het
Kon. Genootschap v. Landbouwwetenschap ( ± 35 pers.), de leerlingenexcursie van
de Rijks Hogere school voor Tropische Landbouw Deventer ( ± 30 pers.), de leerlingenvan de Rijks Middelbare Tuinbouwschool inHoorn ( ± 20pers.),de Nederlandse
Kring voor Plantevirologie onder leiding van prof.v. D.WANT ( ± 30pers.),de vergadering van deAdviescomm. Resistentie-Onderzoek ( ± 13 pers.), de stafvergaderingen
van het I.P.O. en de lezingen en avondbijeenkomsten van de personeelsvereniging
V.I.E.F.
In alfabetische volgorde volgt thans een overzicht van debuitenlandse onderzoekers,
gerangschikt volgens land van herkomst:
Australië: N. CROWLEY, Plant Path. Dept. Inst. Waite, Adelaide-S; L. L. STUBBS, Plant Res. Lab.
Burnley Gardens, Burnley, Victoria.
België: R. DE CLERCQ, Rijksstation voor Insektenk., Vantegen-Wetteren; J. AERTS, Proefbedrijf der
Noorderkempen, Meerle; G. CLAMOT, Stat. de Rech, de l'État pour l'amélioration des plantes de
grande culture, Gembloux; A. JANVIERA, Inst. belge pour l'amélioration de la betterave.
Bulgarije: T.I. MARINOV, Agr. Adv. Planning Comm. for Bulgarian economy; V. G. SIRAKOV,
Chimimport, the State Import/Export concern trading in chemicals; G. TZIKLEEV, Agr. adv. Min. of
Agr.
Canada: L. DUNSWONT, Canada Agr. Res. Stat. Harrow, Ontario; L. W. KOCH, Res. Stat. Harrow,
Ontario; D . R. METCALFE, Canada Agr. Res. Branch, Exp. Stat., Brandon, Manitoba.
Denemarken: V. P. JOHANSEN, Agr. Univ. Kopenhagen; K. LINDHARDT, Statens Plantepatol. Fors.
Lyngby.
Duitsland: B. ADOLF, Rosdorf-Göttingen, Fa. v. Waveren; Frau M. BAHR, Pfianzenschutzamt 44
Münster-Westf.; H. J. FITSCHEN, Saatzucht Soltan-Bergen, Hannover; Frau K. HAFNER, München;
K. HELLENBRAND, Inst, für Pflanzenkrh. der Univ. Göttingen; R. HUPBACH, Rosdorf-Göttingen, Fa.
van Waveren; D . HÜTER, Biol. Bundesanst. Land- und Forstw., Braunschweig; R. KLEWITZ Landesanst. für Bodenkult., Pflanzenbau und Pflanzenschutz, München; H. KUBISCH, Münster; R. H. RIMPAN, Inst. f. Pflanzenkrh. der Univ. Göttingen; H . THIEDE, Pfianzenschutzamt der Landwirtsch.-Kammer Westfalen-Lippe, Münster; H. WARNECKE, Inst. f. Pflanzenkrh. der Univ. Göttingen; H. L. C.
WELTZIEM, Inst. f. Pflanzenkrh., Univ. Bonn.
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Egypte: I. BISHAIR, Hercules Powder G.; A.M.E LZARKA, Dpt. of Plant. Path., Min. of Agr.,
Cairo; M. M. FAHIM, Cairo Univ., Agr. Coll.; M.T. SHAFIK, Plant Prot. Dept., Coll.ofAgr., Alexandria Univ., Alexandria.
Engeland: C. R. ALLCORN, Hort. adv.; A.H. BISHOP, Landbouwattaché, British Embassy, the
Hague; P.H. BROWN, Min.of Agr. London; W.J. BYFORD, Broom's Barn Exp. Stat., Higham-Bury
St. Edmunds-Suffolk; C.A. COLLINGWOOD, Nat.Agr.Adv.Serv. S-E.Region, Coley Park, Reading,
Berks.; T.A.DAY,WyeColl., Kent; J. R. M A CDONALD, Hort. Adv.Council; J. B. FORD, Dept. of
Agr. For.Zool. Univ. coll.ofN. Wales, Bangor, Caernarvonshire, N .Wales;D.G. FRAMPTON, Hort.
Adv. Council; H . H . GLASSCOCK, Min. of Agr., Wye, Kent; C. LE GRICE, Penyonce; W. I. JEPSON,

Cyanamid Int. c/o Cyanamid of G.B. Ltd.,Bush House, London W.C.2; Miss K. E. JOSHUA, Wye
Coll.,Ashford, Kent; MissJ. MACKAY, Plant Path. Dept.Fac. ofAgr. Univ.Coll.Dublin; R. MARTYR,
Hort. Inst. Pershore, Wore; Miss M.E. MATSTON, Dept. of Hort. Univ. of Nottingham, School of
Agr., Sutton Bonington, Loughborough; J. W.S. MOUNT, Hort. Adv. Council;J.R. MULLER, Shell
Int. Chem. Co., Shell Centr. London; D . PRICE, Framptons, nurs. Chichester, Sussex; G. C. STEVENSON, Agric. Res.Council, London; C. WALKER, Plant Path. Nat.Agr.Adv.Serv. in S.W. England.
Frankrijk: C.K. KUYPER, SOC. Civ.Agr. Libby, Vauvert; PONCHET TRAMIER, Stat, dePath. Végét.
C R .A. deProvence, Ville Thuret-Antibes.
India R.B.S.BIRAT, Plant Prot. Serv. Gov.ofBihar, Patna; R. L. MATHUR, Plant Path., Dept. of
Agr., Jaipur; L.S. PRANLADA Rac, Mysore State, C.S.R.I.; T. SASIBHUSHAN, Univ. of Calcutta,
Gandhinagar, Kakinada A.P.; P. SHANTA, Central Coconut Res.Stat., Kayangulam, Kesala State;
S. SINHA, Agra. Coll., Agra.
Indonésie: HARJONO SEMANGOEN, Lab.v. Plantenziekten, Fac. of Agr., Gadjah elada Univ. Djogjakarta.
Israël:Y. KATAN, Dept. of Plant Path., theFac. ofAgr., TheHebrew Univ., Rehovot; A. SCHULBERG, Dead Sea Works Ltd., Beer-Sheba; N . KEDAR, Fac. ofAgr., Rehovot.
Italië:A. ALPI, Inst, diOrticolt. eFloricolt. Univ. Fac. diAgr. Pisa; V.BALDI, Scuola di Ortoflorofrutticolt., Minoprio Como; G.B.CEPOLLINA, Floricolt. Piantine digarofani Arma di Taggia;
A. MORAGLIA, Ventimiglia (Imperia).
Japan: S. ISHIDA, Nissan Chem. Ind.Ltd.,Tokyo; H . OKAMOTO, Lab.of Appl. Ent.,Fac.of Agr.
Kagawa Univ.;N . SHINDO, Nissan Chem. Ind. Ltd., Tokyo, Agr. Chem. Sect. Res. Inst.;
Liberia:E. POTTER, Dept. ofAgr., Mourovia.
Maleisië: Mej. P. H. YUEN.

Noorwegen: J. FYDVIN, Inst, for fruktdyrkning, Landbrukshöjskole; ALM STENSETH, Plant Prot.
Inst., Vollebekk.
Oost-Pakistan: M. YALUDDIN, Univ. of Dacca.
Polen:Z. BELINA, Plant Breeding Inst., Stare Olesno; MissE. CICHOSZ, Res. Field Stat, at Dabrowice;J. PIKULSKA, Warsaw Agr. Univ., Plant Path. Dept..
Portugal: M.L. BORGES, Dept. deFitopatologia Estacao Agronómica Nacional, Oeiras.
Sudan: H.M. HASSAN, Gezira Res. Stat., Wad Medani; O. KHALIFA, Plant Path. Dept., Gezira
Res. Stat., Wad Medani.
Tanzanie:H. KAYUMBO, Ent. Dept., Ukiriguru.
Tsjecho-Slowakije: A. PINTERA, Inst, of exp. Botany. Czechoslov. Acad, of Sei, Praag; V. VALENTINA,Inst, ofVir. Czechoslov. Acad, ofSei, Mlynskâ dolina, Bratislava.
Turkije: I. KARACA, Chairman, Dept. of Plant Path., Univ. of Ege,Bornova Izmir; Y. KIRAY,
Hercules Powder G.
Ver. Staten vanAmerika: W. M. BROWN, U.S.A. American Embassy, Enugu, East Vigéna. Umudike Training E. Research sta; E.L. CLARK, Pest. Res., American Cyanamid Comp., Agr.Div.,
Swinburne; W.D . MCCLELLAN, Crop Prot. Res.Branch, Crop Res. Div.,Plant Ind.Stat., Beltsville,
Maryland; T H .O. DIENER, Plant Virol. Lab. Beltsville Md.; J.FISCHER, Corporate Ent.-Path.-,
Sibby McNeill and Sibby, Chicago; J. S. JACOBSON, Boyce Thompson Inst., Yonkers, New York;
R. P.KAHN, U.S.Plant Introd. Stat., Glenn Dale, Maryland; J.D . MENZIES, U.S.Soils Lab., Beltsville Md. ;D . M.STEWART, Coöp. Rust Lab,.Univ. of Minnesota, St.-Paul; C . J . W E I S E R , Hort. Sei.
Dept. Univ. ofMinnesota, St.-Paul, Minn.; G. ZENTMEYER, Univ. ofCalifornia, Riverside, California.
Zuid-Afrika: D . NOYES, Hercules Powder G ; L.D. WOLFSWINKEL, Navorsingsinst. virWijnbou en
Wijnbereiding, Stellenbosch.
Zweden:B. BRUGTNON, Findus, Bjuv; J. OLOFSSON, Findus, Bjuv.

De volgende buitenlandse onderzoekers hebben inhetI.P.O. onderzoek verrichtof
methoden bestudeerd:
Prof. dr.M.K. CORBETT, Univ. ofFlorida, Gainesville, Florida, U.S.A., arriveerde
op 27juli 1964envertrok op 11juni 1965.Hij heeft gedurende dat jaar algemeenvi13

rusonderzoek gedaan. Prof. CORBETT namin dietijd de plaats in vandr.ir.J.A. DE
BOKXvanonsinstituut, diegedurende dezelfde periode in Gainesville werkzaamwas.
Miss. C. FUERTES, Estacion deFitopatologia Agricola de Levante,Valencia, Spanje,
werkte hier vanjuni totenmetseptember 1965meeaandezuiveringensérologievan
citrusvirussen.
Prof. Dr.F.T. ORILLO, Coll. of Agric., Univ. of the Philippines, Coll. Laguna,
Philippines,verrichtte van21 oktober tot 15januari 1965 opdemycologische afdeling
onderzoek over Rhizoctonia-aant&stmgbij aardappelen.
Prof. P.ACCATINO, Agric. Res.Inst., Afd.Virol., Santiago, Chili, kwam 14 september 1964envertrok op 8september 1965.Hij bestudeerde devirusziekten van aardappelen enbonen,ensteldezichtevensopdehoogtevandeoponsinstituut toegepaste
methoden vanviruszuivering, sérologie en meristeemcultuur.
De heer D. LOPEZ-ABELLA, Inst. „Jaime Ferran" de microbiol., Consejo Superior
Investigaciones cientificas, Madrid, Spanje, bestudeerde van 10januari tot eind april
deverschillende aspectenvanhetvirologisch onderzoek.
De heer D.F.M. MNDOLWA, Kigongoi, Tanga, Tanzania, leerling van de Rijks
Hogere School voor Tropische Landbouw, Deventer, werkte hier van 1juni tot 13
augustus 1965. Hijhield zich bezig metenkele aspecten vandeharmonische ziektenbestrijding in appelboomgaarden, in het bijzonder met de relatie tussen de fytofage
insekten vanappelenhunnatuurlijke vijanden.
De heer A. DEOLIVEIRA, Instituto Agronomica Secaô de Virologia Campinas s.p.
Brazilië, werkte gedurende demaand augustus alsgastmedewerker opdevirologische
afd. Hijbestudeerde technieken vandemeristeem- en weefselcultuur.
De heer R.S. UPADHYAY, Plant Path. Division, Indian Agr. Res. Inst. New-Delhi,
India, isinjuli 1965hier gekomen en blijft ± acht maanden. Hij bestudeert de techniek van het aaltjesonderzoek en de anatomie en systematiek van aaltjes en verder
de invloed vanaantasting vanpeen door Rotylenchus uniformis.
KATSUTO KUNIYASU, Shikoku Agr.Exp.Stat. Zentsuji, Kagawa-ken, Japan, arriveerde eind nov. 1965enblijft eenjaar ophetI.P.O. werken. Hijhoudt zicheveneens
bezigmetdestudievandetechniek vanaaltjesonderzoek, deanatomie endesystematiek vannematoden en daarnaast vande overdracht vanpathogène schimmels door
aaltjes.
De heer M.S.M. MASHELLE, Tanzania, leerling vande Rijks Hogere School voor
Tropische Landbouw teDeventer, bestudeerde delaboratoriummethoden voor onderzoek over aaltjes.
Dr. K. C. BASU CHAUDHARY, Botany Dept., Agric.Coll.,Agra, India, kwam begin
mei 1965op het I.P.O. en blijft er eenjaar werken. Hij verricht onderzoek over de
variabiliteit van Verticillium dahliae bij tomaat. Daarbij wordt zowel de variatie in
pathogeniteit alsdieinmorphologische eigenschappen bestudeerd.
BUITENLANDSE REIZEN

Aan hetXVIIe Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent op4mei 1965
namen deel: dr.J. G. TEN HOUTEN, dr.ir.A.B.R. BEEMSTER, dr.ir.L.Bos, dr. ir.
H. A. VANHOOF, ir. C. KAAI, mej. M. C. KERSSEN, ir. R. E. LABRUYÈRE, ir. H. DEN
OUDEN, dr.ir.J.W. SEINHORSTen deheer M. VAN DE VRIE.

Dr. J. G. TEN HOUTEN en mej. M. C. KERSSEN woonden van 7 tot 12 november de

Britse conferentie over insecticiden enfungiciden bijteBrighton (Engeland).
Dr. K. C. BASU CHAUDHARY, een gastmedewerker uit India, bezocht van 9 tot 17

september diverselaboratoria in Engeland.
Ir. J.H. VANEMDEN maakte in december voor rekening van de Stichting voor de
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Ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname eendrieweekse reis naar Suriname, waar hij advies gaf bij het rijstbedrijf te Wageningen en op het Landbouwproefstation te Paramaribo. Hij ging van 12tot en met 14juli naar Kiel-Kitzeberg voor een
bezoek aanhetInstitut für Getreide- Ölfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten.
Dr. H . J. DE FLUITER, dr. H . H. EVENHUIS, drs. D . J. DE J O N G , drs. J . J . H . STORMS

en de heer M . VANDE VRIE bezochten het Internationale Symposium „Lutte intégrée
dans les vergers" in Montreux van 11 tot 16 september. Dit Symposium is georganiseerd door de Internationale Werkgroep Geïntegreerde Bestrijding in Boomgaarden
van de „Organisation Internationale de Lutte Biologique" (O.I.L.B.). Dr. DE FLUITER
woonde daarop aansluitend nog tot 20 september de Assemblée Générale de 1'Organisation Internationale de Lutte Biologique (O.I.L.B.) bij, eveneens in Montreux.
Voorts n a m dr. DE FLUITER op uitnodiging van de Tsjechische Akademie van Wetenschappen tezamen metdr. EVENHUIS van 26 september tot 3 oktober deel aan het Internationale Symposiumover de„Ecologyof aphidophagous insects"inPraag (Tsjechoslowakijë). Van 10-16 oktober vond het Internationale F.A.O.-Symposium over geintegreerde bestrijding plaats te Rome (Italië) dat op uitnodiging van de F.A.O. door
dr. DE FLUITER en de heer VAN DE VRIE werd bijgewoond. O o k bezocht dr. DE FLUITER

van 20-24 april een vergadering van de „Conseil de 1'Organisation Internationale de
Lutte Biologique" teVarenna (Italië).
Mej. drs.F . Q U A K endr.ir.J. W. SEINHORST woonden van26tot31juli de conferentie van de „Society of Experimental Biology bij, die in Kopenhagen gehouden werd.
Zij brachten tevens een bezoek aan het Statens Växtskyddsanstalt te Akarp. D a a r n a
bezocht dr. SEINHORST van 7-12 september het V i l l e Internationale Symposium van
de „Society of European Nematologists" te Antibes (Frankrijk) waaraan ir. C. KAAI,
dr. ir. H . A. VAN H O O F en ir. H . DEN O U D E N ook deelnamen. Ir. KAAI maakte hierop

aansluitend nog een excursie door zuid Frankrijk en bezocht daar enkele instituten.
Ir. E. UBELS n a m op 2 en 3 december deel aan dejaarlijkse wintervergadering van
de Arbeitsgemeinschaft für Krankheitsbekämpfung und Resistenzzüchtung bei Getreide und Hülsenfrüchten en aan een door hetNed. Graan-Centrum georganiseerde
bespreking over Septoria spp. ingranen, beide te Gieszen (Duitsland).
Dr. J. H . VENEKAMP ging van 3tot 5augustus naar Engeland, waar hijhet Rothamsted Experimental Station in Harpenden, Herts., de Virus Research Unit van de Agricultural Research Council in Cambridge en hetLaboratorium voor moleculaire biologievandeMedical Research Council, eveneens inCambridge, bezocht.
De heer G.DEBRUYN maakte van 28 september tot 7 november een studiereis langs
verscheidene landbouwbibliotheken inAmerika en woonde het congres bijvande „International Association of Agricultural Librarians and Documentalists" in Washington. Een groot deel van zijn reiskosten werd door genoemde organisatie betaald.
Mej. ir. I. BLOK werkte gedurende zesweken in Engeland op het laboratorium van
prof. ROBERTSON te Huil aan onderzoek van verschillende Phytophthora-soorten.
Dr. ir.J.A.DEBOKX woonde van 15tot 16januari indeVer. Staten debijeenkomst bij
van deSouth East Electron microscopy Society Inc.te Gainesville (Florida).Van1tot3
februari washij aanwezig op de vergadering vande Southern Division vande American Phytopath. Soc. in Dallas (Texas), en van 14tot 15 april te Beadenton (Florida)
op dejaarlijkse bijeenkomst vanentomologen en fytopathologen werkend in Florida
en tenslotte nog op de Spring Conference voor Fullbright Scholars, dievan 19tot 22
april inWashington D.C. gehouden werd.
Dr. ir. H . A. VANH O O F bestudeerde op uitnodiging gedurende zes weken op het
„Stazione Sperimentale di Maiscoltura" te Bergamo in Italië het door nematoden
overgebrachte mozaïekvirus van tarwe enhetvoorkomen vanhet ratelvirus.
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Ir. N. HUBBELING nam op 11 en 12 maart deel aan een conferentie over bacterieziekten van de boon te Denver, Colorado. Van 31 mei tot en met 4juni bezocht hij
achtereenvolgens de „work planning meeting" van het Canadian Department of
Agriculture over bodemmicro-organismen met betrekking tot plantenziekten en de
vergadering van de Canadian Phytopathological Society. Beide vergaderingen werden
gehouden inde University of Guelph, Ontario (Canada).
De heer F. A. v. D. MEER woonde van 31mei tot 9juni het Fruit-Viruscongres bij
te Belgrado (Joegoslavië) en bracht van 21tot 25juni een bezoek aan het Proefstation
te East-Malling.
De heer W. NIJVELDT had in oktober een bespreking met dr. F. SCHÜTTE van het
Institut für Getreide-, Ölfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten te Kiel-Kitzeberg
(W. Duitsland) overde tarwestengelgalmug.
De heer J. P. W. NOORDINK was aanwezig op het Ile Internationale Symposium
CAMIRA, datvan 5-8 mei in Gent (België)gehouden werd.
Drs. J. J. H. STORMSen de heer M. v. D. VRIE namen van 22-26 september deel aan
het Ve Europees Acarologisch Symposiumte Milaan (Italië).
Ir. R. W. STUBBSwoonde van 1-4 juni de bijeenkomst van EUCARPIA (sectie granen) bij in Versailles (Fr.) en bracht op 18en 19 mei een bezoek aan de Biologische
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft te Braunschweig (Duitsland).
De heer H. VECHT bezocht van 26-28 juli een aantal vangsortimenten voor gele
roest van tarwe en gerstinBelgië.
De heer M. v. D. VRIE bracht op uitnodiging van 18.oktober tot 8 november een
bezoek aan deLandbouwhogeschool teWarschau (Polen) en aan verschillende andere
onderzoeks-en onderwijsinstellingen in Polen.
WERKGROEPEN, COMMISSIES, SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN

Verscheidene onderzoekers zijn lid van werkgroepen en commissies op hun gebied;
tevens worden vele contacten onderhouden met medewerkers van andere instellingen
inbinnen- en buitenland.
Met de directeuren van de tuinbouwproefstations worden de werkprogramma's van
de bij deze proefstations gestationeerde I.P.O.-onderzoekers elkjaar besproken. Ook
op andere wijze werd geregeld met deze proefstations overleg gepleegd onder andere
ten aanzien van de bij depraktijk bestaande wensenvoor door het I.P.O. in Wageningenteverrichten onderzoek.
Dr. ir. L. Bos verrichtte veel werk als eerste secretaris van de „Herdenkingscommissie75jaar Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging". Hij aanvaardde op het
viruscongres dat injuli in Wageningen gehouden werd de taak van secretaris van de
„International Working Group on LegumeViruses".
Dr. J. G. TEN HOUTEN werd benoemd tot lid van de „Commission for Plant Protection van deInternational Societyfor Horticultural Science".
Dr. J. C. Mooi belastte zich met de organisatie van de bijeenkomst van de Pathology Section van de European Potato Association die injuni op het I.P.O. werd gehouden.
Geregeld of meer incidenteel contact vond plaats met collegaevan andere instellingen zoalsdeLaboratoria voor Entomologie,Virologie en Fytopathologie te Wageningen en Bloembollenonderzoek (Lisse) van de Landbouwhogeschool, de Rijksdienst
IJsselmeerpolders, de Rijkslandbouw-en Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, het Internationaal Landbouwluchtvaart Centrum,hetProefstation voorAkker-enWeidebouw,
de Rijksland-en Rijkstuinbouwconsulenten voor plantenziekten, de Proeftuin Geest16

merambacht (Oudkarspel) het I.B. (Groningen, het I.C.W., het I.T.A.L., de P.D., de
P.S.C., de N.A.K., het I.V.T., de S.V.P., het B.G.D., de S.N.Ui.F., en het C.B.S.
(Baarn).
In het afgelopen jaar zijn antisera uitgewisseld met of geleverd aan onderzoekers in
de Verenigde Staten, Engeland, Zwitserland, Japan, Italië en Tsjechoslowakije.
Evenalsvoorgaandejaren, ontvingenwij ook in 1965eenbijdrage van Shell Research
Ltd. Het was daardoor mogelijk om prof. COCHRAN (Ver. St.) als gastspreker uit te
nodigen op het Internationale Viruscongres in Wageningen en tevens om een gastmedewerker uit India voor een kort bezoek naar Engeland te laten gaan en twee onderzoekersfinancieel te steunen gedurende hun bezoek aan deVerenigde Staten.
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PUBLIKATIES EN VOORDRACHTEN

In 1965 zijn de volgende I.P.O.-mededelingen verschenen:
No. 368. SPEK, J. VAN DER, Botrytis cinerea alsparasiet vanvlas.
No. 369. ROOSJE, G. S. en A. F. H . BESEMER, en medew., Waarnemingen en onderzoek over appelmeeldauw,Podosphaera leucotricha (ELL. ET EVERH.) SALM., in Nederland van 1953 tot 1963.
No. 370. OUDEN, H. DEN en J. W. SEINHORST, De invloed van enige systemische nematiciden op de
vermeerdering van Heterodera rostochiensis op aardappel envan Tylenchorhynchus dubius op
stoppelknollen.
No. 371. FRANSSEN, C. J. H., Relaties tussen de fenologie van insekten en de ontwikkeling van hun
waardplanten.
No. 372. MANTEL, W. P., Beschreibung von zwei bisher unbekannten Thysanopteren-männchen und
Hoplothrips arnoudi, nova species.
No. 373. FRANSSEN, C. J. H. en W. P. MANTEL, Notes on copulation of Thrips.
No. 374. PONSEN, M. B. en D. J. DE JONG, On a nuclear and a cytoplasmic polyhedrosis of Adoxophyes reticulana H B .
No. 375. PONSEN, M. B. en D . J. DE JONG, A nuclear polyhedrosis of Orthosia incerta (HUFNAGEL)
(Lepidoptera: Noctuidae).
No. 376. KOOISTRA, G., Somedataconcerning thepresenceand behaviour ofspringtatis (Collembola)
on grass and white clover.
No. 377. VERHOEFF, K., Control of foot- and stemrot of tomatoes, caused by Didymella lycopersici.
No. 378. HAKKAART, F. A. en F. QUAK, Effect of heat treatment of young plants on freeing chrysanthemums from Virus Bby means of meristem culture.
No. 379. HOOF, H. A. VAN, Het tijdstip van infectie en veranderingen in de concentratie van ratelvirus
(kringerigheid) in de aardappelknol.
No. 380. HOOF, H. A. VAN, Biologische verschillen tussen enkele isolaties van het ratelvirus.
No. 381. FRANSSEN, C. J. H. en W. P. MANTEL, Tripsen in graangewassen (levenswijze, economische
betekenis en bestrijding). I. Levenswijze.
No. 382. TJALLINGII, F., Testing clubroot-resistance of turnips in The Netherlands and the physiologicspecialisation ofPlasmodiophora brassicae.
No. 383. MAAS GEESTERANUS, H. P., Titer determination of preparations of Bacillus thuringiensis
BERLINER.

No. 384. HOOF, H. A. VAN, Trichodorus teres a vector of rattle virus.
No. 385. Bos, L., Tentative list of viruses reported from naturally infected leguminous plants.
No. 386. ROOSJE, G. S., The perfect stage ofPhloeosporellapadi, the causal fungus of cherry leaf spot,
in The Netherlands.
No. 387. SPIERINGS, F., Differences in susceptibility to damage by H F between tulip varieties.
No. 388. Bos, L . e n D . Z. MAAT, A distinctive strain of the redclover mottle virusin The Netherlands.
No. 389. UBELS, E., R. W. STUBBS en J. C. s'JACOB, Some new races of Puccinia striiformis.
No. 390. MEER, F. A. VAN DER, Investigations of currant viruses in The Netherlands II. Further observations on spoon leaf virus, a soil-borne virus transmitted by the nematode Longidorus
elongatus.
No. 391. MAAT, D . Z., Serological differences between red currant spoon leaf virus, virus isolates
from Eckelrade-diseased cherry trees and the Scottisch raspberry ringspot virus.
No. 392. SEINHORST, J. W., The relation between nematode density and damage to plants.
No. 393. NIJVELDT, W., A new coccid-eating gallmidge from Israel.
No. 394. FRANSSEN, C. J. H. en W. P. MANTEL, Thrips tabaci op hyacintebollen.
No. 395. RAST, A. T H . B., A yellow ringspot strain of tobacco mosaic virus (TMV) from tomato.
No. 396. KERSSEN, M. C , Aerial control of a gallmidge in cereal crops in The Netherlands.
No. 397. HOOF, H. A. VAN en J. W. SEINHORST, Onderzoek naar grondvirussen in het boomteeltcentrum Boskoop.
No. 398. SEINHORST, J. W., Recent development of plant nematode research.
No. 399. SEINHORST, J. W., Quantitative investigations on plant parasitic nematodes.
No. 400. MATHYS, G. en M. VAN DE VRIE, Étude comparative des méthodes de recensement de
l'acarien rougePanonychus ulmi KOCH.
No. 401. HOUTEN, J. G. TEN, Die Gefährdung des biologischen Gleichgewichtes in der Natur durch
agrartechnische Kulturmasznahmen.
No. 402. Bos, L. en P. GRANCINI, Some experiments and considerations on the identification of witches' broom viruses, especially in clovers, in The Netherlands and Italy.
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Andere publikaties van dehand van I.P.O.-onderzoekers, dieniet ofnog niet als I.P.O.mededelingwerdenuitgegeven,zijndevolgende:
BOKX, J.A. DE: Delandbouw inFlorida - de Sunshine State. Mededelingenblad vandeNAK, 22:
100-101,1965.
De teelt van aardappelen inFlorida. Mededelingenblad van deNAK, mei 1965: 6-7.D e Pootaardappelhandel, 19:17-18, 1965
Hosts and electron microscopy oftwopapaya viruses. Plant Dis. Reporter 49: 742-746,1965.
Bos, L.: Actieve afweer enziekteverloop inmet virus geïnfecteerde planten. Meded. Landb. Hogesch.
Opz. Sta. v.d.Staat, Gent, 30: 1751-1758,1965.
Virussenenplanten - Tjeenk Willink, Zwolle, 1965: 277pp.
EMDEN, J. H. VAN, R. E. LAERUYÈRE ENG. M. TICHELAAR. De Rhizoctoniaziekte van de aardappel,

Landbouwvoorlichting 8:416^118,1965.
EVENHUIS, H . H . : Over hetoptreden vandeappelbladmineerder Stigmella malella enhaar parasiet
Cirrospilus vittatus in 1964.Ent. Ber. 25:127-129, 1965.
The economie significance ofparasitic Cynipoidea associated with apple inThe Netherlands. Proc.
13Int.Congr. Ent. London, 1964: 359,1965.
On theidentity ofDiplazon abdominator (BRIDGMAN) (Hymenoptera, Ichneumonidae), aparasiteof
Cnemodon vitripennis MEIGEN. (Diptera, Syrphidae). Ent. Ber. 25: 215-218, 1965.
FLUITER, H.J.DE:De virusziekten v.d.aardbei enhunbetekenis voor deaardbeicultuur. Med. Dir.
Tuinbouw, 28: 490-^95,1965.
Some aspects ofbiological andintegrated control ofpests. Proc. X I I t h International Congressof
Entomology, London 1964: 594-595 1965.
De harmonische bestrijding van plagen. Voeding, 26:20-28,1965.
Het onderzoek vande Entomologische Afdeling vanhetInstituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek (I.P.O.)teWageningen. Ent. Ber. 25: 122-126,1965.
Het onderzoek naar een doelmatige eneconomische bestrijding van plagen indeland- en tuinbouw. Bodem, 59:2-9, 1965.
FRANSSEN, C.J.H.enW.P.MANTEL, D egraantripsen inNederland. Ent.Ber.,25: 131-133,1965.
HOOF, H.A. VAN: Arabis-Mozaïekvirus bij komkommer inNederland, Neth. J.Plant Path, (indruk).
HOUTEN, J.G.TEN:Agrarische aspecten vanluchtverontreiniging. Water, bodem, lucht, 55: (no.2),
1965.
s'JACOB, Dr.J.C.: hoofd vandeafd. Resistentie-onderzoek vanhet l.P.O. ging met pensioen.
Zaaizaad- enPootgoednummer, Plattelands Post, 25febr. 1965.
HUBBELING, N. : Testing the resistance ofpeas totop yellows andearly browning in relation to the
variation of symptoms in the field. XVI t h International Horticultural Congress, 1962, Vol. 3:
462-464.
JONG, D .J. DE,:Activiteit vandeeiparasiet vanhetgeslacht Trichogramma inboomgaarden. Neth.J.
Plant Path., 7 1 : 58, 1965.
JONG, D .J. DE, H . BEEKE en H .J. WONDERGEM, Bestrijding van de vruchtbladroller

Adoxophyes

reticulana H B . Meded. Dir. Tuinbouw, 28: 539-542,1965.
JONG D.J.DE,enA. VAN FRANKENHUYZEN, Cnephasia longana, eenbeschadiger vande scheuttoppen
van fruitgewassen. Neth.J.Plant Path., 71: 124-125,1965.
KAAI, C.enC.P. PRONK: Invloed vandehoeveelheid water, waarmee 0,0- diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat wordt toegediend opzijn werking tegen stengelaaltjes in plantuien. Meded. L.H.S.en
Opz. sta. v.d. Staat teGent, 30: 1475-1487, 1965.
KERSSEN, M.C :D eLandbouwluchtvaart inNederland. Landbouwmechanisatie, 16: 447^-53,1965.
ARNOLD G. H., K. D I L Z en M. C. KERSSEN: De Stikstofbemesting van granen. 10. Ureumbespuiting

per vliegtuig. Proef 1964.Stikstof, band 4,: 410-412,1965.
MANTEL W. P.: Bijdrage totdekennis vandeThysanopteren-fauna vanZuid-Limburg II. Nat. Hist.
Maandbl., 5 4 : 4 2 ^ 4 , 1 9 6 5 .
Tripsen opSolanum-species. Ent. Ber., 25:113, 1965.
MEER F.A.v.d.: Nerfvergelingsmozaïek bijkruisbessen. D eFruitteelt, 55:245-246,1965.
Nerfvergelingsmozaïek bijrode bessen. DeFruitteelt, 55: 268-270,1965.
In welke mate komt heksenbezem bij appelsinNederland voor? DeFruitteelt, 55:1251-1252,1965.
HULSHOFF A.J.A.en W. NIJVELDT: „DeTarwestengelgalmug", Landbouwvoorlichting 22: 87-91,
1965.
NOORDINK J. P H .W.:Enkele toepassingen vanradioactieve isotopen bijhetoecologisch onderzoek.
Ent. Ber. 25: 130,1965.
OUDEN, H. DEN: Een aantasting van citrus in Suriname, veroorzaakt door Meloidogyne exigua. D e
Surinaamse Landbouw, 13: 34,1965.
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HASSELBACH O. E. en H. DEN OUDEN: Aaltjesaantasting in rijst. De Surinaamse Landbouw, 12:
154-157,1964.
QUAK, F : Infection of tobacco callus tissue with tobacco mosaic virus and multiplication of virus in
such tissue. Proc. Int.Conf. onPlant Tissue culture: 513-519,1965.
SCHOLTEN, G. : Eenerfelijke afwijking bijdeCyclamen-cultivar 'Sylphide'. Vakblad voor deBloemisterij, 20: 405,1965.
Wortelrot bij Cyclamen: een nieuw succes in de strijd tegen Thielaviopsis. Vakblad voor de
Bloemisterij 20:619-693,1965.
Genetisch bedingte Veränderung beieiner Cyclamen-Sorte. Gartenwelt 65:431-432, 1965.
Samen met M. P. BEUZENBERG (Proefstation Aalsmeer): Wortelrot bij Cyclamen: Ervaringen met
Tuzet als grondontsmettingsmiddel in de praktijk. Vakblad voor de Bloemisterij 20: 984,1965.
Samen met W. v. MARSBERGEN (R.T.C. Aalsmeer): Het gebruik van vloeibare en poedervormige
bestrijdingsmiddelen in debloemisterij. Tuinbouwgids 1966: 378.
STORMS, J. J. H. : Rearing methods for studying the effect of the physiological condition of the host
plant on the population development of Panonychus ulmi (KOCH). Proceedings of 5th European
mite symposium, Milano,1965.
STUBBS, R. W. en EVA FUCHS: Report on the „yellow rust trials project" in 1963.Techn. Ber. Ned.
Graan-Centrum No. 14, Wageningen1965.
Gele-roest Ber.N o . 11, Ned.Graan-Centrum, Wageningen,1965.
TICHELAAR, G. M.: Is een voorstelling omtrent de te verwachten aantasting door witrot in een zaaiuiengewas mogelijk opbasis vangrondbemonstering? Groenten en Fruit 48: 2107,1965.
UBELS, E.:Fusarium intarwe, Plattelands Post 21: 9,1965.
VERHOEFF, K. : Studies on Botrytis cinerea in tomatoes. Mycelial development in plants growing in
soil with various nutrient levels, as well as in internodes of different age.Neth. J. Plant Path. 71 :
167-175,1965.
VRIE M. VAN DE: Relaties tussen de prooi Metatetranychus ulmi KOCH en de predator Typhlodromus
potentillae GARMAN (Acari). Ent. Ber. 25:139,1965.

In 1965werden devolgende voordrachten gehouden:
BEEMSTER, A. B.R. : Het transport van Y-virus in aardappelplanten na besmetting door bladluizen.
XVIIe Internationaal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie, Gent, 4 mei.
The rate ofinfection ofpotato tubers in relation to theposition of theinoculatedleaf.Int. Conference onPlant Viruses, Wageningen, 5-9juli
BOKX, J. A. DE: The Research in the Institute for Phytopathological Research, Wageningen. Department ofPlant Pathology, University ofFlorida, Gainesville (Flo.) U.S.A.
Enige opmerkingen over onderzoekingen aan ultradunne coupes uitgevoerd in het Plant Virus Laboratory teGainesville (Flo.) U.S.A. Laboratorium voor Virologie, Wageningen, 3 december.
Bos, L.: Actieve afweer en ziekteverloop in met virus geïnfecteerde planten. 17eIntern. Symposium
Fytofarmacie enFytiatrie, Gent, België,4mei.
Legume virus research in retrospect and prospect. Bijeenkomst International Working Group on
Legume viruses, Wageningen, 10juli.
BRUYN, G. DE: Indrukken van Amerikaanse bibliotheken. Sectie speciale bibliotheken, N.V.B. Zeist,
21 december.
EMDEN, J.H. VAN: Rhizoctonia solani, results of recentexperiments. Pathology Section v. d. European
Association for Potato Research, Wageningen, 9-11 j u n i .
EVENHUIS, H. H.: Over het optreden van de appelbladmineerder Stigmella malella en haar parasiet
Cirrospilus vittatus in 1964.Ned. Entomologische Ver., Afd. Toegepaste Entomologie, Wageningen 28januari.
Host specificity in theparasites and hyperparasites of apple aphids. Symposium Ecology of aphidophagous insects, Praag, Liblice,27 september.
FLUITER, H. J. DE: De virusziekten van de aardbei en hun betekenis voor de aardbeicultuur. Contactdag Klein Fruit te Utrecht, 6april.
The terms „integrated" and „harmonious" control. Intern. Symposium over geïntegreerde bestrijding, georganiseerd door de „Groupe de travail: Lutte intégrée van de „Organisation Internationale de Lutte Biologique" (O.I.L.B.), Montreux, Zwitserland, 13-16 september.
Verslag over de werkzaamheden van de internationale werkgroep „Lutte intégrée" van de
Organisation Internationale de Lutte Biologique (O.I.L.B.)". Assemblée Général de FO.I.L.B.
Montreux, 16-20 september.
„Aspects ofintegrated control with reference to aphids and scale insects" Int. Symposium: Ecology ofAphidophagous Insects, Praag, 27september - 3 oktober.
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Educational, legislative and extension needs for integrated control. F.A.O. International Symposium on Integrated control of Pests, Rome, 10-16 oktober.
FRANSSEN, C. J. H . : Trips tabaci, schadelijk voor hyacintebollen. Planteziektendagen, Ned. Plantenziektenk. Ver., Wageningen, 18 febr.
HAKKAART; F. A.: Vijfjaar virusonderzoek in Aalsmeer, Algemene I.P.O. stafvergadering te Aalsmeer, 26 maart.
Verspreiding van chrysantevirussen. Virologenvergadering op I.P.O., Wageningen, 29 maart.
Tegengaan van virusverspreiding bij buitenchrysanten. Voorlichtingsdag Ziektenbestrijding in de
bloementeelt, Ede-Wageningen, 5 april.
HOOF, H. A. VAN: Rattle virus in potato tubers - inoculation and isolation. 17th Int. Symp. over Fytofarmacieen Fytiatrie, Gent, 4mei.
HOUTEN, J. G. TEN: Voor- en nadelen van specialisatie in de plantenziektenkunde, Ver. v. studenten
plantenziekten, Wageningen, 23 februari.
Het onderzoek van de Werkgroep Onderzoek bestrijding aardappelcystenaaltje T.N.O. Landelijke
Verg. Spec. Plantenz. in deAkker- en Weidebouw, Wageningen, 11 maart.
Agrarische aspecten van luchtverontreiniging, Alg. Vergadering Nederl. Ver. tegen Water-, bodem- en luchtverontreiniging, Rotterdam, 12mei.
Openingstoespraak Pathology section Eur. Ass. for Potato Research,Wageningen, 9juni.
Bezwaren van luchtverontreiniging voor de landbouw, 30e Landbouwweek, Wageningen, 2 juli.
Openingstoespraak Int. Conference on Plant Viruses, Wageningen, 5juli.
Die Gefährdung des biologischen Gleichgewichtes in der Natur durch agrartechnische Kulturmassnahmen, 17eAssemblee Générale Conf. Europ. de l'Agriculture (C.E.A.) Amsterdam, 12 oktober.
De invloed van luchtverontreiniging op planten. Verg. Plantenziektekundige Ver. Utrecht, 21 oktober.
HuBBELiNG,N. : Ph of the soil and Calcium supply in relation to the attack of „resistant" tomato varieties by a new race of Verticillium in Ohio. Work Planning Meeting, Research Branch Canadian
Dept. Agriculture, Univ. of Guelph, Ontario, 31mei en 1juni.
Amerikaanse ervaringen m.b.t. ziekten en ziekteresistentie bij bonen, erwten en tomaten. Vergadering Advies-Commissie Resistentie-Onderzoek, Wageningen 14 oktober en voor kwekers en onderzoekers van andere instituten te Wageningen op 26 november.
JONG, D . J. DE: Activiteit van de eiparasiet van het geslacht Trichogramma in boomgaarden. Plantenziektendagen, Wageningen, 18 febr.
Ziektenbestrijding, voor entegen. Personeelsver. Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond,
Wilhelminadorp, 15 april.
Some problems connected with the use of light traps. C.I.L.B. Colloquium, Montreux, 13 sept.
KERSSEN, M. C. : De landbouwluchtvaart in 1964. Landbouwluchtvaartdag, Amsterdam, 5 maart.
Mogelijkheden van het gebruik van vliegtuigen voor het uitvoeren van bespuitingen. Spuitclub
„Zuid-Beveland", 30november te Goes.
LABRUYÈRE, R. E. : Aardappelschurftbestrijding door beregening. XVIIe Internationaal Symposium
over Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent, 4 mei.
MANTEL, W. P. : De graantripsen in Nederland. Afdeling Toegepaste Entomologie der Ned. Entom.
Ver., Wageningen, 28januari.
Tripsen op Solarium-species. Winterverg. Ned. Entom. Ver., Utrecht, 7 februari.
De Nederlandse tripsen. Natuurhist. Genootsch. in Limburg, Maastricht, 3 maart.
Trips tabaci, schadelijk voor hyacintebollen. Lenteverg. Ned. Entom. Ver. Utrecht, 2 mei.
MEER F. A. V.D.: Bestrijdingsmogelijkheden van virussen bij bessen en frambozen. Contactdag Klein
Fruit te Utrecht, 6 april.
„Appels onder demaat" Radiocauserie 19 oktober.
Mooi, J. C. : Experiments on testing field resistance to Phytophthora infestons by inoculating cut leaves
of potato varieties, Sectie Pathology v.d. European Association for Potato Research 9-11 juni
te Wageningen.
NiJVELDTW. C : Biologie en fenologie v.d. tarwestengelgalmug. Vergadering specialisten plantenziekten v.d. Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Wageningen, 6januari.
Biologie, fenologie en bestrijding v.d. tarwestengelgalmug. Planteziektendagen te Wageningen,
18 februari.
OUDEN, H . DEN: De invloed van opslag van aardappelen in haver op de bevolkingsdichtheid van
Heterodera rostochiensis. Planteziektendagen 19 februari.
The influence ofvolunteer potato plants inoats on thepopulation density ofHeterodera rostochiensis. VIHe Symposium international deNematologie, Antibes, 6-11 september.
SCHOLTEN, G: Het Fusarium-probleem bij de Fresiateelt. Jaarvergadering N.A.K.-S., afdeling Fresia,
Honselersdijk, 14januari.
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Schimmelziekten bij Cactaceae en hun bestrijding. Club van Westlandse Cactuskwekers, Naaldwijk, 19januari.
SEINHORST, J. W. : Relations between density and rate of increase of plant parasitic nematodes. Conferentie „Society of Experimental Biology", Kopenhagen, 29juli 1965.
1. Mortality of plant parasitic nematodes shortly after removal of the host plant.
2. Population dynamics, its relation to ecology and its importance for research on economic importance and control of plant parasitic nematodes.
3. A model for therelation between nematode density and yield of attacked plants including growth
stimulation at low densities. 4e Internationaal Nematologisch Symposium, Antibes, 6-11 september.
VENEKAMP, J. H. : Chromatographic purification of plant viruses. Int. Conference on plant viruses,
Wageningen, 5-9 juli.
VERHOEFF, K. :De invloed van devoeding van tomateplanten op de ontwikkeling van Botrytis cinerea.
Sectie fytopathologie der Kon. Nederlandsche Botanische Vereniging, Baarn, 4 november.
VRIE, M. VAN DE: De biologie en bestrijding van de groene appelwants Lyguspabulines L. op vruchtbomen. VoorlichtingsdagR.T.V.D., Wageningen, 7januari.
Relaties tussen de prooi Metatetranychus ulmi KOCH en de predator Typhlodromus potentillae
GARMAN. Vergadering afd. Toegepaste Entomologie van de Ned. Ent. Ver. te Wageningen, 28
januari.
De biologie en de bestrijding van de groene appelwants Lygus pabulinus L. in vruchtbomen. StudiedagN.F.O.te Wageningen, 3 februari.
De invloed van roofmijten op de populatieontwikkeling van de fruitspintmijt Metatetranychus ulmi KOCH. Vergadering sectie I: Populatiedynamica van de Werkgroep voor Harmonische Bestrijding van Plagen, Arnhem, 26 februari.
1. Mede namens D . KROPCZYNSKA: The influence of predatory mites on the population development of Metatetranychus ulmi KOCH.
2. The Stuttgart funnel method to estimate theinfluence ofpesticides on noxious and useful insects.
3. Population counts on spider mites.
4. The effect of some pesticides on the predatory bug Anthocoris nemorum L. and the woolly aphid
parasite Aphelinus mali HALD.
IHrd International Symposium on integrated control of orchard pests, Montreux, 13-16 september.
1. Mede namens D . KROPCZYNSKA: The distribution of phytophagous (Panonychus ulmi KOCH)
and predacious mites (Tryphlodromuspyri SCHEUTEN) on apple leaves.
2. Mede namens D . KROPCZYNSKA :The influence of predacious mites on the population development of Panonychus ulmi KOCH.
3. Problems and prospects in the integrated control of mites of agricultural importance.
Vth European Acarological Symposium, Milano 23-25 september.
Population sampling for integrated control.
F.A.O. Symposium on Integrated Control of pests, F.A.O. Headquarters, Rome, 11-15 oktober.
Current work on miteproblems in orchards in The Netherlands.
Bijeenkomst staf en studenten Entomological Department of the Agricultural University of
Warsaw-Ursinów.
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R E S U L T A T E N VAN H E T O N D E R Z O E K
MYCOLOGISCH-BACTERIOLOGISCHE AFDELING
TUINBOUWGEWASSEN
GROENTEGEWASSEN

Andijvie
Voetrot(project 1-16-2,Dr. K. VERHOEFF)
Inhet najaar van 1965isminder voetrot opgetreden dan vorigjaar. Zeer waarschijnlijk zal de snelle dalingvan degrondtemperatuur omstreeks half november de belangrijkste oorzaak hiervan zijn.
Wederom konden mettwee Phycomyceten-isolaties afkomstig van wortelsvan zieke
andijvieplanten voetrotsymptomen worden opgewekt bijplanten,groeiend inmet deze
isolaties besmette grond. Ook in dezeinfectieproef was het totaal aantal zieke planten
betrekkelijk gering en het grootste deel hiervan kwam voor in de grond, die vóór de
inoculatie met D.D. was ontsmet. In de vóór de inoculatie gestoomde grond trad
nauwelijks voetrot op.
Uit wortels van zieke andijvieplanten uit de praktijk konden in een aantal gevallen
weer enkele Phycomyceten geïsoleerd worden, die identiek schijnen met de in vorige
jaren geïsoleerde schimmels.
Asperge
Voetziekte en bodemmoeheid bijasperge (project 1-11-8, Drs. J. M. M. VAN BAKEL)
De aspergeteelt neemt bij detuinbouw inLimburg en Noord-Brabant een belangrijke plaats in. In 1963bedroeg de totale oppervlakte meer dan 5000ha; in dat jaar was
de opbrengst aan de Nederlandse veilingen bijna 15miljoen gulden. In 1965 was dit
reeds 20 miljoen. De teelt wordt in haar uitbreiding geremd door twee belangrijke
problemen namelijk voetziekte en bodemmoeheid.
Ditjaar is een begin gemaakt met het onderzoek naar het voorkomen van de voetziekte. Eenmoeilijkheid hierbij isdat depraktijk allevan denormale groei afwijkende
verschijnselen voetziekte noemt. In de eerste plaats is derhalve een inventarisatie gemaakt vandeafwijkingen dieinhet aspergeareaal voorkomen.
Behalve de aantastingen door de aspergevlieg (Platyparaea poeciloptera SCHR.),
aspergekevers (Crioceris asparagi L. en C.duodecimpunctata L.) en de mineervlieg
(Melanagromyza simplex LOEW) zijn ernogeenzestalandere afwijkingen.
Hieronder volgt een beschrijving van deze ziekteverschijnselen alsmede de omstandigheden waaronder zevoorkomen.
1. Een sterk gedrongen groei
Afgezien van de alsgevolgvan erfelijke eigenschappen optredende gedrongen groei
van sommige planten komen vooral op oudere aspergepercelen plekken voor, waar de
planten sterk achterblijven in groei. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met een vermindering van het aantal stengels, die dan bovendien veel dunner dan normaal blijven. Dikwijls komt er maar één zeer dun, gedrongen groeiend stengeltje boven de grond; bij
eengezondeplant zijn er drietotzesstevigestengels.In hetalgemeenvonden wij opdeze afwijkende stengels dezelfde soort vlekken als beschreven onder 2.
2. Bruinevlekken envlekjes op stengelsenvlezige wortels
Deze afwijking komt vrij algemeen voor, eveneens vooral op oudere percelen. De
vlekken, die bruinachtig-zwart van kleur zijn, beperken zichtot het ondergrondse deel
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FIG. 1.
Voetziekte bij asperge
Footrot ofasparagus

van de stengel (fig. 1). Deze dikwijls iets ingezonken plekjes zijn zeer wisselend van
grootte en vorm maar beperken zich vrijwel altijd tot de schors van de stengel. Op de
vlezige wortels komen ze meestal voor op de plaats, waar uit deze vlezige wortel een
zijworteltje komt; dit is dan afgestorven. Het loof van de aangetaste planten is vaak
wat geelachtigvan kleur.
3. Topverweiking,meestal „top-Fusarium" genoemd
Zeer vaak gaan vanaf eindjulijonge scheuten (stengels van het zogenaamde tweede
schot) verwelkingsverschijnselen vertonen. Deze treden het hevigst op bij de oudste
van denieuwgevormde stengels.
Soms is deze zelfs geheel afgestorven, de stengel die daarop volgt vertoont dan ernstigeverwelkingssymptomen, waarbij dejonge knoppen meestal verdroogd zijn;bij de
dan volgende stengel treden lichte verwelkingsverschijnselen op en dejongste stengel
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isgeheelnormaal. Niet altijd verwelkt een scheut in zijn geheel,er zijn gevallen waarin
de zijknoppen zelfs normaal uitlopen, en ook groeit de stengel in zijn geheel wel eens
weer door. Dit is later te zien aan een zeer typische S-vormige kromming van de volwassen stengel(lig. 2).
De oorzaak hiervan is nog onbekend;men weet alleen dat dit verschijnsel het ene
jaarmeer voorkomt dan het andere.
4. Vroegtijdig afsterven van éénofenkele stengelsvaneenenkele plant
Dit werd vrijwel alleen waargenomen in hetaspergegebied inNoord-Brabant(rondom Uden en Erp). De stengelvoet vertoonde dezelfde soort vlekken als beschreven
onder 1 en2.
5. Eenbruinachtige, later oranjekleurige vlekopde stengelvoet
Ditziektebeeld vertoont zichvrijwel alleen op de lichtere gronden en wordt veroorzaaktdoor deschimmelFusariumculmorum(W. G. SMITH) SACC.DezeFusarium-soovi
zou deplant alleen kunnen binnendringen viaverwondingen. Wanneer de schimmel in
wat zwaardere gronden voorkomt kan hij zich daarin nauwelijks handhaven en nog
minder uitbreiden.
6. Dodepuntjes aan denaaldblaadjes, gevolgd door afstervingvan het loof

FIG. 2.

Doorgroei van aspergestengel met 'top-Fusarium'
Recovery of a nearlywilted
stem ofasparagus
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Dit ziektebeeld wordt veroorzaakt door Botrytis cinerea PERS. en treedt op als het
gewas om één of andere reden te lang nat blijft. Het komt daarom algemeen voor op
beschutte percelen en op andere velden vooral in de herfst. Niet zelden sterft een perceelbinnen éénweek geheel af.
Om een zo groot mogelijk aantal parasitaire schimmels te isoleren werden gewasmonsters gebruikt dieuitwendige symptomen vertoonden. Dit betekent dus dat alléén
uit materiaal, waar de onder 2 en 4 genoemde verschijnselen op voorkwamen, isolatieszijn gemaakt. Het isoleren gebeurde steeds op dezelfde wijze. Het plantemateriaal
wordt mechanisch fijngeslagen in water. Vervolgens worden verdunningsreeksen gemaakt en hiervan op de gewone wijze op platen uitgezaaid. Uit elk gewasmonster is
steedseenzelfde aantal schimmels geïsoleerd, namelijk dertig. Deze behoorden voor
ongeveer 75%tot hetgeslachtFusariumendemeestehiervanweertot desoort Fusarium
oxysporum SCHL. EX FR. Al deze Fusarium-stammen moeten getoetst worden op hun
parasitisme ten opzichte van asperge, evenals deandere isolaties waaronder vertegenwoordigersvanhetgeslachtPhialophora.Hetonderzoek naar het voorkomen van Fusarium, Phialophoraen mogelijk nog andere schimmelgeslachten zalworden voortgezet.
In samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdiensten van Roermond en
Den Bosch, de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen, het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid te Groningen en de Commissie „Asperge-onderzoek" zullen
ook bodemkundige factoren worden bestudeerd.
Kool
Vallers bij kool {Plenodomus Ungarn (TODE EX FR.)

HÖHN.)

(project 1-11-5, Drs.

J. M. M. VAN BAKEL)

Dit onderzoek wordt afgesloten meteen samenvattende publikatie.
Peen
Pathogène bodemmicro-organismen als mogelijke oorzaak van afwijkingen in peen
(project 1-11-7,Drs. J. M. M. VAN BAKEL)
Hoewel de oorzaak van de „bodemmoeheid" nog steeds niet is vastgesteld, is dit
jaar weer een veldproef genomen ter „bestrijding" van deze moeheid. Op twee percelen in de omgeving van Kortenhoef is formaline in drie doseringen toegepast, nl.
60,80en 100l/are.
De resultaten, wat kwaliteit en opbrengst betreft, waren zeer goed. De onbehandelde veldjes leverden vrijwel geen produkt op, terwijl de met 80 en 100 1 formaline per
are behandelde vakken in hun geheel geoogst konden worden. Het effect van een
grondbehandeling met 601 formaline/are nam een tussenpositie in. De proeven zullen
ook opeenmeer humushoudende grond worden genomen.
Tomaat
Botrytis bijgroentegewassen onderglas, in het bijzonder bij tomaat (project 1-16-4,
Dr. K. VERHOEFF)

Van de in de proeven gebruikte isolatie van Botrytis cinereauit tomaat is de groei
op agarbodems optimaal bij circa 20°C; de minimum- en maximumtemperatuur bedragen respectievelijk 2°en32°C. Ook in gesteriliseerde grond, al ofniet gemengd met
fijngesneden tomatebladeren, breidt hetmyceliumzichhet snelstuitbij ongeveer 20°C.
De conidiënproduktie per cm2 agarbodem is onder andere afhankelijk van de concentratievan dekoolstofbron. Bij22°Cworden opvoedingsbodems met 5%saccharoseinvijf dagen circa 6.000 conidiën per cm2 gevormd en na tien envijftien dagen resp.
circa 75.000 en 200.000. Onder gelijke omstandigheden zijn op media met 0,5%
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Saccharose in vijf dagen slechts enkele conidiën ontstaan; na tien en vijftien dagen is
dit aantal tot resp. circa 15.000 en 37.000per cm2 toegenomen.
Op Richard's agar met saccharose als enige koolstofbron vormt B. cinerea bij temperaturen van 25°Cen hoger veel conidioforen met conidiën en weinig of geen Sclerotien;beneden de 10°Ctreedt het omgekeerdeverschijnsel op.
De levensduur der conidiën wordt bij luchtdroog bewaren sterk beïnvloed door de
temperatuur. Bij 2°C gaat de kiemkracht van de conidiën in ongeveer 90 dagen
verloren, bij 12°C en 22°C is dit resp. na ongeveer 60 en 21 dagen het geval.
De schimmel kan stengelbasisaantastingen, de zogenaamde „rotpoot" alleen veroorzaken door via een verwonding of via afstervende cotylen deplant binnen te dringen. Vruchtval als gevolg van B. d/ïérea-aantasting treedt op als de schimmel in de
vruchtsteel groeit; de vruchtsteel wordt met de vrucht vroegtijdig afgestoten. In de
meeste gevallen heeft de infectie van de vruchtsteel plaats vanuit aangetaste kelkbladeren. De toppen van de kelkbladeren worden nl. in een overigens normaal tomatengewasgewoonlijk na enigetijd necrotisch envormen zoeeninvalspoort voor de schimmel.
De in het vorige jaarverslag reeds vermelde correlatie tussen een hoge stikstofbemesting van tomateplanten en een geringe uitbreiding van B.cinereain de stengels kon
opnieuw worden vastgesteld. Aanwezigheid in de plant van voor de schimmel gemakkelijk opneembare voedingsstoffen zoals suikers schijnt, wanneer de planten
groeien in grond met een laag stikstofniveau, niet de enige oorzaak te zijn van de sterkerelesie-uitbreiding. Wel is bij circa 110cm langeplanten, groeiend in grond met een
laag stikstofniveau, halverwege de stengel meer saccharose, glucose en fructose gevonden dan in overeenkomstige stengeldelen van planten, groeiend in grond met een
hoger stikstofniveau. De correlatie tussen ruime stikstofvoeding en een geringe myceliumuitbreiding blijft echter bestaan als de stengels in stukken worden gesneden en
daarna geïnoculeerd. In dit geval moet worden aangenomen dat alle koolhydraten in
oplosbare vorm overgaan zodat dan in de verschillende stengeldelen voldoende voedselvoor de schimmel aanwezig is. Uit proeven in vitro is bovendien gebleken dat zetmeel evengoed als koolstofbron kan dienen als saccharose, terwijl de correlatie tussen
stikstofniveau van de grond en lesie-uitbreiding in de stengel niet tot uiting komt als
basaleinternodiën worden geïnoculeerd.
Worden verschillende internodiën van ongeveer 110cm lange tomateplanten tegelijkertijd geïnoculeerd, dan blijkt de lesie-uitbreiding in de stengels des te sterker te
zijn, naarmate hetweefseljonger is.Dezecorrelatie blijft bestaan alsdestengelin stukken wordt gesneden en daarna geïnoculeerd. Een verband tussen steviger weefsel en
geringere myceliumuitbreiding lijkt voor de hand teliggen. Een correlatie tussen lesieuitbreiding en droge-stofgehalte kon in deze gevallen dan ook worden aangetoond.
In eenproef isnagegaan of door het afstoten vanbladsteelresten stengelaantastingen
als gevolg van binnendringen van B. cinereavia bladlittekens kunnen worden tegengegaan. Wordt debladsteel op circa 5cm afstand van de stengel doorgesneden en de
overgebleven rest met conidiën geïnoculeerd, dan blijkt dit stuk vaak te worden afgestoten, nog voordat de schimmel de stengel heeft bereikt. In vele gevallen blijft de
bladsteelrest echter aan de stengel hangen, waardoor het mycelium de stengel wel kan
binnengroeien. Bij anatomisch onderzoek is gebleken, dat meristematische activiteit
wel optreedt in schors- en mergparenchym, zodat daar een afstotingslaag wordt gevormd, maar niet of nauwelijks in de vaatbundels; dit laatste verhindert het afvallen
van de bladsteel.
Ook in een op praktijkschaal genomen proef in een onverwarmde kas kon de remmende werking van een hogere stikstofbemesting op de aantasting door B. cinerea
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worden vastgesteld. Niet alleen traden minder stengel-lesies op maar ook het aantal
tengevolge van dezeaantasting afgevallen vruchten was geringer bij deplanten die een
hogere stikstofgift hadden gekregen. Afsnijden van de bladstelen op ongeveer 5cm
afstand van de stengel deed in vergelijking met het afbreken der bladstelen nabij de
stengel het aantal stengel-lesies toenemen.
BLOEMISTERIJGEWASSEN

Amerikaanseanjer
Vaatziekten (project 1-10-1,Dr. G. SCHOLTEN)
In de proef met zaailingen, verkregen door kruising van de Amerikaanse anjer
'William Sim' met resistente planten van Dianthus caryophyllus typen 'Chabaud' en
'Grenadin' (I.P.O.-jaarverslag 1964, blz. 28-29) ging 88% door Phialophora verloren.
Stekken van de overlevende planten zullen gebruikt worden om na te gaan of dit
materiaal tóch resistentie bezit, of dat het bij de bovenstaande proef aan de infectie
ontsnapt is.
Met methylbromide werd op praktijkschaal een grondontsmettingsproef uitgevoerd tegenPhialophora.
In een afgesloten tablet, waarin de anjers in zo ernstige mate waren aangetast dat de
kweker tot rooien had besloten, werd nadat de planten verwijderd waren in november
1964 100g van het middel perm 2 toegediend. De grond werd daarna met plastiek
afgedekt, daterna drie dagen weer afgenomen is.Twee weken na de behandeling werden de anjers geplant nadat toetsplanten, die een week eerder op het behandelde gedeelte waren gezet, geen schade van het middel hadden ondervonden.
In april verschenen de eerste symptomen van een Phialophora-aantasting in het gewasophet onbehandelde gedeelte;innovember 1964washier 56%van deplanten verloren gegaan. In de behandelde grond isdeziekte tot enkele planten beperkt gebleven.
Hier trad echter eenhalfjaar na de behandeling een beschadiging in het gewas op, die
werd gekenmerkt door geelkleuring van de bladeren en insnoering van de stengels,
waardoorvaneengrootaantalplanten éénofmeerscheutenvolledigafstierven. Zolang
voor dit verschijnsel geen bevredigende verklaring is gevonden, kan - ondanks de
goede werking van methylbromide tegen Phialophora- het gebruik van dit middel
in de anjerteelt nog niet worden aanbevolen. In de komende seizoen zullen in dit verband nieuweproeven worden opgezet.
Clematis
Verwelkingsziekte van Clematis (project 1-18-1, Mej.Ir. I. BLOK)
Infectieproeven
Zowel in de kas als op grotere schaal op het veld zijn infectieproeven uitgevoerd,
voornamelijk met de uit Clematis geïsoleerde schimmels Ascochyta clematidina
THÜMEN. en Coniothyrium clematidis-rectae PETR.
In dekaszijn devolgendeinfectiemethoden gebruikt:
1. mengen van ziekplantemateriaal door depotgrond;
2. agar met mycelium tegen de rank brengen en de rank al dan niet verwonden;
3. sporensuspensie in de rank inspuiten of op het blad brengen en
4. cultuurfiltraat van deschimmelinderank inspuiten.
Grondbesmetting heeft geen effect gehad.Wat betreft de proeven metA. clematidina
moet opgemerkt worden dat de sporensuspensie zeer weinig sporen bevatte, waardoor
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het percentage geslaagde infecties zeer laag was. Uit de proeven is opnieuw gebleken
dat;mycelium van A. clematidinaveelverwelking kan veroorzaken, vooral wanneer de
rank van tevoren verwond is; inspuiten met cultuurfiltraat heeft geen resultaat gehad.
C. clematidis-rectae gaf vrijwel 100% aantasting wanneer mycelium gebruikt of de
stengel met een sporensuspensie ingespoten werd. De sporensuspensie aangebracht op
het bladencultuurfiltraat geïnjicieerd indestengelwaren belangrijk minder werkzaam.
Deze proeven zijn zowel met de gevoelige Clematis Jackmanü als de veel minder gevoelige clematis 'President' gedaan, maar bij kunstmatige infectie vertonen zij geen
verschil in gevoeligheid.
Enige van de infectiemethoden zijn ook toegepast bij Clematis Jackmanü op het
veld. Bovendien is een aantal planten ingespoten met een sporensuspensie van Coniothyrium fuckelii. De resultaten van de veldproeven aan het eind van het seizoen
zijn hieronder weergegeven:
inoculum en werkwijze

aantal planten

% verwelkt

A. clematidina
mycelium, rank verwond
„
, niet verwond
sporensuspensie ingespoten

44
18
52

64
17
21

C. clematidis-rectae
mycelium, rank verwond
„
, niet verwond
sporensuspensie ingespoten

43
23
22

98
100
100

C. fuckelii
sporensuspensie ingespoten
Controle

21
84

14
0

Bestrijdingsproeven
Door de wortelhals der planten geregeld met verschillende middelen te bespuiten is
getracht de verwelkingsziekte te bestrijden. In vitro bleken AAgrano, sublimaat en
Tuzet inzeerlageconcentraties werkzaam tezijn tegen A. clematidinaen C. clematidisrectae. Met deze middelen is op een bedrijf om de veertien dagen gespoten. Daar verwelking op dit bedrijfin 1965 echter weinig voorkwam, is het moeilijk uit deze proef
conclusies te trekken. Wel werd aanwijzing verkregen dat bespuiting met 0,1% Tuzet
enigeverbetering geeft.
Tijdstip van besmetting
Om na te gaan of deplanten vanuit de omgeving worden geïnfecteerd dan wel reeds
voor het uitpoten besmet zijn, isgeworteld Clematisstek (C. Jackmanü) van het proefstation,waardeziektenognooitisopgetredenenstek van een tweetal kwekerijen, waar
jaarlijks een groot gedeeltevan deplanten door uitval verloren gaat, zowel op het terrein van het proefstation als op dat van de kwekers uitgeplant. Het bleek dat stek van
de kweker, op de eigen tuin gepoot, het grootste percentage verwelking geeft; dan
volgt stek van de kweker dat op het proefstation is uitgepoot en daarna stek van het
proefstation dat op een der bedrijven isgeplant. De stek van het proefstation vertoonde op het terrein van het proefstation uitgeplant geen ziekte.De voorlopige conclusie
die men hieruit kan trekken is dat het stek, wanneer het op het veld uitgepoot wordt
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al besmet kan zijn, maar dat daarna ook nog infectie kan optreden, als is deze minder
zwaar.
Verwelkingsziekte in Coniferen en Ericaceeën (project 1-18-2, Mej. Ir. I. BLOK)
In Coniferen en Ericaceeën treedt een verwelkingsziekte op, die- althans gedeeltelijk - wordt veroorzaakt doorPhytophthora cinnamomi RANDS.
Teneinde deze ziekte bij Coniferen te bestuderen en tevens na te gaan, welke
Phytophthora-soorten verwelkingsverschijnselen bijdeze gewassen kunnen verwekken,
is een onderzoek ingesteld naar een geschikte inoculatiemethode en naar de factoren,
die invloed hebben op het tot stand komen van de infectie, waarbij Chamaecyparis
lawsoniana 'Elwoodii' alsproefplant dienst deed.
De schimmels werden op twee voedingsbodems gekweekt nl. aardappel-glucose-agar en erwtenextract. Het inoculum werd vóór of na het planten aan de grond toegevoegd waarbij het wortelstelsel al of niet verwond was. De grondsoort bestond uit
niet-gesteriliseerde tuingrond ofturfmolm. De twee stammen van Phytophthora cactorum (LEB. ET COHN) SCHROET. veroorzaakten geen verwelking. Deze moeten dus als
niet-pathogeen worden beschouwd. De drie isolaties vanPh. cinnamomi waren echter
allepathogeen, maar inverschillende mate.
Het substraat, waarop de schimmels waren gekweekt, bleek de pathogeniteit niet te
beïnvloeden.
Het tijdstip waarop het inoculum aan de grond wordt toegevoegd, nl.vóór of nâ het
planten scheengeenduidelijk effect tehebben ophet resultaat der infecties.
Door het opzettelijk verwonden van de wortels nam het aantal geslaagde infecties
niet toe. Wel is gebleken, dat bij planten in tuingrond meer infectie optreedt en eerder
ziekteverschijnselen worden waargenomen dan in turfmolm.
Cyclamen
Wortelrot {Nectria radicicola GERLACH & NILSSON en Thielaviopsis basicola (BERK.
& BR.) FERRARIS,(project 1-10-4,Dr. G. SCHOLTEN)
Terwijl zineb in de praktijk bevredigende resultaten oplevert bij de bestrijding van
N. radicicola, blijkt steeds duidelijker, dat de werking van dit fungicide ten opzichte
van T. basicolazeer onvoldoende is. Daarom is in een proef het effect van zineb vergeleken met dat van enkelemiddelen dieinhet buitenland met succestegen Thielaviopsiswaren toegepast, nl. thiram, captan, phaltan, maneb, en Tuzet, alle in een dosering
van 500gspuitpoeder per m3 grond.
De grond werd kunstmatig besmet door er wortelresten van door Thielaviopsis aangetaste planten doorheen te mengen terwijl er tevens een hoeveelheid fijngehakte winterpeen als voedingsbodem voor de schimmel aan werd toegevoegd. De hiermee bereikte besmettingsgraad was zo hoog, dat het zaaisel in deze grond vrijwel volledig
mislukte; er kwam nauwelijks 10%van het aantal uitgelegde zaden op en van dejonge zaailingen ging nog een aantal verloren als gevolg van een sterke infectie van de
wortels.
De objecten diebehandeld waren metzineb en maneb vertoonden inhet geheel geen
betere stand dan de controles;met phaltan, captan en thiram waren de resultaten echter ook onbevredigend.
Het middel Tuzet gaf daarentegen een goed resultaat, het percentage opkomst was
normaal en de groei bleef ook na het verspenen en oppotten goed;alleen in dit object
werden bloeiende planten verkregen.
In gestoomde grond veroorzaakte de toevoeging van Tuzet geen enkel fytotoxisch
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effect. Met dit middel werden in een aantal praktijkproeven zeer goede resultaten verkregen, zélfs bij planten waarvan het wortelstelsel reeds ernstig door Thielaviopsiswas
aangetast.
De adviezen aan de kwekers dienen in overeenstemming met deze ervaringen te
worden gewijzigd; eerst moet echter de werking van Tuzet tegen Nectria en van combinaties van Tuzet en zineb tegen beide wortelrotschimmels worden onderzocht.
Fresia
Fusariumoxysporum SCHL. (project 1-10-8, Dr. G. SCHOLTEN)
Teneinde de invloed van cultuuromstandigheden op de schade door F. oxysporum
na te gaan, is een proef genomen met 1920 knollen van elk der drie cultivars 'Golden
Yellow', 'White Swan' en 'Fantasy'. Aan de hand van monsters werd het percentage
knollen met ziektesymptomen in het uitgangsmateriaal bepaald. Deze symptomen bestonden voornamelijk uit necrotische plekken van uiteenlopende afmetingen. Van de
'Golden Yellow' knollen vertoonde 25,6% deze verschijnselen die in sommige gevallen gepaard bleken te gaan met een aantasting door F. oxysporum ;andere pathogène
micro-organismen werden niet geïsoleerd. Bij 'White Swan' had 32,4%van de knollen
kleine necrotische plekjes; hier leverden deisolatiepogingen in het geheelniets op. Van
de 'Fantasy' knollen vertoonde 83,6%een ernstige necrose van het knolweefsel tussen
de vaatbundels;hieruit konden evenmin micro-organismen worden geïsoleerd en een
verklaring voor dit verschijnsel is dan ook nog niet gevonden. Overigens bleek een
niet onbelangrijk aantal van deze knollen tevens door Fusarium te zijn aangetast. De
drie cultivars werden bij drie bodemtemperaturen (10,15en 20°C) en twee vochtspanningen van de grond (0-5 en 10-30 cm Hg) gekweekt. Van iedere partij knollen werd
de helft besmet door ze te dompelen in een mengsuspensie van mycelium met sporen
van drieisolatiesvanF. oxysporum uitzieke fresia.
De knollen werden geplant in september 1964; ruim vier maanden later traden de
eerste verwelkingsverschijnselen op, het eerst op de tabletten met de hoogste bodemtemperatuur. De zieke planten werden regelmatig verwijderd; bij aansnijden van de
knollen bleek dat de verwelking vrijwel steeds het gevolg was van een infectie door
Fusarium oxysporum.
Tabel 1 geeft eenindruk van hetverloop van de aantasting.
TABEL 1. Percentages fresia-planten, behorend tot drie cultivars, die bij drie temperaturen en twee vochtspanningen van de grond verloren gingen door Fusarium oxysporum voor de bloei (1) en voor het
rooien van de knollen (2)
Besmet

Controle
„ ..

'GoldenYellow' 1
2
'White Swan'
1
2
'Fantasy'
1
2

vochtspann i n g
10 -30 cm H g

vochtspannin g
0--5 cm H g

vochtspanning
0 -5 cm H g

vochtspann ing
10 -30 cm Hg

10°C

15°C

20°G

10°C

15°G

20° C

10°C

15°G

20°C

10°C

15°C

20° C

0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
1,4

0,0
0,0
0,0
0,7
8,5
11,3

0,0
1,9
1,9
5,8
22,2
27,1

0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
6,0

0,0
0,0
0,0
0,0
16,2
18,3

0,0
0,6
1,3
2,0
17,7
25,7

0,0
0,0
2,5
18,1
0,6
1,5

0,0
0,0
48,1
84,9
20,0
41,7

0,0
0,0
77,9
95,4
33,6
44,7

0,0
0,0
1,3
14,3
1,9
4,5

0,0
0,0
57,6
78,0
23,1
33,3

0,0
0,0
59,7
71,6
44,5
57,7

10°G

15°C

20°G

10° c

15°C

20° C

10° c

15°G

20°C

10°G

15°C

20°C

soil moisture tension
10--30 cm H g

soil moisture tension
0- 5 cm H g

uninoculated control

soil moisture tension
10 -30 cm Hg

soil moisture tension
0--5 cm Hg
inoculated

TABLE 1. Percentages of Freesia plants, belonging to three cultivars, killed at three temperatures and two moisture tensions of the soil by Fusarium oxysporum before flowering (1) and before harvesting of the
tubers (2)

FIG. 3. Fresia 'White Swan', gekweekt bij een bodemtemperatuur van 15°C (boven en midden) en
10°C (onder). Boven: knollen voor het planten kunstmatig besmet met Fusarium oxysporum;
midden: knollen niet besmet; onder: links als 'boven', rechts als 'midden'
Freesia 'White Swan' cultivated at soil temperatures of15° C (top and middle) and 10°C (bottom). Top: tubers artificially infected with Fusarium oxysporum; middle: tubers not inoculated;
bottom left: tubers inoculated; bottom right: tubers not inoculated

Uit dezegegevenskunnen devolgendeconclusiesworden getrokken.
1. Er bestaat een groot onderscheid in gevoeligheid tussen de verschillende cultivars. Van de cultivar 'White Swan' gingen de meeste planten verloren, van 'Golden
Yellow' het kleinste aantal.
2. Het optreden van ziekteverschijnselen in het gewas wordt sterk bevorderd door
een hoge bodemtemperatuur (fig. 3) Bij 10°C konden van 98% der besmette 'White
Swan' knollen nog bloemen worden gesneden, bij 20°Cdaarentegen slechtsvan 46%.
3. De ziektegaat gemakkelijk met hetplantgoed over. Dit bleek duidelijk bij decultivar 'Fantasy', waar ook in de niet kunstmatig besmette objecten veel planten door
Fusariumverloren gingen.
4. De extra watergift heeft op het ziekteverloop weiniginvloed gehad. Mogelijk was
de vochtspanning van 0-5 cm Hg in de humusrijke grond niet te laag voor de cultuur
van fresia en trad door het vele vocht in de objecten met 'White Swan' zelfs minder
verwelking op. Ook is het niet uitgesloten dat de schade, die in de praktijk vaak optreedt na wateroverlast, ten onrechte aan Fusariumwordt toegeschreven.
Voor de praktijk blijkt uit deze proef duidelijk het grote belang van gezond plantgoed.
Bovendien isde keuzevan dejuiste cultivar zeer belangrijk: deveelgeteelde en in de
praktijk als Fusarium-gevoelig bekend staande 'Golden Yellow' ondervond in deze
proef echter de minste schade. Om het risico bij de teelt van een zeer vatbare cultivar
als 'White Swan' zoveelmogelijk tebeperken, verdient decultuur inde wintermaanden
de voorkeur boven die in het zomerseizoen, wanneer men de bodemtemperatuur niet
voldoende kan beheersen endezevaak tot tehogewaarden oploopt.
In dezelfde tabletten is thans met een gedeelte van de gerooide knollen een proef
ingezet overhet achterblijven vandeziekteindegrond en op de knollen.
Daarnaast worden twee nieuwe cultivars, 'Aurora' en 'Pimpernel', op hun gevoeligheid voor Fusarium beproefd.
Bij virusvrije fresia's, behorend tot de cultivars 'Fantasy' en 'Rose Mary' werd een
inoculatieproef uitgevoerd met de schimmels Botrytis gladiolorum TIMM., Stromatinia
gladioli (DRAYT.) WHETZ., Septoria gladioli PASS., Fusarium oxysporum SCHL., de bacterie Pseudomonas marginata (MCCULL.) STAPP. en met het fresia-mozaïekvirus.
Het virus veroorzaakte reeds na drie weken bloembreking bij 'Rose Mary'; overigens werden in géén der objecten in het gewas of op de knol ziektesymptomen geconstateerd. Aan de nateelt van deze knollen worden de waarnemingen voortgezet.
Gerbera
Voetrot(project 1-10-5,Dr. G. SCHOLTEN)
Uit verwelkende Gerèera-planten van zeer verschillende herkomst werd evenals in
1964regelmatigPhytophthora cryptogea PETHYBR. en wederom een enkele maal Verticillium albo-atrum REINKE & BERTH, geïsoleerd. Fusarium-soorten kwamen niet voor.
Met twee isolaties van Phytophthora en één van Verticillium werd een infectieproef
uitgevoerd (fig. 4).Hiertoe werden Ger&era-zaailingen opgepot in grond waaraan cultures van deze schimmels, vermengd met zand, waren toegevoegd;bovendien werd de
grond met Phytophthora besmet door er schijfjes van een appel, waarin de schimmel
wasgekweekt, aantoete voegen
Vooral deze laatste infectiemethode bleek zeer effectief: reeds na een week vertoonden enkele planten verwelkingsverschijnselen en na twee weken was dit bij alle
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FIG. 4

Voetrot bij Gerbera, veroorzaakt door Phytophthora
cryptogea en Verticillium
albo-atrum. Boven: controle;
midden: Verticillium; onderPhytophthora.
Foot rot of Gerbera plants
caused by Phytophthora
cryptogea and Verticillium
albo-atrum. Top: control;
middle: Verticillium; bottom:
Phytophthora.

het geval. Van de door Phytophthora aangetaste planten stierf in een periode van
tweetot vijf wekenna het beginvan deproef 96%af. Alsgevolgvan debesmetting met
Verticilliumtrad pas na vijf à zes weken bij enkele planten een gedeeltelijke verwelking
op. Na tien weken was20%van dezegroep nogvrij van ziektesymptomen.
Deze resultaten wijzen erop, dat ook in Nederland de „voetziekte" van Gerberain
hoofdzaak door Phytophthora wordt veroorzaakt en dat de aantasting door Verticilliumvan slechts geringe betekenisis.
LANDBOUWGEWASSEN
BOL- KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Aardappel
Knolaantasting doorPhytophthora infestans (MONT.) DE BARY (project 1-7-3, Dr.
J. C. Mooi)
Dit onderzoek isdoor deheer G. HEITMEYER verricht.
De vereenvoudigde methode voor het toetsen van knolresistentie die verleden jaar
werd ontwikkeld (zieI.P.O.-jaarverslag, blz. 31)isnader onderzocht. Bij deze methode
komt de inoculatie tot stand door de te onderzoeken knollen in netjes onder te dompelen ineen suspensievan sporangiën.
Het isgebleken dat, indien de knollen vóór het dompelen in de sporangiënsuspensie
worden bevochtigd, de aantasting minder sterk en ongelijkmatiger is dan wanneer
zevooraf niet natgemaakt zijn. In 1965zijn deproeven dan ook steedsmet droge knollen uitgevoerd.
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In 1964 was geconstateerd dat bij lang bewaarde knollen een redelijke aantasting
tot stand komt. In 1965isvastgesteld dat ook bij knollen, die slechts ruim twee maandenbewaardzijn,vrijveelrotontstaatwanneerbovenbeschreven infectiemethode wordt
toegepast. Bij dezelaatste proef, diemet vijf rassen isverricht, zijn suspensies gebruikt
met een dichtheid van resp. 2.000, 10.000 en 50.000 spor./ml. Het resultaat was dat
weliswaar meer rot ontstond naarmate de concentratie van de suspensie hoger was,
maar de verschillen in aantasting waren niet groot. De knolresistentie van de vijf rassen was bekend en bij elke concentratie bleek de mate van aantasting daar vrij goed
meete correleren.
Injanuari en februari van hetzelfde jaar was het verband tussen de graad van knolresistentie en de mate van aantasting ineen proef met tien rassen echter minder duidelijkdan bij de in oktober 1965verrichteproef.Dit minder goede resultaat zal voor een
belangrijk deel veroorzaakt zijn doordat de vatbaarheid van de knollen tengevolge
van de lange bewaring was toegenomen. De verschillen in knolresistentie tussen de
rassen waren hierdoor kleiner geworden.
De vroeger toegepaste infectiemethode :bespuiten van de knollen met een sporangiënsuspensie al of niet voorafgegaan door wassen is aan een nader onderzoek onderworpen. De aantasting was bij niet gewassen minder hevig dan bij gewassen knollen.
Waarschijnlijk ontstaan door het wassen - zelfs als dit zeer voorzichtig geschiedt - bij
deogen kleinewondjes diehet binnentreden van deschimmel bevorderen.
In aansluiting opproeven in 1964(zieI.P.O.-verslagjaar, blz. 31)isindecember 1964
de knolresistentie van rassen die R-genen bezitten nogmaals getoetst. Dit geschiedde
wederom door de knollen met een sporangiënsuspensie te bespuiten. Evenals in 1964
bleken de rassen 'Commandeur', 'Dekama', 'Mentor', 'Multa', 'Goliath' en 'Ambassadeur' een hoge of inieder geval vrij hoge knolresistentie te hebben tegen de Phytophthora-stammen waarvoor zeinhetloof vatbaar zijn.
Bijeeninfebruari genomenproef werdeenverband vastgesteld tussen de mate waarin de knollen gekiemd waren en de vatbaarheid van de ogen. De kiemlengte varieerde
van nul tot enkele cm. Naarmate de kiemen langer waren was de vatbaarheid van de
ogen groter.
In de herfst isook nog nagegaan welkerasverschillen erzijn ten aanzien van desnelheid, waarmee het knolvlees doorgroeid wordt door het mycelium van Ph. infestons.
Het blijkt dat bij rassen met een hoge graad van knolresistentie de groeisnelheid van
de schimmels minder groot is. Dit onderzoek wordt nog voortgezet.
Onderzoek inzake de „veldresistentie" van het loof tegen aantasting door Phytophthorainfestans (MONT.) D E BARY(project 1-7-4, Dr. J. C. Mooi)
Ook in 1965isonderzoek verricht naar deveranderingen inresistentie gedurende de
groei van deplant. Hierbij is dezelfde werkwijze toegepast alsin 1962:afgeknipte bladerenvanindekasgegroeideplanten werden geïnoculeerd door bespuiting van de onderkant met een suspensie van sporangiën. Na verloop van vijf tot zeven dagen werd
het percentage aangetast bladoppervlak bepaald; dit is een maat voor de resistentie.
De in 1965 en vorigejaren verkregen resultaten kunnen nu worden samengevat.
1. Een blad bezit aanvankelijk een zekere vatbaarheid. Daarna neemt de resistentie
toe en tenslotte wordt het blad bij het ouder worden weer vatbaarder. (Gemakshalve
zullen deze drie stadia van resistentie voortaan aangeduid worden als resp. stadium
I, Il en III). Stadium I wordt niet altijd waargenomen, met name niet bij de hoger
zittende bladeren. Het is mogelijk dat ze wel in stadium I hebben verkeerd, maar dat
dit zeer kort heeft geduurd of weinig duidelijk was, zodat het bij detoegepaste methodiek niettot uiting kwam.
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2. De bovengenoemde veranderingen in resistentie treden bij de lager geplaatste
bladeren eerder op dan bij de hogere. Dit verschil isniet bij elke proef even duidelijk.
3. De variatiegrenzen waarbinnen de onder 1 genoemde resistentieveranderingen
optreden lagen in sommige proeven bij de lagere bladeren op een veel minder hoog
niveau dan bij de hogere;bij andere proeven met hetzelfde ras was dit verschil in resistentieniveau in verband met de bladpositie echter minder uitgesproken.
Bijhetras'Noordeling' isin 1965vastgesteld dat hetseizoenwaarin deplanten groeien invloed heeft op de graad van resistentie en de veranderingen hiervan. Van in het
late voorjaar gekweekte planten hadden de bladeren in stadium II een hoge graad van
resistentie, in stadium I en III was deze gering en stadium II trad reeds in, toen de
planten nog in volle groei waren. Bij in de zomer gekweekte waren de bladeren in stadium II vrij resistent, maar in stadium I en III zeer vatbaar en stadium II trad pas in
toen deplanten aan heteindevan devollegroeiwaren.Plantenvanhetras 'Noordeling'
die in de winter en het vroege voorjaar bij kunstlicht opgroeiden kwamen, wat resistentie en verandering hiervan betreft, meer met de in de zomer dan met de in het late
voorjaar gekweekte overeen. Over het algemeen echter was de graad van resistentie
wat hoger en trad stadium II iets eerder in. Het is niet bekend wat de oorzaak is van
het ongelijke gedrag inzake de resistentie van de in verschillende seizoenen gekweekte
planten. De temperatuur is steeds zoveel mogelijk constant gehouden maar de belichting was bij deze kasproeven natuurlijk ongelijk en het is denkbaar, dat hierdoor
verschillen inresistentie ontstaan.
Bij in het vroege voorjaar gekweekte planten is nagegaan of er verschil in aantasting optreedt tussen wel en niet afgeknipte bladeren indien deze kunstmatig worden
geïnoculeerd. Ten aanzien van de drie hiervoor genoemde punten van verandering
van resistentie gedurende de groei was er slechts een gering verschil in reactie tussen
wel en niet afgeknipte bladeren. De niet afgeknipte bladeren werden in stadium I in
iets sterkere en in stadium III in wat mindere mate aangetast dan wel afgeknipte.
In 1964isvastgesteld, dat ook bij op het veld opgegroeide planten veranderingen in
resistentie plaatsvinden gedurende de groei. In 1965 werden van de rassen 'Eigenheimer' en 'Noordeling' op 23 en 30juni, 14 en 27juli en 5 augustus bladeren afgeknipt en opresistentie onderzocht. Hierbij is het volgende gebleken.
1. Zowel bij 'Eigenheimer' als'Noordeling' waren allebladeren op23juni resistent.
Bij'Eigenheimer' wasdevatbaarheid van demeestebladeren op 30juni reeds sterk toegenomen; bij 'Noordeling' waren ze alle nog resistent. Op 14juli en volgende data
werd bij alle bladeren van beide rassen nog steedseentoename van devatbaarheid geconstateerd.BijgeenenkelbladwasstadiumIduidelijk opgetreden.Waarnemingen over
aantasting door natuurlijke infectie op hetveld doenvermoeden, dat deplanten alleen
kortnadeopkomstinstadium 1verkeren.Indien dezeveronderstellingjuist is,zou deze
de verklaring vormen voor het feit, dat het eerstevatbare stadium bij deze toetsingen,
diebegonnen zijn toen de planten reeds ouder waren,aan de waarneming ontsnapt is.
2. De overgang van stadium II naar III vond bij de lager zittende bladeren eerder
plaats dan bij de hogere,evenals dit bij planten in de kas gebeurt.
3. Een verschil inresistentie-'niveau' tussen lager en hoger geplaatste bladeren is bij
'Eigenheimer' niet en bij 'Noordeling' niet duidelijk waargenomen.
4. Opvallend was bij beide rassen de hoge graad van resistentie in stadium II en de
geringe in stadium III. Bij proeven met kasplanten zijn zelden zulke grote veranderingen in resistentie aangetroffen alsbij de op het veld opgegroeide.
Behalve met 'Eigenheimer' en 'Noordeling' is dit onderzoek nogmettienandere op
het veld groeiende rassen uitgevoerd. De toetsing op resistentie geschiedde op 30juni
en op 20en23juli. Bij alletien rassen waren debladeren bij de eerste toetsing resisten36

ter danbijdetweede. Bij'Eersteling' en'Bintje' wasdevatbaarheid vanalle bladeren
bij deeerste toetsing reeds vrij groot, bijde meeste vande acht overige rassen echter
gering. Bijde tweede toetsing bezaten de bladeren van 'Doré', 'Ideaal' en 'Pandora'
nietveelresistentie meer, evenals dievan 'Eersteling'en'Bintje', maar van'Libertas'en
'Voran' waren zenogresistent. Hieruit volgt datdeovergang vanstadium II naar III
bij verschillende rassennietmet gelijke snelheid plaats vindt.
Bij ophetveld gegroeide 'Noordeling' en 'Eigenheimer' planten zijn ook niet-afgeknipte bladeren getoetst opresistentie. Deplanten waren opverschillende data gepoot
en ophetmoment vaninoculatie dusvanongelijke leeftijd .Nog duidelijker danbijde
proeven metafgeknipte bladeren bleek nu,datderesistentie vanhet blad geringer is
naarmate deplant ouder isenhetgetoetste blad lager aande stengelzit.
De uitbreiding vande ziekte tengevolge vannatuurlijke infectie in het veld isook
nagegaan. In 1965werden dewaarnemingen van1964datdegraad vanresistentievan
hetblad groteinvloed heeft opdematevan aantasting bevestigd (zieLP.O.-jaarverslag,
blz. 64).
Bijeenaantal inhetvroege voorjaar indekasgekweekte rassenmeteenhoge graad
van veldresistentie ('Multa', M.G. 54-92 en 'Dorita') is waargenomen dat de vatbaarheidvandebladeren instadiumI hoog is,daarna treedt resistentie opdiezeer lang
behouden blijft. De laaggeplaatste bladeren worden tenslotte weer enigszins vatbaar
maar belangrijk minder daninstadiumI.
Evenals in 1964zijn debladeren vanL.D. enK.D.-planten vanhetras'Alpha'getoetst op resistentie (devoor dit onderzoek benodigde planten zijn ookditjaar door
drs. BODLAENDER van het I.B.S. opgekweekt). De toetsing geschiedde op vier tijdstippen. Reeds bij de eerste keer (bij de vrij jonge planten waren de bloemknoppen
nog niet zichtbaar) bleek, datdebladeren van deK.D.-planten minder resistent waren
dan dievande L.D.-planten. Dit verschil in vatbaarheid wasbijdetweedetoetsing,
toen deplanten volwassen waren, toegenomen en bestond bij de twee volgende toetsingennog steeds.
Dat hetvoorkomen vaneeneven groot percentage resistente planten bijvroegezowel alsbijlate zaailingen vandekruising Saskia x kloon 19268 niet terijmen ismet
decorrelatievan vroegrijpheid envatbaarheid werd in1964reedsgeconstateerd (I.P.O.
-jaarverslag, blz.33).In 1965is nogmaals onderzoek gedaan over de resistentie van
zaailingen vandezelfde kruising enbovendien vanzaailingen vandekruising Dolfing
50-04 x kloon 19268. Het resultaat wasgelijk aan datvan 1964.
Rhizoctoniaziekte (project 1-3-1, Ir. J. H. VAN EMDEN en G. M. TICHELAAR)

Hoewel ditproject reeds in 1964isafgesloten zijn ertoch nogenige proeven genomen omdevan praktijkzijdegedaneuitspraak tetoetsen, datnabemesting metmengmeststoffen meer Sclerotienopdeknollenzoudenwordengevormddannadebemesting
met enkelvoudige meststoffen.
De proeven zijn zowel indekasalsindevolle grond genomen. Bijvergelijkingvan
de oogsten van deobjecten met een bemestingmetenkelvoudige meststoffen enVande
met gemengde meststoffen bemeste objecten kongeen verschil worden geconstateerd.
Aannemende, datde door anderen bij dergelijke proeven gevonden verschillenreëel waren, hebben wijgetracht nate gaan ofde vorm waarin destikstof wordt toegediend misschien invloed kanhebben. Inderdaad konden wij onder steriele omstandigheden inperliet eninpotproeven meteenzeer arme, niet gesteriliseerde zandgrond in
de kasaantonen, datbij toepassing van stikstof in devorm vaneen ammoniumzout
de aantasting vanjonge spruiten heviger wasdanbij gebruik vaneennitraat. Ureum
had eennog sterkere aantastingtotgevolg.
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Deze meststoffen zijn nog eens vergeleken in een veldproef op zandgrond dus onder
normale teeltomstandigheden. Hiertoe werden korte tijd na het poten eenaantal knollen - voldoende groot om een representatief monster te vormen - opgegraven en onderzocht.Verderisdeontwikkelingvan het gewas nagegaan entenslotte bij de oogst de
bezettingmet Sclerotienbeoordeeld. Van devorm waarin de stikstof werd gegeven was
geen invloed merkbaar. Dit uitblijven van enig effect onder normale teeltomstandigheden is waarschijnlijk toe te schrijven aan snelle omzetting van de toegediende mest
door de in de bodem aanwezige microflora; de vorm waarin de stikstof tenslotte voor
de plant beschikbaar komt, is daardoor slechts in beperkte mate afhankelijk van de
samenstelling van degebruikte meststof.
Daar de hierboven beschreven proeven zijn genomen met besmet en met niet besmet pootgoed, ontsmet zowel als niet ontsmet, konden wij nogmaals de invloed van
de besmettingstoestand van het pootgoed op de hoeveelheid en de kwaliteit van de
oogst nagaan. De resultaten bevestigden dievan vorigejaren geheel, nl. dat bij het poten op dejuiste diepte en op hetjuiste tijdstip, niet besmet en ontsmet pootgoed een
snellere en regelmatiger opkomst, een gelijkmatiger stand van het zich ontwikkelde
gewas en een blankere oogst met beter gevormde knollen waarborgt dan besmet en
niet ontsmet pootgoed.
Schurft (Streptomyces scabies) (project 1-6-6,Ir. R. E. LABRUYÈRE)
Het beregeningsonderzoek is in het afgelopen jaar voortgezet, zij het dat de vele
neerslag een deel der proeven geheel of gedeeltelijk heeft doen mislukken. Daarnaast
isgetracht schurft tebestrijden door middel vanmangaanbemesting. Ook de mogelijke
invloed van magnesium is op bescheiden schaal onderzocht. Het onderzoek naar de
invloed van devruchtwisseling duurde voort.
Het laboratorium- en kasonderzoek is voornamelijk gericht geweest op de eigenschappen van de verschillende pathogène isolaties en op het onderscheid daarvan met
nietpathogène Streptomyces-soorten.
Veldproeven
Beregening
Het onderzoek naardeinvloed van beregening ophetoptredenvan aardappelschurft
is ook ditjaar in samenwerking met verschillende andere instanties verricht. Door het
Proefstation voor Akker- en Weidebouw zijn deproeven PAW 1057, 1058en 1059uitgevoerd en het IPOheeft hierbij de schurftwaarnemingen gedaan. Van deproef PAW
1057 kon door de slechte weersomstandigheden slechts één object eenmaal beregend
worden, alle andere (beregeningstijden en -hoeveelheden) zijn komen te vervallen. Dit
ene object ontving op 1juli 15mm regen; hieruit resulteerde een oogst met 64,0%
schone aardappelen tegen 51,4%uit het onbehandelde object. Het schurftig oppervlak
bedroegresp.0,45%en 0,9%.
Ook in de zouttrappenproef PAW 1058 werd eenmaal extra beregend op 2juli en
wel met eveneens 15mm, die resp. 0, y2, 1, 1% en 2gr. Cl per liter bevatten. Bij de
schurftbeoordeling waren er geen verschillen door Cl-invloed, terwijl bovendien de
percentages schurftvrij en schurftig oppervlak ongeveer gelijkwarenaandievanhetberegende object van proef PAW 1057.
De proef PAW 1059 was bedoeld om deinvloed vaneen overmatige beregening tijdens de knolzetting te onderzoeken. Hoewel de grond met hangwater was verzadigd,
ontvingen de te behandelen objecten op 14juni 25mm water. Vergeleken met onbehandeld had dit toch nog een niet onbelangrijke toename van de hoeveelheid schurftvrije knollen nl. van ruim 50%tot ruim 70%tot gevolg. Het losmaken van de grond
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na de beregening en de toepassing van een extra bemesting had hierop verder weinig
invloed. Het schurftniveau was bij deze drie proeven zeer laag.
Een proef in de Noordoostpolder over de invloed van het uitschakelen van bepaalde sproeiers en een beregeningsproef in Groningen zijn door de overvloedige neerslag
geheel mislukt.
Eenredelijk succesisbereikt bij de beregeningsproef te Stiensdieisuitgevoerd door
het consulentschap Noord Friesland. De vroege beregening, rb tien dagen voor de
knolzetting begonnen, heeft hier het meeste effect gegeven. Ook wanneer met de beregening tijdens de knolzetting werd aangevangen trad een duidelijke verbetering op.
Van het beregeningsproefveld op de proeftuin Geestmerambacht te Oudkarspel
leverdehet zavelprofiel evenals in het vorigejaar debeste resultaten op. Hieronder zijn
de hoeveelheden schurftvrije knollen in procenten weergegeven.
Profiel
Beregening
geen
bij pF 3,5
bij pF 2,5

klei/pikklei

zavel

61
71
69

klei/zavel
69
79
87

26
29
69

Bemesting
Naar aanleiding van Amerikaanse literatuurgegevens is getracht de schurftaantastingdoor mangaanbemesting terugtedringen. Mangaan isdaarbij toegepast door middelvan bladbespuiting of door toediening aan de grond. Ook isdeinvloed van magnesium nagegaan. In beide gevallen waren de resultaten echter negatief. In hoeverre de
overvloedige regenval het effect van beide bemestingen heeft beïnvloed kan pas bepaald worden, wanneer deze proeven onder normale omstandigheden zijn herhaald.
Vruchtwisseling
Proeven intweevoud (Aen B) met een driejaar durende cyclusin Friesland en Groningen toonden aan, dat deinvloed van deweersomstandigheden ver uitgaat boven die
van de voorvrucht. In deze eerste driejaar zijn de volgende resultaten bereikt, uitgedrukt in hetpercentage schurftig oppervlak.
aar
963
964

965

Voorvrucht

kunstweide
graan
bieten
kunstweide
graan
bieten

Tzummarum (Fr.) Eenrum (Gr.)
A
B
A
B
9,8
29,4
30,5
33,9
4,7
9,9
5,1

11,9
20,4
23,0
17,5
5,8
6,5
3,4

2,7
7,0
12,0
7,1
0,3
0,6
1,3

2,3
9,0
8,8
9,6
0,5
0,8
0,7

Nu de aanlooptijd verstreken is,moet verwacht worden dat deinvloed van de voorvrucht steeds duidelijker merkbaar gaat worden. Het ziet er daarbij naar uit, dat graan
deslechtstevoorvrucht zalblijken te zijn.
In Wageningen is deinvloed van sojaboon als groenbemestingsgewas op de schurftaantasting nagegaan. Na éénjaar sojabonen werd weinig verschil gevonden, maar na
twee jaar was het percentage schurftig oppervlak door toepassing van deze voorvrucht tot op de helft gedaald. Praktische betekenis heeft dit echter voorlopig niet.
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Laboratorium- enkasproeven(H. VRUGGINK.)
Het belangrijkste probleem bij het laboratoriumonderzoek is nog altijd het vinden
van een snelle methode ter onderscheiding van pathogène en niet-pathogene isolaties.
Het werken met specifieke voedingsbodems, waarbij drs. C. KLIFFEN hulp verleende,
leverde in dit opzicht geen oplossing. Het meest belovend istot nogtoe de serologische
methode, die in samenwerking met de heer D. Z. MAAT is ontwikkeld. Wanneer een
tegen een schurftpathogeen verkregen antiserum verzadigd wordt met niet-pathogene
isolaties, dan blijkt alles, wat hiermee negatief reageert, ook inderdaad niet pathogeen
te zijn. Onder de positief reagerende isolaties komt echter nog een wisselend aantal
niet-pathogenen voor. Toch kon op deze wijze een besparing van ongeveer 30% van
het kaswerk worden verkregen.
De waarde van een snelle bepaling van de pathogeniteit is duidelijk aan het licht
gekomen bijeen onderzoek aan eentweetalgronden van de Flevopolder. De ene grond
hadin 1964eenschurftige oogst gegeven, de andere een tamelijk blanke. Tellingen van
de aantallen actinomyceten en de tyrosinase-positieve actinomyceten leverden voor
de grond met veel schurft een verhouding tussen deze twee op van 3,8 :1, voor de
grond met weinigschurft van 5,6:1. Na bepalingvan hetpercentage pathogenen onder
detyrosinase-positieve isolatiesbleek deverhouding totaalaantalactinomyceten : aantal pathogène isolaties voor de grond met veel schurft 12:1 te zijn en voor die met
weinig schurft 37:1.
Verder is onderzoek verricht aan een groot aantal Streptomyces-isolaties van een
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Invloed van de grondtemperatuur op de schurftaantass
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praktijkperceel, dat een duidelijk verloop vertoonde in de mate waarin schurft optrad.
Het aantal antagonisten was bij alle schurfttrappen vrijwel gelijk; de antagonistische activiteit per isolatie was echter bij de lagere trappen gemiddeld veel groter. Ook
onder de tyrosinase-positieve isolaties zijn antagonisten gevonden die zelf in de regel
niet pathogeen waren. Het toevoegen van een aantal van deze antagonisten aan de
grond van develdjes metmeer schurft had geensucces.
In de kas is onderzoek gedaan naar de invloed van temperatuur en zuurgraad op de
mate van aantasting door isolaties van de drie schurfttypen :diepe pok, oppervlakkige
pok en Elefantenhaut. Deinvloed van detemperatuur isinfig. 5weergegeven.
Die van de zuurgraad kan per isolatie vrij sterk uiteenlopen. Aanvankelijk leek het
of depH voor de sterkste aantasting bij de oppervlakkige schurft lager zou zijn dan bij
de diepe pok; dit zou een verklaring kunnen vormen voor de praktijkwaarneming in
Groningen, dat na bekalking op verschillende percelen de oppervlakkige schurft af
gaat nemen. In een later genomen proef is dit feit echter niet bevestigd. Van elk type
schurft zijn drie isolaties getoetst op acht aardappelrassen, ni. 'Dore', 'Eigenheimer',
'Bintje', 'Libertas', 'Record', 'Climax', 'Alpha' en 'Sirtema'. Speciaal 'Bintje' en
'Climax' zijn gevoeligvoor deisolaties diehetverschijnsel Elefantenhaut veroorzaken.
Op andere rassen geven deze isolaties of geen, of normale diepe pok. De aantastingen
door isolaties van de oppervlakkige pok zijn redelijk in overeenstemming met de
schurftgevoeligheid, zoals diein de Rassenlijst isvermeld. Bij de isolatiesvan de diepe
pok is deze overeenstemming met gegevens van de Rassenlijst aanzienlijk minder; de
tamelijk resistente rassen 'Alpha' en 'Sirtema' worden bijv. door isolatie S80 zwaar
aangetast.
Ui
Koprot {Botrytis allii MUNN) (project 1-2-2, G. M. TICHELAAR)
Bestrijding met fungiciden
Van dein 1964op Flakkee en in Wageningen met TMTD en captan uitgevoerde bespuitingen zijn de resultaten nu bekend. Door het algemeen lage infectieniveau waren
er geen verschillen te zien tussen de behandelde en onbehandelde objecten. Deze
proeven hadden onder andere tot doel na te gaan of het effect van de bestrijding aanzienlijk verbeterd kon worden door reeds vroeg in het seizoen met de bespuitingen te
beginnen.
Deze proeven zijn in 1965herhaald. De resultaten zullen echter pas in 1966 bekend
zijn.
H e t s c h a t t e n van het te v e r w a c h t e n p e r c e n t a g e k o p r o t
Vóór het opslaan van eenpartij uien ishet percentage aantasting, zonder en met behulp van methylroodkleuringbepaald;dit bedroeg resp.0,1en1,4%. Nadriemaanden
opslagwasdeaantasting toegenomen tot 1,9%.
Het is duidelijk dat een aanwezige besmetting met koprot door toepassing van methylrood met groter nauwkeurigheid wordt ontdekt dan door visuele beoordeling
alleen. Deze methode heeft echter het grote bezwaar dat voor een betrouwbare bepaling zeer veel uien moeten worden doorgesneden, zodat bij een lichte aantasting het
verliesaan uien door bemonstering veelgroter kan zijn dan dat door koprot.
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 k o p r o t
Uit de waarnemingen in een groot aantal uienvelden, gelegen rondom een grote
afvalhoop, isgebleken dat er geen verband bestaat tussen demate van aantasting en de
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afstand tot de afvalhoop. De aantasting varieerde willekeurig verspreid over het veld
van0,5tot23,9%.
Naar aanleiding van dit resultaat is nagegaan op welke natuurlijk voorkomende
substraten B. allii goed saprofytisch kan leven. Op stro van haver, gerst, tarwe, vlas,
luzerne, boon en erwt kon de schimmel zich goed handhaven. De mogelijkheid bestaat dus, dat het van de afvalhoop afkomstige inoculum zich via op het land liggend
organisch materiaal verspreidt waardoor deinvloed van deafvalhopen zichverder kan
uitstrekken dan tot denaaste omgeving.
Hoewel dus- zoals boven is vermeld - de mate van aantasting geen verband houdt
met de afstand tot de afvalhoop, verdient het uit het oogpunt van hygiëne toch aanbeveling de afvalhopen op te ruimen of op een andere wijze uit te schakelen als bronnen
van besmetting.
B l a d v l e k k e n v e r o o r z a a k t door Botrytis squamosa WALKER
De ook ditjaar op grote schaal optredende nog onbekende bladaantasting maakte
het noodzakelijk nogmaals een onderzoek in te stellen naar de mogelijke veroorzaker.
Uit de bladvlekken werd herhaaldelijk een schimmel geïsoleerd die op agarmedia uitsluitend Sclerotien en microconidiën vormde. Na inoculatie van de bladeren met de
Sclerotienenhetmyceliumzijnbladvlekkenverkregenwaaruitde schimmel kon worden
herisoleerd. Op afstervende bladeren groeide de zwam uit de vlekken naar buiten
en nu trad sporulatie op, zodat de schimmel kon worden gedetermineerd en gebleken
is, dat het toch B. squamosa WALKER was. (zie I.P.O.-jaarverslag 1964, blz. 38).
Witrot (Sclerotium cepivorum BERK.) (project 1-2-3, G. M. TICHELAAR)
Vruchtwisseling als bestrijdingsmaatregel tegen ziekten is een werkwijze, waartoe
menisgekomen door deoverweging dat het pathogeen door een herhaalde monocultuur in staat wordt gesteld zijn levenscyclus ononderbroken voort te zetten. Door een
niet vatbaar gewas of ras te planten kunnen op een bepaalde waardplant gespecialiseerde parasieten, die als saprofiet snel afsterven, worden bestreden.
De resultaten van het vruchtwisselingsproefveld te Ouddorp hebben echter aangetoond, dat op een zwaar met S. cepivorum besmette grond een langdurige onderbreking van de uieteelt nodig is om de hoeveelheid inoculum zo ver te doen afnemen, dat
de aantasting tot een economisch aanvaardbaar niveau beperkt blijft. Dit vindt zijn
oorzaak vnl.inhetfeit dat de schimmel als Sclerotium lange tijd in rusttoestand in de
bodem kan blijven.
Wat de mogelijkheden van chemische bestrijding betreft, hebben proeven over
grondbehandeling met Allisan geleerd dat een dosering van 24 kg werkzame stof per
ha een goede bestrijding geeft maar te duur is (kosten van het bestrijdingsmiddel
f 1350,-per ha). Een lagere dosering heeft echter teweinig effect.
Enerzijds vergt vruchtwisseling dus een te lange tijd om een redelijk succes op te leveren, anderzijds iseen effectieve toepassing van Allisan te kostbaar; door een combinatie van deze twee bestrijdingswijzen is echter misschien iets te bereiken.
Daarom is in 1965 op hetzelfde besmette perceel een proefveld aangelegd, waarin
vruchtwisseling met gladiolen plaats vindt en tevens ieder jaar een lage dosis Allisan
wordt gegeven. Dit middel verhindert de aantasting van gladiool door Stromatinia
gladioli en doodt tevens de door de gladiool tot ontkiemen gestimuleerde Sclerotien
van S. cepivorum.
Dit proefveld is opgezet voor de duur van vierjaren. Na de eerste teelt van uien in
1965bedroeg de aantasting op de veldjes die behandeld waren met Allisan (12kg per
ha) 36 %, tegen 76% op de onbehandelde.
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Aan grondmonsters vóór en nâ de vruchtwisseling genomen is het verloop van de
sclerotiënpopulatie tevolgen.
PEULVRUCHTEN

Erwt
Groninger voetziekte (zieonder project 1-6-5,blz. 45.)
HANDELSGEWASSEN

Zaadbiet
Ziekten vanzaadbieten (project 1-15-3, Dr. Ir. J. VAN DER SPEK)
Evenals in het voorafgaande jaar is het onderzoek vooral op de verwelkingsziekte
( Verticilliumsp.) gerichtgeweesteninminderemateopde valsemeeldauw(Peronospora
schachtii FUCKEL). De laatstgenoemde kwam in dit natte jaar vrij regelmatig voor.
Onder deze ongunstige weersomstandigheden zijn in Nederland voor het eerst bladvlekken als gevolg van een aantasting van volgroeid weefsel waargenomen (fig. 6).
Helaas is van tevoren vrijwel niet vast te stellen op welke percelen de ziekte sterk zal
optreden. Toch was het mogelijk voor het komende jaar een groot aantal zieke pootbietente verzamelen.
Verder isenigonderzoek verricht over het optreden van Botrytis-rot in bewaarplaatsen.
1. V e r w e l k i n g s z i e k t e (Verticillium spec.)
Na wiskundige verwerking van de resultaten van de veldproef diein 1964 is uitgevoerd met twee isolaties van de schimmel blijkt, dat na het poten van kort tevoren
kunstmatiggeïnfecteerde pootbieten 14%meerplanten wegvallen dan bij niet geïnfecteerdebieten. Van de nog aanwezige besmette planten (volgens de boorgatenmethode)

FIG. 6
Plaatselijke aantastingen van een volgroeid
blad van zaadbiet doorPeronospora schachtii F U C K .

Local infections of a full-grown seed beet
leaf by Peronospora schachtii FUCK.
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waren gemiddeld, afhankelijk van de isolatie, 45% en 22%zichtbaar ziek. De gemiddelde zaadopbrengst wasrespectievelijk 51% en 64% van een normale oogst, en de
kiemkracht van het zaad van het zieke gewas was 10% minder dan die van het gezonde. Vanwege degrote verschillen in kiemkracht van het zaad tussen deplanten was
het niet mogelijk deze uitkomst aan die van individueel geoogste zieke en gezonde
planten te toetsen. Uit de veldproef in het natte jaar 1965, waarbij verschillende
concentraties inoculum zijn gebruikt, blijkt, dat bij dergelijke omstandigheden geen
vermeerdering van het aantal uitvallers als gevolg van kunstmatige infectie optreedt.
De zaadopbrengsten van dezeproef zijn nog niet bekend.
Nagegaan is of de schimmel met het pootgoed over kan gaan. Hiertoe zijn zowel
kiemplanten (injectiemethode) alsoudere stekbieten(boorgatenmethode) geïnoculeerd.
Volgens de eerste resultaten is overgang met het pootmateriaal schijnbaar niet van
grote betekenis voor het optreden van deziekte in het tweedeteeltjaar. De proef wordt
in dewinter van 1965-1966herhaald.
In welk gedeeltevan het vaatbundelsysteem de schimmel en deafgescheiden toxinen
na infectie aanwezig zijn, zou kunnen worden onderzocht met behulp van een radioactief inoculum. In samenwerking met het isotopenlaboratorium is het na veel moeite
gelukt Verticilliutnmet C14te merken (fig. 7).De sporen van een dergelijke schimmel
veroorzaakten, inplanten ingespoten, wel symptomen maar van enige radioactiviteit
was met behulp van een autoradiogram van zieke bladeren en dunneplakjes van het
bijbehorende bietelichaam nietste bespeuren.

O
FIG. 7. Links: autoradiogram van Verticillium-cultures gemerkt met C14, rechts: fotografische afbeeldingvan dezelfde gedeelten van decultures vóór het autoradiograferen
Left: autoradiogram of Verticillium labelledwithC14,right: apictureofthesameparts ofthe
cultures before autoradiographic

Een groot aantal isolaties van Verticillium is verkregen uit grond waarop een ziek
bietegewas stond, alsmede uit een willekeurig uitgekozen akkerbouwgrond. Onder de
isolaties die tot nu toe onderzocht zijn, bevindt zich echter geen voor biet pathogène
stam.
In Wisconsin-tanks is de invloed van verschillende bodemtemperaturen op het optreden van de ziekte nagegaan. Bij alle temperaturen werd eenzelfde aantal planten
ziek, alleen gebeurt dit bij hogeretemperatuur eerder dan bijlagere.
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2. Valse meeldauw(Peronospora schachtiiFucKEL)
De valse meeldauw bleek op het proefterrein van het instituut, zelfs indit vochtige
jaar, van infectierijen uit niet sterk om zichheen tegrijpen. Blijkbaar isde sporendichtheid in de lucht op kritieke tijdstippen te gering geweest, terwijl de omstandigheden
voor infectie in het binnenland ongunstiger zijn dan aan de kust. Dit bleek ook bij
kunstmatige infectie van eenvak pootbieten in devruchtwisselingsproef van demycologische afdeling. In dit vak is het aangetaste loof ondergespit, in de hoop hiermee een
voldoende hoeveelheid Oosporen in de grond te brengen. Indien dit het geval is, moet
eenvolgend bietegewasvan degrond uitziek worden.
Met behulp van gekleurde microtoomcoupes kon nogniet worden aangetoond waar
de schimmel zich in de kop van de biet na de inoculatie bevindt.
Het in stand houden van Peronospora in de diepvrieskluis op bieteblad bleek geen
werkbesparing tegevenvergeleken methetin stand houden op delevendeplant.
In de herfst is een bespuitingsproef met zineb op winterzaadbieten uitgevoerd. Volgensdeeerstetellingonderdrukt zelfseenbespuiting om detien dagendeziekte nauwelijks. Dit is in overeenstemming met kortgeleden in Engeland verkregen resultaten
(Proc. 3rd British Insecticide and Fungicide Conference, Brighton 1965 (ter perse)).
Uit de voorlopige gegevens van de afgelopen driejaren blijkt dat Peronospora in Nederland geen schade bij bieten behoeft te veroorzaken, mits aan drie voorwaarden
bij deteeltwordtvoldaan:
1. geen pootbieten kweken op grond waarin zich Oosporen van de schimmel bevinden, 2. geen ziek pootmateriaal gebruiken, 3. voldoende afstand bewaren tussen
de percelen pootbieten, zaadbieten en bieten als wortelgewas. Voor winterzaadbieten
isin dit opzicht tevens van belang dat ervoldoende afstand moet zijn tussen het gewas
van tweeopeenvolgendejaren.
Deze voorwaarden worden in de praktijk nog onvoldoende in acht genomen.
3. Botrytis-rot in b e w a a r p l a a t s e n
Uit dit onderzoek isgebleken dat dewijze, waarop depootbieten in de bewaarplaatsenworden gekoeld, inverband methet optreden van Botrytis vanveelgroter belang is
dan eventuele beschadigingen als gevolg van de mechanisatie van de teelt.
ALGEMENE ONDERZOEKINGEN OVER SCHIMMEL- EN BACTERIEZIEKTEN

Voetziekte en wortelrot vanerwten1) (project 1-6-5, Dr. Ir. J. VAN DER SPEK
In de herfst van 1964 zijn van een drietal afgeoogste erwtenpercelen in Groningen
grondmonsters met ongestoorde ligging gestoken. In de grondmonsters van twee
(diep kalkarm, knikkig bodemtype) van dezepercelen waren deziekteverschijnselen de
voorafgaande zomer duidelijk aanwezig, het grondmonster van het derde perceel
(kalkrijk bodemtype) bracht een vrijwel gezond gewas voort. Het gezonde gewas gaf
een hogere opbrengst dan het zieke gewas. Hetzelfde verschil was dit jaar in de kas
waar te nemen. Verder vertoonde de opbrengst van dein dezegrondmonsters geteelde
doperwten een goede correlatie met het aantal planten met zieke stengelvoet; van
een verband met de gezondheidstoestand van de wortel viel nauwelijks iets te bespeuren. Toevoeging van uit deslechte grondmonsters uitgeperst vocht aan het goede monster had geen invloed op de gezondheidstoestand van de planten. Doperwten, geteeld
ineen mengselvan beide bodemtypen indeverhouding 1/1,gaven eenzelfde opbrengst
eneenzelfde aantal aangetaste stengelvoeten alsdeerwten diein het grondmonster van
het slechte bodemtype waren gekweekt. Voor de mate van aantasting was het niet van
1

) Dezebenamingkomtindeplaatsvan„Groninger voetziekte".
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doorslaggevende betekenis of de grond in gestoorde dan wel ongestoorde ligging verkeerde. Nochtans blijven wij werken met grondmonsters met ongewijzigde structuur.
Het toedienen van sporenelementen tezamen met de stikstof (Chili tegenover kalksalpeter) aan de drie groepen monsters had geen invloed op de gezondheidstoestand van
de planten. Tenslotte bleek, dat het ras 'Cobri' op voetziekteverwekkende grond even
sterk wordt aangetast als 'Finette';de eerstgenoemde geeft echter door zijn snelle en
forse ontwikkeling toch een hogere opbrengst dan 'Finette'. Isolatie van schimmels uit
de rhizosfeer en uit de wortels leverde geennieuwe gezichtspunten op,maar vergrootte
welonzekennisvan schimmels envan isolatiemethoden.
Inhetvoorjaar van 1965zijn wederom grondmonsters van21percelen in Groningen
genomen omna tegaanofeenopbrengstdervingalsgevolgvanschimmelaantasting van
wortel en stengelvoet beperkt istot bepaalde bodemtypen (zieI.P.O.-jaarverslag 1964,
blz. 44).In de kas traden deziekteverschijnselen ditjaar in tegenstelling tot het voorafgaande slechts in twee gevallen zodanig op, dat een aanzienlijke oogstdepressie
volgde. Bij het onderzoek van een dergelijk klein aantal percelen is de kans gering dat
het juiste perceel wordt uitgekozen. Op het voor akkerbouw minder geschikte bodemtype treden nl. niet altijd op allepercelen ziekteverschijnselen op; anderzijds kunnen ook op het voor akkerbouw uitstekende bodemtype verschijnselen van voet- en
wortelrot voorkomen, zoals in één der beide bovengenoemde gevallen, nl. op diep
kalkrijke grond. Afgezien van oogstdepressies kwamen de grootste aantallen stengelvoetzieke planten toch wel degelijk voornamelijk voor bij monsters van de percelen
dievoor akkerbouw vanminder goede kwaliteit zijn.
In tegenstelling tot het vorig jaar was er weinig verband tussen de opbrengst aan
droge stof inde kas en de opbrengsten aan versepeulen tevelde. Deze laatste waren in
Groningen zeer slecht; dit moet aan het bijzonder natte jaar worden toegeschreven.
De helft van de grondmonsters van elk perceel werd gedeeltelijk gesteriliseerd om
na te kunnen gaan of eenniet steriele grond, waarop de erwten zeerslechtgroeiden, bij
een sterk gereduceerde schimmelpopulatie door partiële sterilisatie, een gezond, goed
opbrengend gewaskan opleveren. In een nietpartieel gesteriliseerde grond treedt soms
een voet- en wortelrot op, terwijl stengelvoet en wortels na partiële sterilisatie steeds
vrij van aantasting blijven. Sterilisatie door hoge verhitting veroorzaakt in bepaalde
gevallen echter een slechte groei van de planten. In vergelijking met partiële grondsterilisatie door middel van verhitting heeft een grondbehandeling met gammastralen
in de regel een veel minder schadelijke uitwerking op de planten. Bovendien blijft de
oorspronkelijke structuur beter bewaard. Om deze uitspraak op zijn waarde te onderzoeken is sterilisatie met behulp van gammastralen uitgevoerd naast sterilisatie door
hogeverhitting.De bestralingisverrichtdoorhetLT.A.L.teWageningenenhetStudiecentrumvoor Kernenergiete Mol(België).In onsgevalgaf200kradmeteen doseringssnelheid van 1400rad per minuut een voldoende mate van steriliteit (zie tabel 2 linker
helft). De rechter helft van tabel 2 geeft informatie omtrent de herkolonisatie van de
grond door schimmels, bacteriën en actinomyceten na de groei van erwten. Een aantal schimmelsoorten overleeft de behandeling niet, enkele andere daarentegen vermeerderen zich weer sterk tijdens de teelt van een erwtegewas. Voor het effect van de
bestraling op nematoden wordt verwezen naar het verslag van ir. H. DEN OUDEN.
In verband met het optreden van schade aan de plant door verhitting van de grond
is het temperatuurverloop tijdens het sterilisatieproces met thermokoppels gemeten.
Uit deze waarneming blijkt, dat het temperatuurverloop zeer sterk kan variëren in de
diverse monsters, afhankelijk van het vochtgehalte en van een vastere of luchtiger opbouw van de grond. Nagegaan wordt of pasteurisatie van de grond een behandelingswijze is, die beter vergelijkbare resultaten geeft.
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Reducerende stoffen diedeplant geschikt zouden maken voor aantasting zie (I.P.O.jaarverslag 1964,blz. 45)konden niet met zekerheid worden aangetoond. Een hoeveelheid van 4gM n 0 2 - poeder door 2kggrond gemengd verminderde hetaantal aangetasteplantenniet.Verder isinwelennietvoetziekteverwekkende grond de redoxpotentiaal opverschillende diepten gemeten. Ditonderzoek heeft ookgeen bruikbare verschillen opgeleverd. Mogelijk is de proeffout minstens zo groot alsde gemeten verschillen. Metingen1) vandesnelheid waarmee dezuurstof door degrond diffundeert
zouden, zowel in niet als wel voetziekteverwekkende grond, cijfers hebben gegeven
diewijzen opeenslechte toestand vande grond.
Het Rijkslandbouwconsulentschap te Groningen heeft voor ons een eenvoudige
rassenproef met doperwten aangelegd opvoetziekteverwekkende grond. Van de vijftien onderzochte rassen bleek 'Small Sieved Freezer' het minst gevoelig te zijn voor
voet-en wortelrot.
Tenslotte isinbuizenmetvochtig perliet onderzocht of Gliocladiumroseum antagonistische werking tenopzichte van Fusarium solaniheeft. Deaantasting van dewortel
door Fusarium solani was gering, zowel inalsbuiten aanwezigheid van Gliocladium.
Waar deze schimmels werden ingebracht, zijn zijooksteeds vanhet worteloppervlak
herisoleerd.
Onderzoek naar derhizosfeermycoflora vandiversegewassen enonkruiden inverband
met demogelijkheid tot harmonische bestrijding van planteparasitaire bodemschimmels
(project 1-3-3,Ir. J. H. VAN EMDENen G. M. TICHELAAR)

Hoewel wijreeds over eenmethode vanonderzoek beschikken waarbij de sporenvormende schimmels niet in die mate als bij de verdunningsmethode domineren
vindt het beproeven van andere onderzoekmethoden nog steeds voortgang. Intussen zijn demycoflora inderhizosfeer endieophetworteloppervlak vantarween
haver vergeleken. Deze gewassen zijn gekozen omdat, hoewel het beidegranen zijn,er
in deliteratuur verscheidene gevallen vermeld zijn waarin bepaalde ziekten na haver
als voorgewas minder ernstig optreden dan na tarwe. De proefplanten groeiden in
de grond waarin reedsenigejaren uitsluitend haver oftarwe gestaan had.Indien deze
gewassen inderdaad eenverschillende selectie opdebodemmycoflora uitoefenen, zal
dat onder deze omstandigheden duidelijk aanhetlicht moeten treden. De gevonden
verschillen zijn danookgroot. Opvolkomen gezonde tarwewortels vonden wij zeer
veel Fusarium culmorum, eensoort dieopdehaverwortels slechts weinig voorkwam.
Omgekeerd vonden wij bij haver zeerveelTrichoderma dieopdetarwewortels zelden
optrad. Deze proef dient echter te worden herhaald met een grond waarop een
normale wisselbouw heeft plaats gehad.
Bacterieziekten bijplanten (project 1-12-4,Drs.H.P. MAAS GEESTERANUS)
Bijhetroutinewerk ophetgebied vandediagnostiek deden zich nog enkele interessante gevallen voor.
Roos
In hetvorig jaarverslag is reeds melding gemaakt vaneenaantasting in kasrozen
door Agrobacterium gypsophilae. Nader onderzoek toonde aan, dat deze bacterie
ook op kasanjers en enige Cacteae voor kan komen. Optomaat, tabak enPelargonium zonale ontstonden na kunstmatige infectie geen tumoren. Door kunstmatigein*)Deze metingen zijn uitgevoerd door dr.L. WIERSUM (Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te
Groningen).
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fectie van kasrozen op deentplaatsen tijdens hetenten,vormden zichna een incubatietijd van zes maanden tumoren, waaruit de bacterie herisoleerd kon worden.
Toch geloven wij niet dat deplanten tijdens het enten geïnfecteerd worden, maar dat
de adventiefwortels uit het callusweefsel op de entplaats vanuit de grond worden besmet. Detumoren treden nl. alleen op wanneer deentplaats onder degrond zit. Hierop
wijst ook hetfeit dat deziektezich rondom een aangetaste plant uitbreidt en tenslotte
lijkt het onwaarschijnlijk, dat de symptomen na het enten met besmet entmateriaal
pas enigejaren latertevoorschijn zouden komen.
Tumoren die bij buitenrozen optraden werden nader bekeken. De woekeringen komen hier niet voor op de oculeerplaats, die overigens boven de grond zit, maar op willekeurigeplaatsen opdewortels. Ze zijn niet sponsachtig zoals bij kasrozen, maar bestaan geheel uit callus. Wij zijn nog niet overtuigd, dat Agrobacterium tumefaciens
hier deoorzaak van is.In ieder geval werd Agrobacterium gypsophilaenooit geïsoleerd.
Ook deze gevallen doen denken aan besmetting vanuit de grond. Bij onderzoek van
gerooide partijen zaailingen dieonderstammen voorderozenleveren,werdechter geen
enkeletumor gevonden.
Peer
K n o p - en b l o e s e m s t e r f t e
De aantasting door Pseudomonas syringae heeft zich dit jaar weinig voorgedaan
en was vooral te vinden op bomen die, na omenting in het voorjaar, in de daarop
volgende zomer niet met fungiciden werden bespoten. Het vermoeden bestaat dat de
bespuitingen op vruchtdragende bomen de opbouw van de bacteriepopulatie voor de
herfstinfectie remmen. Door het veelvuldig optreden van takschurft en kanker was de
mate van aantasting door Pseudomonas syringae moeilijk te beoordelen. Bestrijdingsproeven zijn mislukt. De geringe hoeveelheid Pseudomonasop het blad indeherfst van
1965 doet voor het komende voorjaar geen ernstige aantasting verwachten. Bestrijdingsproeven zullen dan ook worden uitgesteld tot dekans van slagen redelijk iste
achten.
Ontwikkeling van een methodiek om de toxische stoffen inpreparaten van Bacillus
thuringiensistebepalen(project 1-12-7,Drs. H. P. MAAS GEESTERANUS)
(Voor dit onderzoek zij ook verwezen naarproject9-1-3,blz. 131J.P.W. NOORDINK)
De methodiek werd het afgelopen jaar zo verfijnd, dat de hoeveelheden toxisch eiwitkristal in de verschillende preparaten bepaald kunnen worden. Het eiwit wordt in
demiddendarm afgebroken endan ontstaan pastoxischwerkzame stoffen. Worden aan
eenaantalgroepenrupsen van Pierisbrassicaein het derde stadium bladeren aangeboden,waarop verschillende hoeveelheden eiwit zijn aangebracht,danzullen allegroepen
in het begin evenveel eten. Pas wanneer de voedselbrij de middendarm bereikt, zullen
verschillen gaan optreden. Rupsen, die blad zonder eiwit gegeten hebben, zullen normaal doorgaan met eten. De groep dieren, die blad met een geringe hoeveelheid eiwit
hebben opgenomen, reageren vanaf dit tijdstip met een vertraagde voedselopname.
Bij de dieren, die blad met een grotere hoeveelheid eiwit hebben binnen gekregen,
treedt daneenacutevergiftiging op;zij houden geheel opmet eten.
De rupsen tenslotte, die een nog grotere hoeveelheid eiwit hebben verwerkt, reageren op dezelfde wijze, hoewel ze meer eiwit hebben opgenomen dan nodig is om de acutevergiftiging telaten optreden.
Met behulp van radioactieve stoffen kunnen wij de verschillen in hoeveelheid opgenomen voedsel bepalen. Het vermogen der dieren om zich wel of niet van deze acute
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vergiftiging te herstellen vormt eenextra variabele factor bij de bepaling van de letale
dosis. Deze factor speelt bij demetingvan devoedselopname echter geenrol.
Enkele voorlopige uitkomsten kunnen reeds meegedeeld worden.
De acute vergiftiging treedt bij het preparaat Bactospéine op, wanneer op een blad
een hogere concentratie dan 0,25%wordt gebracht, voor Biospor isdeze concentratie
0,4%,voorParasporineO,15%entenslottevoorThuricide 0,075%. Hierbij moet worden aangetekend dat dit laatste percentage zolaag ligt door deaanwezigheid van een
onbekende toxische stof dievooralsnog moeilijk van heteiwitte scheidenis.
Uitgaande van zuiver eiwit zal in de toekomst de werkelijke concentratie in de preparaten berekend kunnen worden.
Is in een preparaat naast het eiwit een andere toxische stof aanwezig, dan kan dat
tot uiting komen in een eerder optreden van de eetstop dan wanneer deze door de acute vergiftiging wordt veroorzaakt. Dit kan geschieden doordat de stof tevens een
smaakstof is en - in de pharynx gekomen - een eetstop teweegbrengt, óf doordat de
stof in oplossing sneller door het voorste deel van het darmstelsel diffundeert dan de
voedselbrij zich verplaatst. Een dergelijke vervroegde eetstop treedt op, wanneer
in het bacteriepreparaat naast het eiwitkristal ook het exotoxine aanwezig is.
Het wordt steeds duidelijker dat de aanwezigheid van bepaalde stoffen die op één
of andere wijze de voedselopname vertragen de handelspreparaten van Bacillus
thuringiensiskan karakteriseren.
Het bepalen van de voedselopname duurt maar 1y2 uur. Die van het dodend effect
neemt echter een aantal dagen in beslag, waarbij dan veel last wordt ondervonden van
allerlei storende factoren, die bij de nu ontwikkelde methodiek - het meten van de
voedselopname - geenrol spelen.
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ENTOMOLOGISCHE AFDELING
ALGEMEEN

Debladtuiskweek (Mej. N. H. WILTENBURG)

Van devolgende bladluissoorten werd gedurende ditjaar een kweek instand gehouden: Acyrthosiphon piston (Canadese enNederlandse stam), Aphisfabae, Brevicoryne
brassicae, Capitophorus hippophaes, Hyperomyzus lactucae, Myzus ajugae, Myzus
ascalonicus,Myzus certus,Myzus myosotidis,Myzus ornatus,Myzuspersicae, Neomyzus
circumflexus,Pentatrichopusfragaefolii, Rhopalosiphumpadi.
YN-virus van aardappelen bladluizen(D. HILLE RIS LAMBERSenMej.N.H. WILTENBURG)

Er wasweinig vooruitgang bij dit onderzoek. Het resultaat vaneen groot aantal
proeven wasnl. onbetrouwbaar, doordat ongewenste bladluissoorten waren binnengedrongen in de blijkbaar niet volledig luisdichte kooien. Hetontdekken van een
eventueel lekin de kooien is vrijwel alleen mogelijk door in zo'n kooi een enorme
populatie van bladluizen te kweken. Gaat deplant daaraan tegronde dangaan de
luizen lopen endringen door eventueel aanwezige kieren naar buiten, zodat men lekkage kanontdekken. Degebruikte kooien werden met linnen plakband gedicht en
nieuwe volgens eenander principe gebouwd.
Bloedluizen van peer (D. HILLE RIS LAMBERS en Mej. N.H. WILTENBURG)
Gewoonlijk vindt menals bloedluis van peren in Europa Eriosoma lanuginosum
HTG.vermeld,eensoortdieopenkeleiepesoorten grote gallenmaakt enindezomerop
de wortels vanperen leeft. Voor peer wordt vaak kwee alsonderstam gebruikt. Om
na tegaan ofdeze bladluis ookopwortels vandeonderstam kwee kanleven, werden
zowel perezaailingen als peren geënt opkwee inluisdichte kooien metduizenden emigranten van iep besmet. Alleen op de zaailingen ontwikkelden zich kolonies en
weluitsluitend aan dewortels.
In Californie isEriosomapyricola BAKER & DAVIDSONschadelijk, inhet bijzonder op
peren geënt of „French stock". Het dier moet uit Europa zijn ingevoerd, waar het
evenwel niet vanperewortels bekend was. Wijstelden ditjaar hetvoorkomen inEuropa vast aandehand vanmateriaal ontvangen uitYougoslavie. Hetwerd daar verzameld van wortels van peer geënt op perezaailing. Of deze bladluis in Nederland
voorkomt isniet bekend enmoeilijk nate gaan, zolang niet bekend is welk typevan
gallen deze bladluis op iep veroorzaakt. Dit laatste zal nader onderzocht worden.
Een derde bloedluis vanpeer, Eriosoma flavum JANCKE, is nogmaar eenmaal in
Nederland aangetroffen. Desoort leefde hier, evenals uitDuitsland werd beschreven,
op zeer grote diepte (inde grond) opperewortels. Over delevenscyclus isnogniets
bekend enlevendmateriaal hebben wijtotnutoenietkunnen verkrijgen.
Onderzoek inzake desystematiek enmorfologie derinNederland op cultuurgewassen
schadelijkoptredendegalmuggen(project 3-8-1,W. NIJVELDT)
Vaneen grootaantalonkruidenencultuurplanten werdookditjaargalmugmateriaal
voor deI.P.O.-collectie verzameld.
Met eenvergelijkend morfologisch onderzoek inzake deinonsland schadelijk optredende Contarinia-soorten iseenbegin gemaakt.
Op verzoek vandr.J.R. PARNELL (University of the West Indies, Jamaica) wordt
naar de identiteit vaneentot nu toe onbekende galmug, dieop Jamaica gallenver51

wekt in de bessen van Pimenta dioica, een onderzoek ingesteld. Verder zijn determinaties verricht voor dr. F. SCHÜTTE (Institut für Getreide-, Ölfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten, Kiel-Kitzeberg, West-Duitsland) ; het betrof hier Dasyneura brassicae
( W I N N . ) op koolzaad en vermoedelijk ook op herderstasje.
O m na te gaan of de galmug Macrolabis luceti KIEFFER, die als inquiline in de gallen
van Wachüiella rosarum H A R D Y op verscheidene rozesoorten leeft, ook zelfstandig
gallen kan verwekken, heeft de heer J. NOORLANDER kweekproeven uitgevoerd. Deze
wezen uit dat Macrolabis luceti alleen in de gallen van Wachüiella rosarum eieren legt
en dat de larven zich ook alleen daarin normaal kunnen ontwikkelen. Op niet door
W. rosarum geïnfecteerde rozen werden geen eieren gelegd.
Ten behoeve van bestrijdingsproeven die de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst dit
jaar op verscheidene plaatsen tegen de erwtegalmug (Contarinia pisi ( W I N N . ) ) heeft
uitgevoerd, werden in het veld fenologische waarnemingen verricht met behulp van de
bekende gele vangbakken. Op verzoek van de Rijkslandbouwconsulent voor planteziekten, ir. H. J. DE BRUIN, zijn deze fenologische waarnemingen door ons aangevuld
met determinaties en registratie van de gevangen muggen. Teneinde materiaal hiervan
voor de LP.O.-collectie te verkrijgen en onze kennis omtrent het vluchtverloop en het
al of niet overliggen van de larven te vermeerderen, werden met een groot aantal larven op het I.P.O.-terrein enige depots aangelegd.
In overleg met het Institut für Getreide- Ölfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten
te Kiel-Kitzeberg in West-Duitsland, werden kweekproeven opgezet met de koolzaadgalmug (Dasyneura brassicae ( W I N N . ) ) , met het doel te onderzoeken of deze galmug
identiek is met een Dasyneura-soort, die in Duitsland in de hauwtjes van het herderstasje voorkomt.
Onderzoek inzake de systematiek en morfologie der in Nederland bij land- en tuinbouwgewassen schadelijk optredende tripsen (project 3-4-7, Dr. Ir. C. J. H. FRANSSEN en
W. P. M A N T E L )

De inventarisatie van de in Nederland voorkomende tripsen is voortgezet. Op een
Euphorbia-soort is een gal gevonden, veroorzaakt door Anaphothrips euphorbiae U Z E L .
Een soortgelijke gal werd aangetroffen op Galium verum L., hiervan was Anaphothrips
silvarum PRIESNER de verwekker. Beide gallen zijn evenals de tripssoort Anaphothrips
euphorbiae U Z E L dit jaar voor het eerst in Nederland aangetroffen.
Door materiaal met buitenlandse specialisten te ruilen kon de I.P.O.-collectie verder
uitgebreid worden. Ook de heer P. A. VAN U D E N en Br. ARNOUD verzamelden veel
tripsen; deze zijn nog in bewerking.
Determinaties zijn verricht voor de heer PEKKA K Ö P P Ä (Finland) :tripsen in granen;
voor de heer J. J. DE WIJS :tripsen op Advocaatboom aan de Ivoorkust en voor de heer
H. D E T Z (R.T.C, den Bosch) :Thrips fuscipennis HALIDAY op rozen.
Op verzoek van prof. dr. E. TITSCHACK in Hamburg werd veel materiaal verzameld
van de op Linaria vulgaris M I L L , voorkomende soort Taeniothrips linariae PRIESNER.
Hij bestudeert, mede in verband met de systematische plaats in de zgn. „atratus"-groep,
de variatie van het beharingspatroon.
In samenwerking met drs. J. J. H. STORMS en de heer G. A. ZWEERS hebben wij enkele van hun methodieken betreffende het kweken van fytofage mijten op kunstmatige
vloeibare voedingsmedia (zie project 3-12-1) ook voor tripsen gebruikt. Hierbij bleek
dat Thrips tabaci L I N D . f. pulla U Z E L een groot gedeelte van zijn ontwikkelingscyclus
op deze voedingsbodems kan doorlopen. Het beste resultaat leverde een medium,
samengesteld uit :saccharose, kaliumchloride, calciumfosfaat, asparagine, asparaginezuur, glumatine, glumatinezuur en pepton, opgelost in gedestilleerd water.
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De invloed van defysiologische toestand van de voedselplant op het populatieverloop
van zuigende insekten met name bladluizen (project 3-11-1, Drs. P. HARREWIJN)

1. H e t v e r b a n d t u s s e n de b e m e s t i n g van wilgen, g e k w e e k t in g r i n d c u l tures, en de p o p u l a t i e g r o e i van TuberolachnussalignusGMELIN.
Het onderzoek is aan het begin van hetjaar van ir. A. J. VIJVERBERG overgenomen.
Deproevenmet TuberolachnussalignusopSalix viminalisL.,dievoorlopignogin zand
worden opgekweekt, zijn voortgezet. Daar de met luizen geïnfecteerde wilgen echter
vóór het tot ontwikkeling komen van de tweede luizengeneratie afstierven, werd een
opstelling voor grindcultures gemaakt, die eindjuni voor gebruik gereed was. Dit betekende een grote verbetering want het was nu mogelijk om depopulatiegroei van de
luizeneenvolledigegeneratiecycluslangertevolgen.
De wilgen staan in bakken van 50 X 50 X 20cm, aan de binnenzijde voorzien van
eenlaagteervrije bitumenen gevuldmetgeferriseerd grind.Viermaalperetmaal wordt
een voedingsoplossing van uit een voorraadfles van 301met kracht in debakken gespoten;alleenhet aan hetgrind hangendewaterblijft achter.
Devoedingsoplossingen zijn zo samengesteld, dat drieverschillendekat- en anionen
afwisselend in hoge en lage concentratie aanwezig zijn (zietabel 3).De combinatie J6
wordt ter vergelijking gebruikt, zij is volgens de heer A. A. STEINER (proefstation te
Naaldwijk) de meest harmonische samenstelling voor een aantal tuinbouwgewassen
ingrindcultures.
TABEL 3. Samenstelling van de voedingsoplossingen met hoge en lage concentraties van drie kat- en
anionen

-—.__

M.aeq/L
K+

Ca++

Mg++

NOs-

7,176
12,072
14,497
3,576
3,564
4,437

8,978
1,509
1,812
12,515
1,461
1,820

4,037
3,396
4,078
4,022
14,995
18,670

11,869
13,384
4,019
15,702
15,748
4,902

code

J6
BI
B16
NI
Zl
Z16

HTOr

0,989
0,836
1,004
0,982
0,984
1,225

so4—
6,924
2,509
15,067
2,944
2,953
18,382

TABLE 3. Composition of the feeding solutions with high and low concentrations of three cations and
anions

Om het effect van een extreem lage stikstoftrap na te gaan, worden in een extra
bak wilgen gekweekt op een oplossing van C N 10-N waarin zich slechts 0,350mgaeq.
N/l bevindt. De totale ionenconcentratie is in alle oplossingen gelijk gehouden, nl.
30 m gionper liter bijp H 6,5 ± 0,2.
In een proef, uitgevoerd in twaalf herhalingen op eenjarige wilgen, werd op elk
boompje één larve geplaatst van 2,0 ( ± 0,5) dag oud. In tabel 4 zijn de aantallen luizen aangegeven, dieaanwezig waren na20dagen enna 33,datisvlak voor het moment,
dat de eerste boompjes tekenen van afsterving begonnen te vertonen.
Op planten, opgekweekt in zandcultures, kwamen zowel bij de proeven van ir.
VIJVERBERG (zievorige I.P.O.-jaarverslagen) alsbij de onze, meer luizen tot ontwikkeling naarmate devoedingscondities uitzonderlijker waren. Diteffect isbij grindcultures
niet waar tenemen. Hetvalt onmiddellijk op,dat geen van de ionencombinaties zoveel
luizen opleverde alsdemeest harmonische, dat isJ 6.Verder blijkt, dat ereen duidelijk
positieve invloed van de stikstof uitgaat en dat een hoog magnesiumgehalte van de
voedingsoplossing depopulatiegroei daarentegen remt.
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TABEL 4. Gemiddeld aantal luizen en gemiddelde lengte van de boompjes 20 en 33dagen na de infectie
20 dagen na de infectie
Code

J6
BI
B16
NI
Zl
Z16
CN10-N
f, ,

gem. aantal luizen

30
21
27
29
36
17
26
averagenumber
of plants

33 dagen na d e infectie

gem. plantlengte
in cm.

104
86
83
88
79
58
146
averagelength of
plants in em.

20 days after infestation

gem. aantal luizen, tussen hoeveelheid luizen gem. plantlengle
haakjes = extreme waarden
in % van J 6
in cm.

463(210- 1022)
702)
362(74435)
237( 94345(131- 686)
331(193- 513)
159(48- 516)
58)
34( 24-

100,0
78,3
51,2
74,6
71,7
34,4
7,4

averagenumberof aphids, between amount of apkids in
brackets —extremevalues
% of that in J 6

146
130
123
136
121
61
63
averagelength of
plants in em.

.13 days after infestation

TABLE 4. Average number of aphids and average length of the trees 20and 33 days after infestation

De invloed van de stikstof is niet terug te voeren op verschillen in N-gehalte tussen
de boompjes, hoewel analyses van het totale gehalte aan stikstof en dat van de oplosbare N-verbindingen in blad en stengel hebben aangetoond, dat deze verschillen er
wel zijn. Ze gaan echter niet gepaard met verschillen in groei tussen de luizenpopulatiesdiezichopdeboompjes in diversevoedingsoplossingen ontwikkelden.
Ook bleek de totale lengte van de stengels geen verband te houden met het aantal
erop zuigende luizen.
Daar de proeven in zeer belangrijke mate invloed kunnen ondervinden van het
jaargetijde waarin zeplaats hebben,zullenze onderoverigens dezelfde omstandigheden
worden herhaald in andere seizoenen. Bovendien staat een serie proeven op het programma, te nemen onder dezelfde omstandigheden en met dezelfde kat- en anionenverhoudingen, met eenwaardplant van Myzus persicae SULZ.
Er worden pogingen gedaan om analyses te maken van het floeemsap van de proefplanten.
2. H e t k w e k e n v a n l u i z e n o p k u n s t m a t i g e v o e d i n g s m e d i a
Ditiseenbelangrijk facet van het onderzoek wanneer menteweten wilkomen welke
veranderingen in het opgenomen voedsel invloed uitoefenen op de populatiegroei.
Voor het kweken van Tuberolachnus salignus op kunstmatige voedingsmedia bij
24°C en 80% r.v.werd eenklimaatkamertje geconstrueerd.
Eén van de grootste problemen is het vinden van een geschikt membraan om de
luizen door te laten zuigen ;tot nu toe bleven de meeste dieren niet langer in leven dan
wanneer ze moesten hongeren. Vlakke membranen van uitgerekte parafilm beïnvloeden het voedingsgedrag van deluizen nadelig, zeliepen ervan af. De dieren bleven wel
op parafilm zitten, als dit gespannen werd over langwerpige, rechtopstaande kokertjes
van verschillende materialen.
Het is de vraag of de voedingsvloeistof een overdruk moet bezitten om door een
membraan heen door deze floeemzuigers te kunnen worden opgenomen. Door toevoeging van P32aan het kunstmatige medium was hetmogelijk aan tetonen, dat Tuberolachnus salignus een vloeistof door een parafilmmembraan kan opzuigen, hoewel
dit slechts in zeer weinige gevallen gebeurde. Het toepassen van systemen, waarbij het
medium ondereen zekere overdruk stond, bracht hierin geen verbetering.
Het onderzoek hierover wordt in 1966behalve met Tuberolachnussalignus ook met
Myzus persicae uitgevoerd.
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Invloedvan defysiologische toestand van devoedselplantopde ontwikkelingsmogelijkhedenvan daarop levendefytofagemijten(project 3-12-1, Drs. J. J. H. STORMS)
1. Het kweken vanPanonychus ulmi op éénjarige appelonderstammen in eengrindcultuur.
Onzekennis omtrent devoedingsfysiologie vanfytofage mijten isnogzeer gebrekkig.
Van de onderzoekers, die constateerden dat een overmaat aan bepaalde elementen
in de bemesting van de waardplant invloed kan hebben op de populatieontwikkeling
van daarop levende fytofage insekten of mijten, hebben velen geen weefselanalyses
uitgevoerd. Bovendien werd bij delaboratoriumproeven meestal geen rekening gehouden met deeffecten van interacties van bepaalde ionen in de voedingsoplossingen.
Het isvan belang dat detotale anionen- en kationenconcentratie en ook depH voor
alle oplossingen gelijk is. Met medewerking van de heer A. A. STEINER van het proefstation te Naaldwijk zijn voedingsoplossingen met verschillende trappen van N0 3 concentraties samengesteld, die aan bovengenoemde voorwaarden voldeden (zie
I.P.O.-jaarverslag 1964,blz. 59). Het bleek dat alle trappen van de N0 3 -concentraties
in devoedingsoplossingen inde grindculturen te hoog waren;deKjeldahl-analyses van
de bladeren van de boompjes op deverschillende trappen gekweekt leverden geen duidelijke verschillen op. Ook in de mate van voortplanting van de mijten op de diverse
boompjes werden geen significante verschillen waargenomen.
Een nieuwe serie is ingezet met zeer lage N0 3 -concentraties (van 0,1-2,5 mg aeq.
NOg/1). Ook nu bleek er tussen het stikstofgehalte van de bladeren en het aantal mg.
aequivalenten N0 3 ~ in de voedingsoplossing geen duidelijk verband te bestaan. Het
is mogelijk dat de onderlinge verhouding van de kationen in de voedingsoplossing
een grote invloed heeft op de opname van N0 3 ~ door dewortels.
Decijfers voordetotalehoeveelheid oplosbareN-verbindingenindebladeren zullen
waarschijnlijk beter in overeenstemming zijn met de waarden voor de stikstoftrappen
van de voedingsoplossingen.
Door de zeer langzame groei van de appelonderstammen in de herfst was de beschikbare hoeveelheid bladmateriaal niet voldoende om een groot aantal van deze bepalingen uitte voeren.
Daar Panonychus ulmi ook de wilg (Salix viminalis) als voedselplant accepteert en
deze boomsoort veel sneller groeit en spoediger reageert op de veranderingen in de
voedingsoplossingen dan de appelboompjes (zie project 3-11-1), zal onderzocht worden ofnaast deappel ook dewilgalsproefplant tegebruiken is.
De techniek van het kweken van Panonychus ulmi op de onderstammen in de grindcultuur in plastiek kooitjes, bleek nog lang niet in alle opzichten te voldoen. De plastiek kooitjes waren niet voldoende „mijtdicht" en zeer moeilijk op hun inhoud te controleren.
De kweekmethode is nu gewijzigd. Op geregelde tijden worden van de onderstammetjes in degrindcultuur bladmonsters genomen, die deels als materiaal voor analyses
deelsvoor het maken van bladponsjes dienen. De mijten worden op dezeponsjes gezet
ineenspeciaalvoor ditdoelgeconstrueerde klimaatkast. Dezekast, waarin de relatieve
luchtvochtigheid op ± 80% en de temperatuur op ± 23°C wordt gehouden, is ook
uitstekend geschikt voor het kweken van mijten op een kunstmatige voedingsbodem.
2. Het kweken van mijtenopeenkunstmatig voedingsmedium
Voor het onderzoek van voedingsfysiologische problemen bij fytofage mijten is het
van groot belang deze dieren te kunnen kweken op een kunstmatig voedingsmedium.
Als proefdieren werden gebruikt Panonychus ulmi, Tetranychus urticae en T.cinnabarinus.
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Samen met de heer G. A. ZWEERS, biol. cand. te Leiden, werden de eigenschappen
van vele membranen en kunstmatige media onderzocht op hun waarde voor het kweken van mijten.
a. Onderzoek naar een geschikt membraan waardoor de mijten voedsel kunnen opnemen.
1. Membranen opvloeibaremedia
collodion inverschillende dikten
rubber
plastiek
cellofaan
formvar
parafilm M ( R )
vliermerg
appelepidermis
binnenepidermis van ui
De volwassen mijten konden met hun stekende monddelen de collodion membraan
wel doorboren, maar de larven niet. De binnenepidermis van de bolrok van een ui gaf
betere resultaten. Op dit één cellaag dikke membraan bleven enkele larven van T.
urticae vijf dagen in leven. Het meeste succes leverden Parafilm M ( R ) membranen op.
Dit zijn rekbare uit een betrekkelijk homogeen mengsel van rubber en was bestaande
membranen; deze kunnen uitgerekt worden tot ze een dikte van ± 5jxhebben. Door
de voedingsvloeistof te kleuren met een neutraalroodoplossing (0,1%) kon bewezen
worden, dat imagines en larven van T. urticae door de parafilm heen voedsel kunnen
opnemen. De overige membranen werden zelfs niet door demonddelen van volwassen
wijfjes doorboord. Met de parafilmmembranen wordt nu verder geëxperimenteerd.
2. Membranen opvastemedia
plastiek
tectyl
collodion
parafilm
Op agar- en gelatinebodems werd vloeibare plastiek of tectyl gespoten in lagen van
verschillende dikten;geen van degenoemde membranen leverde bevredigende resultaten op,evenmin alshetgebruikvanvaste voedingsbodems.
In samenwerking met de heer W. P. MANTEL is getracht enkele tripsensoorten te
kweken op een kunstmatig dieet. Hoewel de dieren de volledige levenscylcus hierop
niet kunnen volbrengen, hebben dezeinleidende proeven toch aangetoond, dat tripsen
met hun zuigende monddelen gemakkelijker voedsel kunnen opnemen door een parafilmmembraan dan mijten (zieproject 3-4-7).
b. Onderzoek naar een eenvoudige methode om mijten te kunnen kweken op een
kunstmatig membraan opeenkunstmatig voedingsmedium.
Voor elk van de bovengenoemde membranen zijn speciale kweekmethoden toegepast, die echter door de onbruikbaarheid van de membranen vervallen zijn.
Veel aandacht is besteed aan membranen in combinatie met vloeibare media,
op het ogenblik zijn detweevolgendemethoden in gebruik.
1. Een parafilmmembraan, gespannen over een hard-plastiek dopje, waarin zich de
voedingsoplossing bevindt.
2. Een parafilmmembraan gespannen over een flexibel-plastiek dopje, gevuld met
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voedingsvloeistof, die onder een zekere overdruk wordt gehouden door een
metalen veerdiehet dopje samendrukt.
Het schijnt dat dezeoverdruk indevoedingsoplossing devoedselopname door de
mijten enigszinsvergemakkelijkt. Het onderzoek wordt voortgezet.
Het is nog niet gelukt om de bewegingsvrijheid van mijten te beperken tot een bepaald oppervlak, behalve dan door het gebruik van een volledig gesloten kooi of een
stropige stof zoals bijv. rupsenlijm. Dit laatste heeft het grotenadeeldateengrootaantal dierendaarin vastkleeft enverloren gaat.
Vele stoffen zijn onderzocht op hun eventueel afstotende werking op mijten. Deze
proeven duren nog voort.
c. Onderzoek naar dejuiste samenstelling van het kunstmatige voedingsmedium.
Een groot aantal voedingsmedia - in totaal 34-, variërend van heel eenvoudige
(een saccharoseoplossing) tot zeer complexe, die vitaminen, vetten, anorganische
zouten en 23 aminozuren bevatten, zijn op hun voedingswaarde voor mijten getoetst.
Enige waren maar gedeeltelijk kunstmatig en bevatten onder andere maismeel,
eialbumine, moutextract, caseïne en dergelijke; daarnaast is bladperssap beproefd.
In slechts enkele gevallen is het gelukt de larven langer dan vijf dagen in leven te
houden op eenkunstmatig voedingsmedium.
Opeen zeer complex kunstmatig voedingsmedium, dat veel arginine en asparagine
bevatte, doorliepen enkele mijten ongeveer twee derde van de cyclus van ei tot imago
nl. vanaf het eerste larvestadium tot en met het tweede ruststadium. De sterfte was
echter nog zeer hoog. Dit onderzoek duurt nog voort. Aanvankelijk hadden we veel
lastvanbacterie-enschimmelinfecties inonzekunstmatige media.
Streptomycine voldeed niet geheel als groeiremmend middel. Toevoeging aan het
medium van kaliumsorbaat en methyl-p-hydroxy-benzoaat, beide in een concentratie
van 0,2% had tenslotte een goed resultaat. Van een remmende invloed van deze
stoffen opdeontwikkelingvandemijten isnogniets gebleken.
Daar in de toekomst veelal bladponsjes als voedingssubstraat voor demijten zullen
dienen, zal door middel van quantitatieve analyses onderzocht worden welke stoffen
eventueel uit de ponsjes verdwijnen in de loop van veertien dagen en in welke mate.
Daarbij zullenvooral deorganischeN-verbindingen endesuikersdeaandacht hebben.

TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Aardbei
Vintsonderzoek bijaardbei(project 3-2-1, Dr. H. J. DE FLUITER)
Van de in 1964 genomen veldproefjes bleek de opzet, nl. als rijenproef (zie I.P.O.jaarverslag, 1964,blz.61)niet demeest ideale te zijn. Ze zullen in de kasenalsvakkenproef buiten herhaald worden. Aan het opkweken van de daarvoor bestemde luizen
van desoortPentatrichopusfragaefolii werd veelzorg besteed.
Appel
Onderzoek naar de relaties tussen appelbladluizen en hun natuurlijke vijanden(project3-1-4,Dr. H. H. EVENHUIS)
Van de appelgrasluis, Rhopalosiphum insertum (WLK.) werden op29maart de eerste
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fundatrixlarven waargenomen. Velevan dezelarven gingen weer te gronde doordat de
meeste appelrassen zo vroeg in het seizoen nog te weinig blad hebben, waarop ze zich
kunnen vestigen en de dieren dan door weersinvloeden, zoals regen en wind, gemakkelijk van de appelverdwijnen. Appelknoppen, die begin april een hoge populatiedichtheid bezitten, kunnen door die oorzaken enkele weken later grotendeels vrij van bladluizen zijn.
De parasiet van de appelgrasluis, Monoctonus cerasi (MARSHALL), kwam reeds op
30 maart in vrij groot aantal actief op appel voor en op 7 april werd reeds een enkel
eivandeparasietin een bladluis gevonden. De parasiteringspercentages van Monoctonuscerasiwaren opsommigetijdstippen vrij hoog; op21april washetmaximum 74%.
Hyperparasiten speelden zo vroeg in het seizoen nog geen rol. De roofvijanden Adalia
bipunctata (L.), Coccinella decempunctata L., Halyzia quatordecimpunctata (L.) en
Exochomus quadripustulatus(L.).warenwel belangrijk.
Derozeappelluis,Dysaphisplantaginea (PASS.),trad ookin 1965inzo'n gering aantal
op, dat geen schade van enige betekenis werd aangericht. De groene appeltakluis,
Aphispomi GEER, kwam ook in 1965vanaf de maand mei van elders aanvliegen in de
onderzochte boomgaarden.
Daar gebleken is, dat in demeestejaren in appelboomgaarden die in produktie zijn
alleen de appelgrasluis in belangrijke aantallen overwintert en de populatiedichtheid
van dezebladluis door weersinvloeden en natuurlijke vijanden reedsvroeg in het voorjaar sterk afneemt, verdient het aanbeveling de winterbespuiting te vervangen door
een eventuele bespuiting tegen bladluizen in het voorjaar. De fruitteler moet zelf beoordelen ofdezebespuiting aldan nietnoodzakelijk is.
Op 27 mei werden de eerstejonge appelgrasluizen van de tweede generatie waargenomen. Gedurende de eerste week van juni migreerden deze luizen vrijwel alle naar
grassen.
De eerste gemummificeerde bladluizen werden op 23 april gevonden;op dat ogenblik waren dus de eerste larven van de parasiet volwassen. Op 26 april was het aantal
mummies reeds groot en op 12mei waren er mummies met een opening; dit betekent,
dat deeerste imaginesvan detweedegeneratie inhetveld aanwezigmoesten zijn.
Bij een uitgebreide kweekproef van zweefvlieglarven gevangen op appel bleek, dat
het merendeel van de zweefvliegen Syrphus ribesii(L.), S. vitripennis MEIG., S. luniger
MEIG., S. corollae(F), S. torvus OSTEN-SACKEN, Epistrophe balteata (GEER), Platychirus scutatus (MEIG.), P.peltatus (MEIG.), Lasiopticus pyrastri (L.) en L. seleniticus
(MEIG.) geen specifieke roofvijand van appelbladluizen is. Alleen Cnemodon vitripennis
(MEIG.)iseenspecifieke roofvijand vandeappelbloedluis,£>mroma lanigerum(HAUSM.).
Uit depuparia van de zweefvliegen zelf werd een aantal parasieten opgekweekt, voornamelijk Diplazon-soorten, die merendeels weern u specifiek zijnvoorde zweefvliegen
van appel. Het waren Diplazon tarsatorius (PANZ.), D. laetatorius (F.), D. tetragonus
(THUNB.), D. fissorius (GRAV.), D. nigritarsis (GRAV.) en D. trinctorius (THUNB.). D.
abdominator (BRIDG.) en D. xanthaspis (THOMS.) alleen bleken specifieke parasieten
voor Cnemodon vitripenniste zijn. Verder werd Mesochorus spec,(een hyperparasiet)
nog in gering aantal gekweekt benevens een aantal Chalcidoidea,Proctotrupoidea en
Cynipoidea.Deparasiteringwasinhet algemeen laag, zodat depopulatie van dezweefvlieglarven nietin ernstigemate werd beïnvloed.
Onderzoek naar de mogelijkheden van een harmonische bestrijding van plagen in
boomgaarden(project 3-1-4, Dr. H. H. EVENHUIS)
Proefboomgaard Thedinghsweert (bij Tiel)
Door de beheerder van dit perceel werd het gras op de boomstroken met een on58

kruidbestrijdingsmiddel bestaande uit een mengsel van paraquat en diquat bespoten,
Een nadelige invloed hiervan op de bomen of op de fauna op deze bomen was niet
waar te nemen. De linkerhelft van de gedeelten N en G bleek echter in de loop van de
maand juli bladverkleuringen en bladmisvormigen te vertonen tengevolge van bespuiting met een bestrijdingsmiddel dat verontreinigd was met de genoemde stoffen. Op
derechterhelft van dezegedeelten kwam dezebeschadiging niet voor.
Het onderzoek over de invloed van een „normaal" (N) en een „gewijzigd" (G) bespuitingsschema werd voortgezet. Het gedeelte BD, dat in 1960, 1961 en 1962 op
„biologisch-dynamische" wijze is behandeld, is van 16april af vijftien maal met tecoram bespoten tegen appelschurft en appelmeeldauw. In dit gedeeltetrad weer ietsmeer
meeldauw op dan in de gedeelten N en G, die op 8 april met een kwikpreparaat en
daarna vijftien maal met Captan tegen schurft waren behandeld en zevenmaal met
Wepsyn tegen meeldauw.
Op 1 meiisinhet gedeelte N met azinfos-methyl gespoten tegenderupsen van bladrollers,voorjaarsuilen en wintervlinders en op 13juli en op 19augustus nog eens tegen
de rupsen van bladrollers. In het gedeelte G werd op 25juni spint bestreden met tetrasulenop2juli en 15augustusderupsenvanbladrollersmet eenpreparaat van Bacillus
thuringiensis.Op 10juni, 9en29juli isinhet gedeelte BD gespoten met azinfos-methyl
en op 19julimet oxythiochinox.
De aantasting van de vruchten werd bij de oogst beoordeeld. Het percentage door
bladrollerrupsen beschadigde vruchten bedroeg voor de gedeelten N, G en BD resp.
4, 5en 6; de rupsen van het fruitmotje hadden resp. 1 %, 0% en 1 % aangetast en die
van voorjaarsuilen en/of wintervlinder 3%,27%en 6%.De bladrollers in het gedeelte
BD bleken ditjaar invergelijking met dieinde beide andere gedeelten weinig moeilijkheden te hebben gegeven. Voor het fruitmotje geldt dit eveneens. De aantasting door
rupsen van voorjaarsuilen en wintervlinders is gedurende de laatste jaren in het gedeelte G steeds toegenomen. Waarschijnlijk heeft de bespuitingmet azinfos-methyl op
1mei deschade door dezerupsen inhetgedeelteN beperkt.
Twee andere plagen, die de vruchten echter niet aantasten, traden ditjaar inhetgedeelte G op de voorgrond, ni. de appelbladmineerder Stigmella malella (STAINT.) en
de appelbladgalmug,Dasyneuramali (KIEFF.).
De eerste werd het vorigejaar voor het eerst tot eenplaag. Ondanks de grote populatiedichtheid in de vorige herfst van haar belangrijkste parasiet, Cirrospilus vittatus
WLK., kon ze zich ook dit seizoen weer tot een plaag ontwikkelen. Op 13 juli werden
in een monster van 200 bladeren uit ieder gedeelte de bladmijnen en de aangetaste
bladeren geteld. In het gedeelte N werden 16mijnen in 12bladeren geteld, in gedeelte
G 337 mijnen in 110bladeren en in deel BD 14mijnen in 12bladeren. Op 23 september waren deze aantallen respectievelijk 220 in 163, 1438 in 184 en 176 mijnen in 80
bladeren.
Volgens de heer M. VAN DE VRIE was in de beide gedeelten N en G gedurende het
geheleseizoeneenlagedichtheid van Panonychus ulmi aanwezig; verschillen van betekenis in fauna tussen beide gedeelten werden niet waargenomen. Roofmijten en roofwantsen waren zeer sporadisch aanwezig. Ook in het gedeelte BD werd een zeer geringe dichtheid van P.ulmi vastgesteld; hier ontbraken roofwantsen en roofmijten geheel. Andere mijtesoorten, fytofaag dan wel indifferent, kwamen zelden voor. Ongetwijfeld is de bespuiting met niet selectieve middelen verantwoordelijk voor de verarmingvan de fauna.
De opbrengsten in de gedeelten N, G en BD verhielden zich respectievelijk als 2:1:
5%. In de laatstejaren was de opbrengst in het gedeelte G steeds iets hoger dan in N.
Dat de oogstindeel G tenopzichtevandieinNzosterk isgedaald,moetin hoofdzaak
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aandeaantastingdoorStigmella malellain1964wordentoegeschreven.Deoorzaakvan
derelatief grote opbrengst inhet gedeelte BDisnietzomaar aante wijzen. Dit gedeelte
van ongeveer3/4ha werd in 1965met 5000kgVAM-compost bemest, terwijl degedeelteN en G(tezamenongeveereveneens% ha)gezamenlijk 1000kg kalkammonsalpeter
en 460 kg zwavelzure kalk ontvingen. In gedeelte BD was de bladstand opmerkelijk
beter. Merkwaardig is dat mijnen van de mineervliegPhytomyza heringiana HEND. in
het gedeelte BD vrij veel voorkwamen, hoewel dit insekt zich daar niet tot een plaag
ontwikkelde;indegedeelten N en G werden daarentegen zogoed als geen bladmijnen
van demineervlieg waargenomen.
Door grote aantallen fytofage insekten van appel en hun roofvijanden op te kweken, werd de laatstejaren een belangrijk grotere kennis verkregen van de het meest op
de voorgrond tredende parasieten van deze insekten. Daarbij kwam naar voren dat de
„Stuttgarter klopmethode", waarmee proefbomen door afkloppen op hun insektenfauna kunnen worden onderzocht, slechts in zeer beperkte mate een indruk geeft van
depopulatiedichtheid van de insekten, die werkelijk een rol spelen in de arthropodenfauna van de appel. Het merendeel van de gevangen dieren, in het bijzonder Diptera
enHymenoptera, zijnnamelijk afkomstig uit andere biotopen ofandere verblijfplaatsen
in de boomgaard. Van de eerstgenoemde groep zijn in de regel verreweg de meeste
exemplaren aanwezig (vooral Tendipedidae,BibionidaeenPsychodidae). Alleen als een
bepaald fytofaag waarddier bijzonder talrijk is,worden ook zijn parasieten in belangrijke aantallen gevangen: Stigmella malellaen Cirrospilusvittatus; Eriosoma lanigerum
enAphelinus mali.
De proefbomen op „Thedinghsweert" werden van mei af gedurende het gehele
seizoen weer ongeveer eenmaal per maand bemonsterd met behulp van de bovengenoemde Stuttgarter klopmethode. Tegelijkertijd werden ook steeds twee proefbomen
opde„Schuilenburg" bij Lienden afgeklopt. Deze bomen, die deel uitmaken van een
stuk oude boomgaard waar in voorgaandejaren weinig cultuurmaatregelen zijn genomen, werden in 1965 dertienmaal met „Captan" enzesmaalmet „Wepsyn" gespoten
resp.tegen schurft enmeeldauw en op26meimettetrasultegen spint.
Hetismoeilijk omeenduidelijke lijn in het verloop van de dichtheid van de totale
insektenpopulatie vast te stellen. Zo waser bijv. op 22juli een hoge top in het gedeelte
G; voornamelijk door het grote aantal Stigmella malella; op de „Schuilenburg" waren midden in de zomer en in de herfst de aantallen bijzonder groot door de talrijke
Typhlocybafroggatti BAKER.
Onderzoek naar de mogelijkheden van een gecombineerde chemische en biologische
bestrijdingvan Tortricideninboomgaarden(project 3-5-12, Drs. D. J. DE JONG)
1. Deproefboomgaard van de„Albertinehoeve" bij Kloetinge
Z i e k t e n en p l a g e n en het b e s t r i j d i n g s p r o g r a m m a in 1965.
Opnieuw is het effect van een normaal (N) en van een gewijzigd (G) bestrijdingsschema op de Albertinehoeve dit jaar vergeleken. In beide percelen werd zevenmaal
tegen meeldauw gespoten en twaalf keer tegen schurft, waarbij tegen laatstgenoemde
ziekte enkele malen inplaats van Captan een mengcarbamaat istoegepastomgebreksverschijnselen tevoorkomen. In denazomer isook nogtegen Gloeosporium in 'Golden
Delicious'met Captan gespoten. Ertrad echter slechtseenmatige meeldauwaantasting
open schurft kwamvrijwel niet voor.
Op 21mei werd met tetrasul geneveld tegen de fruitspintmijt, die toen in grote aantallen uitdewintereieren was gekomen.
In tegenstelling tot gedeelte G, deden zichinhet gedeelteN geengrote moeilijkheden
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voor met insekten. Fytofage wantsen behoefden er niet speciaal te worden bestreden,
maar in het gedeelte G breidde de kommaschildluis Lepidosaphesulmi L. zich na half
meizosterk uit, dat krachtig moest worden ingegrepen. Omdat uitandere proeven was
gebleken, dat er geen goed „selectief" middel was, werd op 21 mei en 2 juni resp.
met azinfos-methyl en demeton-S-methyl gespoten. Dit had een goed resultaat, óók
ten opzichte van andere schadelijke insekten als blad- en bloedluizen, rupsen en mijten. Van deze laatste bleef de aantasting het hele jaar gering. De uitwerking op vele
nuttigeen indifferente insekten wasnoodlottig.
Speciale bemonsteringen wezen uit, dat de Tortriciden later weer in aantal toenamen, zodat op 1 juli en 10september met Bacillus thuringiensis-przTpamten isgespoten;
het resultaat was behoorlijk. Hymenoptere parasieten, die de rupsen in het voorjaar
voor 6-7%parasiteerden, werden najuniechter vrijwel niet meer aangetroffen.
De veranderingen in de levensgemeenschap werden onderzocht met een gestandaardiseerde bemonsteringsmethodiek, waarvan al in het verslag over 1964melding is
gemaakt. Ook werden fenologische en faunistische waarnemingen gedaan met vanglampen, met behulp waarvan kon worden beoordeeld of bepaalde insekten bestreden
moesten worden.
Uit de insektenvangsten bleek, dat de Tortricide Ptycholoma lecheanum L. in het
voorjaar ingrotereaantallenvoorkwam dan enkelejaren geleden.
De oogst
De oogstanalyses toonden voor beide gedeelten een lage kg-opbrengst aan. In het
gedeelte N was de kwaliteit uitstekend, maar in G kwamen vrij veel door wantsen beschadigde vruchten voor, vooral bij 'James Grieve' (13%), 'Jonathan' (8%) en 'Schonevan Boskoop' (6%). Gemiddeld was85%van devruchten in hetgedeelte G vrij van
insektenaantasting.
2. Deproefboomgaard „De Schuilenburg"bij Lienden
F e n o l o g i s c h e w a a r n e m i n g e n e n b e s t rijd i n g s p r o e v e n i n 1965
In deze appelboomgaard (de „oecologische boomgaard") werden appelschurft,
Gloeosporiumen meeldauw door veertien bespuitingen met Captan en zes met Wepsynpreventief bestreden.
Van 1 april tot 5 oktober hebben 23 gestandaardiseerde bemonsteringen van de
biocoenose plaats gevonden; deze leverden evenals in Kloetinge veel gegevens op;
vooral over de schadelijke, maar ook over een aantal groepen nuttige en indifferente
insekten en mijten.
Op 25 mei werd vastgesteld, dat de fruitspintpopulatie was toegenomen tot ca.
viermijten per blad, zodathet nodig was om op 26mei een bespuiting met tetrasul uit
te voeren.
Gedurende de gehele zomer werd door de heer M. VAN DE VRIE slechts een matig
grote populatie van P. ulmi op deze appels waargenomen. Vermoedelijk hebben de
redelijke aantallen roofwantsen en roofmijten uitbreiding van deze populatie kunnen
verhinderen. Op het eind van de zomer werd op de rassen 'Yellow Transparent' en
'Goudreinette' enige uitbreiding vanP. ulmi waargenomen doch hiertegen waren geen
specialemaatregelen nodig.
Op de pruimen kwam gedurende het gehele seizoen een geringe populatiedichtheid
van P. ulmi voor; roofmijten waren hier talrijk. Vrij zeker is de aanwezigheid van de
roofmijten deoorzaak van hetzichnietuitbreiden vande populatie.
Insecticiden werden niet gebruikt, al waren er in april veel appelbloesemkevers die
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aan 70-80%van de gemengde knoppen vraten met het resultaat, dat ca. 40%van de
bloemknoppen bij 'Schone van Boskoop' werd aangetast. Ook kwamen er vrij veel
voorjaarsuilen enwintervlinders voor.
In het algemeen was de fauna gevarieerd, verschillende blad- en bloedluisvijanden
kwamen voor, zij het in vrij kleine aantallen; van de roofwantsen was Anthocoris
nemorumL. talrijk.
Een vanglamp gaf goede aanvullingen op de door de bemonsteringen verkregen gegevens,terwijl de speciale bemonsteringen van de Tortriciden-populatie uitwezen dat
in het voorjaar vooral Ptycholoma lecheanum L. evenals in de Albertinehoeve, Hedya
nubiferana HAW., Spilonota ocellana SCHIFF, en PandemisheparanaD. &S. het meest
voorkwamen. Ook verschenen tegen de bloei veel rupsen van de heggebladroller,
Archips rosana L. uit de overwinterde eieren. In augustus werden enige gammauilen
Plusiagamma L.,gekweekt uitde opappelbomen verzamelde rupsen.
De parasitering van de rupsen bedroeg tijdens de voorjaarsgeneratie 9tot29%;zij
wasin dezomer laag,maar nam inaugustus weertoe.
De o o g s t
Vruchtbeschadigingen door insekten kwamen op de appelrassen 'Yellow Transparent' (9-17%) en 'Jonathan' (20%) het minst voor. Bij 'Early Victoria' was 28%, bij
'Manks Codlin' 31%,bij 'Notarisappel' 34% en bij 'Schone van Boskoop' 21-33%
van devruchten door insekten aangetast.
Vreterij door voorjaarsuil en wintervlinder kwam op devruchten meer voor dan die
door bladroller, enwantsbeschadigingen werden weinig waargenomen.
3. Deboomgaarden bij Serooskerke en Deil
Serooskerke
De waarnemingen indeboomgaard bij Serooskerke zijn voortgezet.
Er werd weer selectief gespoten ni. met biologisch-dynamischepreparaten. Slechts
eenenkele keerisCaptan tegen appelschurft toegepast. Schurft istot eenernstige ziekte geworden.
De biocoenose blijkt wat de mijten betreft behoorlijk stabiel te zijn; ook dit jaar
kwamen schadelijke mijten bijna niet voor, wel roofmijten en vooral roofwantsen
(verschillende soorten). Tussen 9 april en 20 september zijn vijftien bemonsteringen
uitgevoerd. Daaruit bleek dat defauna ook ditjaar weergevarieerd was. Verschillende
fytofage soorten kwamen niet in bijzonder grote aantallen voor, maar toch beschadigden zij gezamenlijk het fruit vrij ernstig (onder andere de roze appelluis, Dysaphis
plantaginea (PASS)., de appelbladvlo, Psylla mali SCHMIDTB. en verschillende bladrollers).
De bemonsteringen van deTortriciden-populatie toonden aan dat de vruchtbladroller in de zomer het talrijkst was; in het voorjaar traden Pandemis heparana D. & S.,
Spilonota ocellana SCHIFF., en de heggebladroller, Archips rosanaL. meer op devoorgrond. De rupsen waren in het voorjaar voor 20-30%geparasiteerd, maar in de zomer
slechtsvoor2-12%.
Deil
In Deil is ditjaar voor het eerst bemonsterd. Hier worden, evenals in Serooskerke,
biologisch-dynamische preparaten voor debestrijding gebruikt, met enkele aanvullende bespuitingen met Captan tegen schurft. Ook hier heeft deze ziekte ernstige vormen
aangenomen.
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Er trad ook een fruitspintplaag op omdat de levensgemeenschap nog niet stabiel
genoeg was: roofmijten warenvrijwel afwezig.
Er werden dertien algemene bemonsteringen uitgevoerd tussen 8april en 10augustus. Speciale bemonstering van de Tortriciden vond plaats door rupsen en poppen te
verzamelen en verder op te kweken. Dit gebeurde zevenmaal tussen 27 april en 9juni.
Spanrupsen van wintervlinders waren inhet voorjaar zeertalrijk. Roofvijanden waren
er in het algemeen niet; Anthocoris nemorum L. kwam het meest voor. Toch was de
fauna vrij gevarieerd.
De rupsen van de Tortriciden waren in de voorzomer voor 32-35% geparasiteerd
door sluipwespen.
Chemische en microbiologische bestrijding van Tortriciden (project 3-5-13, Drs.
D. J. DE JONG)

1. C h e m i s c h e m i d d e l e n
Met hetpreparaat A2039(Ultraeid)zijn opappelonderstammen drie laboratoriumproeven en een kasproef genomen ter bestrijding van Adoxophyes-rupsen. De rupsen
van het derde en het vierde ontwikkelingsstadium waren gevoeligvoor ditmiddel, dat
behalve in de geadviseerde concentratie van 0,1% ook nog goed werkte in 0,0125 en
0,006%,zowelin het laboratorium alsindekas.Het schijnt duszeergoede rupsdodendeeigenschappen tebezitten. Dit geldt ook voor azinfos-methyl, dat in een concentratievan 0,009%nogeengoed effect had.
Het zeer weiniggiftige bromofos had eveneens goede werkingtegen rupsen van deze
bladroller. In eenconcentratie van 0,2 tot 0,05%doodde het binnen drie dagen rupsen
van het tweede ontwikkelingsstadium; het effect van lagere concentraties onder laboratoriumomstandighedenisnogniet bekend.
Door demeton-S-methyl in een 50% concentratie op de stammen vanjonge appelbomen te smeren werden groene appeltakluis en roze appelluis in een veldproef goed
bestreden. Dit opent perspectieven voor meer selectieve bestrijdingsmethoden.
In kasproeven met onderstammen en in een proef in de boomgaard bleek, dat verschillende middelen, maar vooral azinfos-methyl, goederesultaten gevenbij de bestrijdingvan demigrerende larvenvan de kommaschildluis.
Genoemd middel werkte ook goed tegen de larven die zichjuist hadden vastgezet,
zodat het mogelijk lijkt dat deze schildluis ook te bestrijden is als de migratie net is
afgelopen. Dit tijdstip zou even buiten de gevoelige periode van de bomen vallen (een
maand na debloei).
2. P a t h o g è n e m i c r o ö r g a n i s m e n
Omdat de vermeerdering van het Adoxophyes-kernpolyedervirus in de vrij kleine
rupsen van bladrollers moet plaats vinden, zijn kruisbesmettingen met ander virusmateriaal uitgevoerd. Adoxophyes-rupsen werden besmet met onder andere kernpolyedervirus van Barathra brassicae, teneinde te onderzoeken of deze vreemde virussen ook
lethaal kunnen zijn voor Adoxophyes. Dit zou kunnen, indien bijv. eenlatent bij Adoxophyes aanwezig virus er door zou worden geactiveerd (M. B. PONSEN & D. J. DE
JONG, Entomophaga 9, 1964: 253-255). Verscheidene dieren gingen dood onder de
typischeverschijnselen vanvirusziekten. Ir. PONSENvermeerdert nu het Barathra-virus,
terwijl in Wilhelminadorp het Adoxophyes-virus wordt vermeerderd om er een veldproefmeeuitte voeren.
Mede ten behoeve van devirusvermeerdering wordt geëxperimenteerd met het kwekenvanrupsen ophalfsynthetische voedingsmedia in buizen.
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0,125%, tetrasul Ü,1U%, Dipterex V,il)"/0 en wepsyn u,u// 0 naaaen geen naueuge
invloed. De opnamen werden op 28juni vlak voor de behandeling en op 30juni uitgevoerd.
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Het preparaat Biotrol-WP, opbasisvan Bacillus thuringiensis,werd ineen veldproef
onderzocht opzijn werking tegen de rupsen van devruchtbladroller. Het veroorzaakte
een sterfte van ca. 70%.
BestrijdingvanTortriciden indefruitteelt met behulpvaneiparasieten(project 3-5-14,
Dr« D I DF lONCA

f. Toetsingder trechtermethode
Om eenindruk tekrijgen van dedoelmatigheid dervangtrechters werd een methode
uitgewerkt om de te behandelen boom in te hullen. Met behulp van een buizenframe
en plastiek folie is een tent van 4 x 4 x 4m gemaakt en voorzichtig over de desbetreffende boom aangebracht. Daarna werd het gehele grondoppervlak van de tent bedekt met plastiek bakken en een aantal trechters in de boom bevestigd. Vervolgens
isdeinhoudvandetent begastmetDDVPofbespotenmeteenmengselvan pyrethrumderris. In het eerste geval werd de tent een nacht over de boom gelaten, in het tweede
slechts twee uur. De bakken en de trechters werden geleegd en op de oorspronkelijke
plaatsweeraangebracht.Degeheleboomwerdnuvan detop tot beneden toe afgeklopt
om aldushetwindeffect teimiteren. Door degeheleinhoud van detrechters + de bakken te betrekken op het oppervlak van deboom, konden op grond van de oppervlakte
van detrechters deaantallen in detrechters tevangen insekten worden geschat. Doordat in elke boom verscheidene trechters aangebracht waren kon de variatie tussen de
trechters onderling vastgesteld en hieruit het meest gewenste aantal trechters voor een
representatief monster bepaald worden. Deinhoud van detrechters en debakken werd
afzonderlijk onderzocht; dit leverde een indruk op van de verdeling van de soorten
overhetgrondoppervlak van de boom.
Het was opmerkelijk dat, met uitzondering van de muggen, deaantallen in de trechter verzamelde insekten steeds éénàtweemaal zohoog waren als op grond van de totalevangsten verwacht kon worden. De verhouding was onafhankelijk van de dichtheid
van de betrokken soort. Deze hogere aantallen zijn te verklaren uit de plaats, waar de
trechters in de boom waren opgehangen (ongeveer halverwege tussen de omtrek van
de boom en de stam). De verwachte aantallen insekten zijn gebaseerd op de oppervlakte van de boom en zijn niet gecorreleerd met de dichtheid van de bladeren of de
takken.
De variatie tussen de vangsten in de trechters onderling blijkt tussen redelijke grenzenteliggen. Op grond van enige berekeningen bleek dat bij gebruik van vier trechters
per boom de resultaten ongeveer gelijk zouden zijn. Daarom menen wij dan ook, dat
bij proeven over de invloed van bestrijdingsmiddelen op defauna van appelbomen dit
aantal trechtersper boom eenbetrouwbare indruk daarvan kan geven.
Over de verspreiding van verschillende soorten in de boomgaard zijn nog geen
waarnemingen gedaan.
II. Biologische bestrijding
A. deecologische betekenisvanroofmijten inde boomgaard
De inventarisatie van de roofmijtenfauna in verschillende typen van boomgaarden
werd voortgezet; het grootste gedeeltevan het verzamelde materiaal isechter nog niet
bewerkt.
Invloed vanroofmijten opdepopulatieontwikkeling vanPanonychusulmi
De veldproef van 1964waarin het effect van verschillende dichtheden van de roofmijtesoort Typhlodromus (A.) pyri SCHEUTEN( = tiliae OUDMS.) opverschillende dichtheden van P. ulmi werd bestudeerd, isin 1965voortgezet. Gedurende de winter 19641965 werd de hoeveelheid wintereieren op deze bomen geschat, aangezien een enigszins nauwkeurige telling hiervan niet mogelijk is. Hierbij bleek het volgende. Op de
onbehandelde bomen (met T.pyri noch met P. ulmi geïnfecteerd) waren slechts weinig wintereieren aanwezig. Ook op de bomen, waarop in 1964een matig of een groot
aantal P. ulmi en een groot aantal roofmijten waren aangebracht, waren weinig wintereieren aanwezig.
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Een wat grotere hoeveelheid wintereieren kwam voor op de bomen, waarop een
gering aantal P. ulmi en weinig roofmijten waren aangebracht, terwijl tenslotte een
grote hoeveelheid wintereieren aanwezig bleek te zijn op de bomen, die van veel
P. ulmienweinigroofmijten waren voorzien.
Daar deze proef op jonge bomen werd uitgevoerd en hierop betrekkelijk weinig
natuurlijke overwinteringsplaatsen voor roofmijten (loszittende schorsschubben, spleten en dergelijke) voorkomen, zijn in de nazomer van 1964 en aantal kunstmatige
overwinteringsplaatsen aangebracht in devorm vanjute stroken om de stam en enkele
van detakken.
DeontwikkelingvandeP.ulmi-en deroofmijtenpopulatie werd gedurende de gehele
zomer van 1965 op de verschillende objecten gevolgd door middel van tellingen aan
bladmonsters. Op de bomen waarop weinig wintereieren voorkwamen, was ook de
eerste generatie van P. ulmi klein; gedurende de gehele zomer bleef hierop een lage
populatiedichtheid aanwezig.Ook de roofmijten waren op deze bomen weinig talrijk.
Waar dewintereiereninmatige hoeveelheidvoorkwamen wasdeeerstegeneratie van
P. ulmi wat groter, doch daar het aantal roofmijten op deze bomen in 1964 al groot
was, konden deze de verdere ontwikkeling van P. ulmi gedurende het seizoen 1965
sterk remmen, zodat ereindjuli slechtseengeringaantal overgebleven was.
Op debomenmetveelwintereierenvanP.ulmiwarenookdeeersteendetweedegeneratie vrij groot; de populatiedichtheid van de roofmijten was hier tengevolge van de
situatie in 1964echter ook hoog zodat de latere generaties van P. ulmi hierdoor sterk
in hun ontwikkeling beperkt werden. Verschillen van enige betekenis tussen de oorspronkelijk sterk uiteenlopende dichtheden van prooidier en predator werden in augustusen september nietmeer aangetroffen.
Hieruit kan men voorlopig concluderen dat bij een grote populatiedichtheid van de
prooi en een lage van de predator de laatste het aantal prooidieren gedurende verscheidene generaties aanzienlijk kan reduceren.
Verder bleek dat, onafhankelijk van de uitgangsdichtheden van prooi en predator,
na verloop van tijd van beide geringe populaties op de waardplant aanwezig blijven.
Dit isvermoedelijk te verklaren uit de voorkeur van deroofmijten voor delarven van
P. ulmi; devolwassen mijten worden zelden ofnooit aangevallen.
Hetligtindebedoelingdezeresultaten onderpraktijkomstandigheden en toepassing
van eenvolledig spuitschema met selectievemiddelente toetsen.
In dekas werd deinvloed vanverschillende dichtheden van Typhlodromuspyri op de
populatieontwikkeling van P. ulmi nagegaan om de eerder verkregen voorlopige gegevensteverifiëren. Deze werden geheelbevestigd.
B. Deecologische betekenis vanroofwantsen inde boomgaard
Overwintering van de roofwantsen
Gedurende dewinter 1964—1965is nagegaanwelkesoortenroofwantsen inde boomgaard overwinteren, wââr zij overwinteren en wanneer zij weer actief worden. In de
winter blijken twee Anthocorus-soorten nl. Anthocoris nemorum L. en Anthocoris nemoralis F. en enkele On'ws-soorten aanwezig te zijn. Als overwinteringsplaats komen
losse schorsschubben, kankerwonden en allemogelijke ruweplekken opde stam en de
dikketakkeninaanmerking.Gedurende dewinter schijnen echterveeldieren te sterven
daar er in genoemde schuilplaatsen nogal wat dode exemplaren werden aangetroffen ;
of deze tot de overwinterende generatie behoren moet nader onderzocht worden.
Op 12 maart werden de eerste actieve dieren op appel waargenomen; het duurde
echter tot 29 maart voordat redelijke aantallen op de bomen aanwezig waren. Vermoedelijk kunnen de overwinterende dieren door hogere temperatuur tijdelijk actief
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worden en bij temperatuurdaling weer in een stadium van inactiviteit terugvallen.
Het is opvallend dat vrijwel uitsluitend vrouwelijke dieren overwinteren: het percentage mannetjes, dat gedurende de winter en het voorjaar werd aangetroffen, was
lager dan 1%.
VoedselkeuzevanAnthocoris nemorum L.
Daar de roofwantssoort A. nemorum actief kan worden vóórdat P. ulmi of bladluizen op de bomen aanwezig zijn, werd nagegaan of de roofwantsen ook wintereieren
van P. ulmi als voedsel aannemen. Dit bleek in laboratoriumproeven en ook in het
veld inderdaad het gevalte zijn. Op kleine schaal werd in het laboratorium onderzocht
voor welke prooi deze roofwants voorkeur vertoont: jonge dan wel volwassen bladluizen (Aphisfabae) óïP. ulmi. Het bleek, dat dekeus duidelijktengunstevandejonge
bladluizen uitviel, daarna volgde P.ulmi(volwassen vrouwtjes) entenslotte devolwassen Aphis fabae.
Een verklaring hiervoor is nog moeilijk te geven daar het volume der prooidieren
zeer grote verschillen vertoont, en de hoeveelheid opgenomen voedsel ongetwijfeld
invloed heeft op het zoekgedrag van de roofwants.
Invloed van Anthocorus nemorum op depopulatieontwikkeling vanPanonychus ulmi
In kas- en veldproeven werd eenvoorlopig onderzoek ingesteld naar de invloed van
A. nemorum op depopulatieontwikkeling vanP. ulmi. De voorlopige indruk is dat dezesoort een grote populatie vanP. ulmi in korte tijd belangrijk kan reduceren;bij lage
dichtheden van de prooi treedt echter een grote sterfte onder de wantsen op, terwijl de
gemiddelde eiproduktie per dier sterk daalt.
Fenologie der roofwantsen
Evenals in 1964 werd ook in 1965 een onderzoek ingesteld naar de periode waarin
verschillende soorten roofwantsen op de vruchtbomen aanwezig zijn en naar de stadia
welke voorkomen. Dit onderzoek werd verricht in boomgaarden te Serooskerke,
's Heerenhoek, Lienden en Deil.Het verzamelde materiaal moet nog bewerkt worden.
De groene appelwants, Lygus pabulinus (L.) (project 3-10-9, M. VAN DE VRIE)
Depopulatieontwikkeling in Zeeland
Op27 en28aprilkwamente Kloetinge,Kapelleen Overzandezowelopappel en peer
als opzwarte besdewintereieren uit.
De eerste volwassen wantsen werden te Kloetinge op 6juli gevonden en de eerste
larven van de tweede generatie op brandnetel en op aardappel op 29 en 30juli, zowel
te Kloetingealste Kapelle.
Chemische bestrijding
Op 5mei werd met verschillende middelen een bestrijdingsproef op peer genomen.
Deze eenmalige behandeling met 0,20% DDT 50%, 0,075% diazinon 20%, of 0,075%
malathion 50% had een goed resultaat. Onvoldoende werkten Carbaryl ( = Sevin)
0,10% endosulfan 50 %, 0,07 % endimethoaat40%,0,05%.
Cicaden als vectoren van virussen bij land- en tuinbouwgewassen (project 1-3-5,
Dr. H. H. EVENHUIS)

De proeven, waarin getracht wordt het virus van de proliferatieziekte van appel op
gezonde zaailingen over te brengen met behulp van cicaden, werden uitgebreid.
Aphrodes bicinctus (SCHRANK), enkele kleine Aphrodes-soorten, Cicadella viridis (L.)
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en Philaenusspumarius(L.)werden daarbij gebruikt. Dit zijn allemin of meer polyfage
soorten, die lange tijd op appel in leven kunnen blijven. Er werd opnieuw tevens aandacht besteed aan de mogelijkheid van overbrenging van het virus via de grond. Tot
nu toe zijn in onze proeven op de appelzaailingen geen symptomen van deziekte waargenomen.
GROENTEGEWASSEN

Peen
De wortelvlieg,PsilarosaeF.(project 3-9-2, Drs.L. E. VAN 'T SANT)
Onderzoek naar de biologie en de bestrijdingsmogelijkheden van de wortelvlieg
PsilarosaeF.dieresistentistegen gechloreerde koolwaterstoffen.
Ter bestrijding van de wortelvliegpopulaties, die resistent zijn tegen gechloreerde
koolwaterstoffen, worden sinds enkelejaren in Nederland organische fosforbindingen
gebezigd. Wanneer de wortelvlieg ook resistentie ten opzichte van deze verbindingen
zou ontwikkelen, komen voor de chemische bestrijding alleen nog de carbamaten in
aanmerking. Hiervan geniet dimetilan reeds bekendheid als middel tegen huisvliegen.
Hoewel de fabrikant geen gegevens over toepassing tegen land- en tuinbouwinsekten
ter beschikking had, werd dimetilan in de door hem aanbevolen dosering in 1964 in
bestrijdingsproeven tegen deuievlieg opgenomen. Naar aanleiding van detoen verkregen resultaten is het middel in 1965 naast diazinon tegen de wortelvlieg gebruikt. In
deze proef op lichte zavelgrond werd dimetilan in doseringen van 6, 8en 10kg actieve
stof per ha toegediend en weltweemaal: nl. als granulaat in derijen vóór het zaaien en
als spuitmiddel over de rijen drie maanden na de eerste behandeling. Diazinon is volvelds als spuitmiddel toegepast vóór het zaaien in een dosering van 6kg actieve stof
per ha en als spuitmiddel over de rijen in dezelfde dosering, drie maanden na de eerste
behandeling. De aantasting bleek 4% maand na het zaaien in de met dimetilan behandelde objecten vrijwel nihilte zijn; diein decontrole objecten was daarentegen gemiddeld 29,5%.Na 5%maand waren de aantastingspercentages van de behandelde en de
controle objecten resp. gemiddeld 28,7 en 82,5.Aangezien de tweede behandeling drie
maanden na het zaaien is toegepast, duurt de beschermende werking van een bespuiting met dimetilan dus minder dan 2y 3 maand. Voor diazinon bedraagt deze periode
echter minstens 2y 3 maand. Het gunstige resultaat van de bestrijding met diazinon
bevestigde de vroegere ervaringen op een lichte zandgrond. Er werd nl. in het geheel
geen aantasting waargenomen. Dimetilan kan echter, tweemaal toegepast, in detoekomst van praktische betekenis zijn bij wortelen met een groeitijd van ± drie maanden. De toepassingsmogelijkheden van dimetilan worden nog verder onderzocht.
Tijdens delangdurige ziekte van de onderzoeker werden de werkzaamheden door
zijn assistent deheer J. C. FRERIKSverricht.
Slaenandijvie
Bladluizenbijslaenandijvie (project 3-9-7, Drs. L.E. VAN 'TSANT met medewerking
van de heer J. G. C. BETHE van het Proefstation voor de Groenteteelt in de Volle
Grond te Alkmaar)
1. Nasonoviaribisnigri MOSLEY
Inhetvoorjaar kon een gedeeltevan deontwikkeling van Nasonoviaopenkelebessesoorten bestudeerd worden. De eerste fundatrices verschenen reeds op 12 maart op
kruisbes, terwijl die op rode en zwarte bes een week later werden waargenomen. De
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eerste larven van de tweede generatie kwamen op 26 maart op alle drie bessesoorten
voor. Op2en 9april washet aantal larven sterk toegenomen.
Op sla enandijvie konden, mede door devaak slechte weersomstandigheden, slechts
nu en dan waarnemingen verricht worden. Zeer grote aantallen Nasonovia-luizen kwamen weer op sla voor. Op andijvie was het aantal daarentegen klein.De verhouding
van de aantallen bladluizen op sla en andijvie bedroeg in juni ongeveer 19:1. Zoals
reeds in het vorigejaarverslag (zie blz. 76) werd verondersteld, is de overlevingskans
vooral bij regenachtig weer indegesloten slakrop naar het schijnt veelgroter dan in de
min ofmeer open andijvieplant.
2. Wolligeslawortelluis,Pemphigusbursarius L.
Voor het eerst werden beursvormige gallen van Pemphigus bursarius op zeer jonge
populieren (leeftijd slechts enkelejaren) waargenomen. Meestal zijn deze gallen aanwezig op jonge takken van vrij oude Populus nigra. De eerste fundatrices kwamen te
Wageningen op 29 april voor. Zij bevonden zich op de bladsteeltjes en hadden hierin
reedseenkleineverdikking gevormd.Hier zijn deeerstegevleugelden op25juniinvangfuiken gevangen ente Heemskerk op 1juli.
Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling der gallen werden te Venlo tussen
14mei en 18 juni wekelijks metingen verricht aan 27 gallen. In mei was de „breedte"
van de gal groter dan de „hoogte" en injuni was het omgekeerde het geval. Na 18juni
werden de gallen ingehuld voor fenologische waarnemingen en de metingen gestaakt.
Opandijvie kwam op 8juni reedseen- zij hetzeerlichte - aantasting voor. Vermoedelijk werd dezeveroorzaakt door Pemphigus-luizen die in de grond overwinterd hadden.
Evenals in 1964werden ook nu weer wortelluizen bij kamille gevonden;deze soort
isnogniet gedetermineerd.
Witlof
De witlofmineervlieg, Napomyza lateralis Fall, (project 3-9-6, Drs. L. E. VAN'T
SANT, met medewerking van de heer J. G. C. BETHE, Proefstation voor de groenteteelt
in devolle grond te Alkmaar)
Ditjaar werd voor het eerst aantasting door Napomyza lateralis F. gevonden bij de
reukeloze kamille Matricaria maritima ssp. inodora(L.) CLAPHAM. Napomyza lateralis
is tot nu toe als larve bij twee algemeen voorkomende kamillesoorten ni. de echte, en
de schijfkamille, aangetroffen. Het iswaarschijnlijk dat op kamille, witlof enpeen verschillende typen van Napomyza lateralisvoorkomen. Evenals in 1964 is nl. gebleken,
dat devankamilleafkomstige Napomyza lateraliswitlof nietalswaardplant accepteert.
SPENCER (Engeland) aan wiewijmateriaal, opgekweekt uit kamille,peen enwitlof, opgestuurd hebben, gaat nog verder in zijn conclusies en veronderstelt, dat het hier om
drieverschillende soorten gaat. Aan deverschillen tussen detypen afkomstig van peen
en witlof, werd in 1964en 1965 de meeste aandacht besteed. De aantasting in de peen
blijkt uitsluitend voor te komen op de peenkop en wel,indien deze tijdens de teelt boven de grond uitkomt. De mineergang begint op depeenkop en blijft tot hier beperkt.
Er is nooit contact gevonden tussen de gangen in het loof en die in de wortel. Dit verklaart, dat bij een eertijds genomen proef de aantasting van de peen tot een minimum
beperkt werd, door de peenkop met een laag grond te bedekken gedurende de gehele
teelt. De verschillen komen ook tot uiting in het gedrag van de larven. De larve op de
peen bevindt zich vrijwel uitsluitend in de plantedelen, die door het zonlicht bereikt
worden nl. het loof en een groot deel van de kop van de peen. De larve op de witlofplant ontwikkelt zich daarentegen uitsluitend in het gedeelte, dat vrijwel niet aan het
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licht komt, dus in de onderste delen van de bladsteel en de wortels. Er is hier meestal
wèl contact tussen de gangen van de bladsteel en die van de wortel. De verschillen in
gedrag tussen delarven oppeen en op witlof zijn misschien nog eenargument voor het
bestaan van een ras-of soortsverschil (zie ook LP.O.-jaarverslagen 1962, 1963en 1964
en dievan het Proefstation teAlkmaar van 1962, 1963,1964).
De heer J. LOUNSKY te Gembloux heeft proeven genomen met het opkuilen van
witlofplanten, waarvan debladeren opverschillende afstanden (1-40 mm)van debladbasis afgesneden waren.Depennen,dienaardelengtenvandeovergebleven bladstompjes in categorieën ingedeeld waren, werden vervolgens geforceerd. In de proef waren
ook pennen betrokken, waarvan de bladeren met uitzondering van die rondom het
centrale groeipunt waren afgetrokken. Het bleek dat, naarmate de bladstompjes korter waren, de aantasting in de kroppen minder was. Bij pennen met bladstompjes
van 1en van 5mm en bij het object, waar de bladeren van afgetrokken waren en uitsluitend het groeipunt was overgebleven, was de aantasting in de kroppen vrijwel nul.
Hieruit werd geconcludeerd dat de larven van de bladstompjes dus de aantasting van
dekrop zouden veroorzaken ennietdievan dewortels.
De heer BETHE nam te Alkmaar en te Wageningen proeven, vergelijkbaar met die
van de heer LOUNSKY. Het afsnijden tot op zeer korte afstand van de wortelkop zowel
als het aftrekken van de bladeren had hier echter vrijwel geen vermindering van de
aantasting van de kroppen tot gevolg. Volgens BETHE lopen, zoals reeds is gezegd, de
gangen in de kop van de wortel door naar de witlofkrop. Dit leidde tot de conclusie,
dat de larven in de witlofwortel dan toch een aanzienlijk aandeel zouden hebben in de
aantasting van de krop, hetgeen integenspraak ismet de opvatting van LOUNSKY. Opgemerktmoetworden, datdeheer LOUNSKY over het algemeen gewerkt heeft met vers
gerooide planten, terwijl de heer BETHE pennen heeft gebruikt, die reeds een zekere
tijd bewaard waren. Slechts in één geval hebben beide proefnemers met even lang bewaardewortelsgewerkt. Merkwaardiggenoegwarenderesultaten vandieproeven ook
tegenstrijdig. Het onderzoek duurt nog voort.

LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Ui
Deuievlieg, Hylemya antiqua MEIG. (project 3-9-8,Drs.L. E. VAN 'T SANT)
Onderzoek naar de biologie en de bestrijdingsmogelijkheden van de uievlieg, die
resistentistegengechloreerde koolwaterstoffen.
1. H e t kweken van uievliegen(fig. 8)
Omdatvoordebestrijding metbehulpvande„sterilemaletechnique"ineen bepaald
gebied een veelvoud van het aantal vliegen van de aanwezige populatie nodig is, moet
men allereerst de vliegen continu en in grote massa's kunnen kweken. Eerst werden
zuivere honing en bakkersgist aan de vliegen gevoerd; de levensduur van de dieren
hieropwasredelijk, maar eierenwerdennietgevonden.Bijhetvoerenmeteen combinatie van honing, caseïne, gedestilleerd water en een halve ui aan de vliegen was het resultaat nauwelijks beter; er werden maar weinig eieren gelegd. Pas nadat biergist
(gedodegistinstroperigevloeistof)alseiwitbronaan het dieetvan honing, gedestilleerd
water en een halve ui toegevoegd was, werd een veel groter aantal eieren verkregen.
De larven werden met uien gevoerd, maar zebleken zichook inbiergist te kunnen ont71

FIG. 8

Uievlieg (Hylemya

antiqua

MEIG.)

Kweekmethode:
Plastiek cilinder, afgesloten
met gaas, met drie geperforeerde plastiek buisjes, waarinresp.water,honing en biergist.
Onderin een schijf van een ui
waarop de vliegen hun eieren
leggen.
Onion fly (Hylemya antiqua
MEIG.)

Rearing method:
Plastic cylinder, covered with
gauze, with three perforated
tubes containing respectively
water, honey and brewer's
yeast. At the bottom a disk
of an onionfor oviposition.

wikkelen tot vliegen. De cyclus van vlieg tot vlieg werd dus zowel op uien als op biergist volledig doorlopen. Thans wordt getracht om de larven op agar met verschillende
gistsoorten op te kweken. Het isreeds gelukt om op deze wijze puparia van de uievlieg
te verkrijgen.
Omdediapauzevandepupariatedoorbreken werden ze,na een kort verblijf bij 15°C
endaarna 10°C,gedurendeenkele weken bij 4°Cgehouden en vervolgens weer aan een
temperatuur van 20°C blootgesteld. Op deze wijze lukte het inderdaad om de diapauze
tedoorbreken en zosnellervolwassen dieren te kweken.
Dejonge dieren vertonen een opvallende neiging om zich te zonnen; dit doen zij in
het uieveld op de planten of op de grond. De oudere vliegen hebben daarentegen meer
voorkeur voor beschaduwde plaatsen. Bij een temperatuur van + 30°C ontlopen
echter vrijwel allevliegen het felle zonlicht.
Van de wijze waarop de paring plaats vindt en van de duur van de copulatie is ons
nogweinigbekend.Welisreeds waargenomen, dat naeenzeerkorte paring(van enkele
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seconden) later een klein aantal bevruchte eieren werd afgezet, waaruit zich larven
hebben ontwikkeld.
2. P a r a s i e t e n en p r e d a t o r e n
In 1964 bleken op uievelden op Goeree en in Friesland veel vliegen door de schimmel Empusa te zijn gedood. Behalve deze schimmel is ditjaar ook een dierlijke parasiet nl. een Braconide sluipwesp gevonden, die nog niet gedetermineerd is. In onze
kweek hebben we nog een roofvijand van de uievlieg aangetroffen, die door de heer
VAN DE BUND gedetermineerd werd alsMuscina stabulans FALLEN.
3. Bestrijding met fysische m i d d e l e n
Om de reeds eerder aangeduide „sterile male technique" te kunnen toepassen werd
eengrootaantaluienmetlarvenophetveldverzameldenopgaasgeplaatst.Devolgroeide larven die uit de uien te voorschijn kwamen, vielen door het gaas op vochtig rivierzand. Hierin verpopten ze zich, de pupariën werden daarna bewaard in vochtige
turfmolm. In groepjes-ingedeeld naar leeftijd - werden zeophetl.T.A.L.teWageningen bestraald met y-stralen afkomstig van caesium 137. Voor de resultaten van de
sterilisatieproevenendepogingenom degemerkte,inhetveldlosgelatenvliegenterugte
vangen wordt verwezennaar hetproject 9-1-3 van deheerJ.P.W.NOORDINK(blz. 132).
4. Bestrijding met c h e m i s c h e m i d d e l e n
In verschillende uieteeltcentra wordt de uievlieg momenteel bestreden met organische fosforverbindingen. Aangezien vroeg of laat ook tegen deze groep van bestrijdingsmiddelen resistentie bij de uievlieg verwacht kan worden, is het wenselijk
om nu reeds naar plaatsvervangers van deze stoffen te zoeken. Hiervoor komen de
carbamaten in aanmerking. Reeds in 1964 was in onze veldproeven gebleken, dat het
carbamaat dimetilaneenvrij goede werkingtegen deuievlieg vertoonde.
De werkingsduur was echter onvoldoende lang. In een nieuwe veldproef in 1964
was de aantasting helaas te licht om de werking van het middel te kunnen beoordelen.
In 1966zalditcarbamaat opnieuw beproefd moeten worden.
Gedurende de ziektevan de onderzoeker werden de werkzaamheden te Wageningen
voor ditproject door deheerJ. C. FRERIKS uitgevoerd.
GRANEN

Haver,roggeentarwe
Tripsen in granen (project 3-4-5, Dr. Ir. C. J. H. FRANSSEN en W. P. MANTEL)
Er werden belangrijke aanvullende gegevens verzameld over de biologie en fenologievan de graantripsen in klimatologisch afwijkende jaren. Deze zijn nog opgenomen
in de inmiddels als I.P.O.-mededeling nr. 381 verschenen publikatie (zie inleiding).
Hiermede isdeeerste fase van ditproject afgesloten.
Met de tweede fase van het onderzoek (schade en economische betekenis) werd
voortgegaan. Daartoe zijn in praktijkpercelen in de omgeving van Maria Hoop (L.)
zes proefvelden aangelegd, nl. twee in rogge, twee in zomergerst en twee in haver.
Nabij Haelen (L.)zijn tweeproefvelden ineenperceelhaver aangelegd.
De objecten „onbehandeld" en „behandeld" werden in alleproefvelden in viervoud
met elkander vergeleken; de afmetingen van de veldjes bedroegen 8 bij 10m. In het
object „behandeld" vonden in de rogge- en zomergerst twee bespuitingen plaats, de
eerste met demeton-S-methyl in een dosering van 1 l/ha en na tien dagen een tweede
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met een mengselvan dieldrin (25%)enparathion (25%), beide ineen doseringvan21.
actieve stof/ha. In dehaverproefvelden zijn deobjecten „behandeld" tweekeer met het
genoemde mengsel bespoten.
Inderoggeproefvelden wasdeindebladscheden levendeLimothrips denticomis HALIDAY (eerste generatie) vrij talrijk aanwezig, maar de in de aren levende Limothrips
cerealium HALIDAY (eerste generatie) kwam minder algemeen voor. De eerste bespuiting werd uitgevoerd op het tijdstip, dat deeerste larven van éénvan de bovengenoemdetripssoorten verschenen.
In de zomergerstproefvelden bevond zich een kleine populatie van deeersteende
tweede generatie van zowel Limothrips denticomis HALIDAY als Limothrips cerealium
HALIDAY. Deeerstebespuiting werd hier uitgevoerd op hettijdstip, dat deeerste larven
van detweedegeneratie van één derLimothrips-soorten verschenen.
Stenothrips graminum Uzeltradmassaal in alle haverproefvelden op en in mindere
mate ook Limothrips cerealium HALIDAY (tweede generatie). De eerste bespuiting had
plaats op het tijdstip, dat de eerste larven van Stenothrips graminum UZEL verschenen.
Helaas zijn de gegevens van de twee proefvelden te Maria Hoop niet betrouwbaar.
Enkeleurenvoor debemonsteringvieler opdezeveldeninéénuurtijd 70mm neerslag
in de vorm van hagel en regen;veel korrels werden daardoor uit de pluimen geslagen
hetgeende opbrengst zeer nadelig heeft beïnvloed.
Voor deresultatenvanhet onderzoek wordtverwezennaar tabel 5.
TABEL 5. Bestrijdingsproeven tegen tripsen in graangewassen in 1965
Proefveldnr.

Rogge/rye
Zomergerst/
summer barley
Haver/oa?
te Maria Hoop
Haver/oa?
te Haelen
Crop

1
11
III
IV
V
VI
VII
VIII

Gemiddelde opbrengst
per 1000 aren/pluimen
in % van onbehandeld

103,3
103,0
97,6
96,3
93,9
106,7
107,7
115,2
Averageyield per 1000ears/
panicles in % of untreated

gemiddeld 1000korrelgewicht in
% v a n onbehandeld

101,0
104,1
99,5
96,9
103,4
102,0(+)
104,6
104,3 +
average1000grain weight in °ó
of untreated

Berekend aantal korrels
per 100 aren/pluimen in
% van onbehandeld

102,2
99,0
98,4
99,2
90,7
104,7
103,0
110,4
Calculated number of grains
per 1000 earsjpaniclesin
% of untreated

TABLE 5. Control experiments against thrips in cereal crops in 1965 ( + ) bijna significant (P < 0,10)
hoger dan onbehandeld/a/may/ significant (P < 0,10) higher than untreated
+ significant (P < 0,05)hoger dan onbc\ia.nàs\dj significant (P < 0,05) higher than untreated
Geen toevoeging betekent niet significant hoger oflager dan onbehandeld.
Without (+ ) or + means: not significant higher orlower than untreated.

Uit dezetabel blijkt dat in de rogge dus evenals in 1964bij de behandelde veldjes de
neiging tot een meeropbrengst aanwezig was. Doordat in de beide zomergerstproefvelden(III enIV)depopulatiedichtheid van detripsen laagwasenbeide generaties van
beide Limothrips-soorten voorkwamen kon geen goede indruk van de schade worden
verkregen.
Dat er van de haverproefvelden te Maria Hoop (V en VI) na de hagel- en regenbui
(ziehierboven) nietveelverwacht kon worden, isduidelijk gebleken.
Hoewel er in één der haverproefvelden (VII) te Haelen een flink verschil werd gevonden ten gunste van het object behandeld, was dit niet significant. Mogelijk kan het
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vruchtbaarheidsverloop van de grond hierbij een rol gespeeld hebben. De aantasting
was op debeide percelen te Haelen ongeveer gelijk. In haverperceel VI11werden daarentegen wiskundig betrouwbare verschillen ten gunstevan het behandelde object waargenomen.
Samenvattend kan gezegd worden, dat detripsen in 1965opderogge-enzomergerstproefvelden weinig schade veroorzaakten. Stenothrips graminum UZEL, een soort die
bijna uitsluitend in de haverpluimen leeft, bleek daarin evenals in 1964echter een behoorlijke schade te hebben veroorzaakt. Daar de tripsaantasting in de aren de kiemkracht der korrels misschien nadelig kan beïnvloeden, zal dit bij het haverperceel VIII
nogworden onderzocht.
Tarwestengelgalmug(Haplodiplosisequestris WAGNER) (project 3-8-9, W. NIJVELDT)
Vluchtwaarnemingen
In samenwerking met het I.P.O. heeft de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in de
provincies Groningen, Gelderland, Utrecht, Brabant, Zeeland, Noord- en Zuid-Holland vluchtwaarnemingen verricht. Dit gebeurde met behulp van gelevangbakken, die
op het veld zijn opgesteld op het tijdstip waarop deeersteverpopte larveninde grond
werden gevonden. De gevangen galmuggen zijn op het I.P.O. gedetermineerd; hiervan
zijn dagelijks lijsten gemaakt en aan alle belanghebbenden toegezonden. Aan de hand
van dezelijsten werd eenoverzichtvan allevangsten samengesteld.
Met behulp van de vangbakwaarnemingen heeft de R.L.V.D. in nader overleg met
het I.P.O. en de P.D. voor ieder gebied de meest gunstige bestrijdingstijdstippen vastgesteld. Het I.P.O. heeft geregeld fenologische en biologische waarnemingen gedaan.
R e s i s t e n t i e tegen t a r w e s t e n g e l g a l m u g
Om na te gaan of er ook resistente tarwerassen voorkomen werden op een zwaar
besmet praktijkperceel bij Doornenburg meer dan achthonderd Noord en Zuid Amerikaanse tarwerassen op pollen uitgezaaid en later op aantasting onderzocht. Het bleek
datallerassenwerdenaangetast;het percentage halmen met gallenvarieerde bij 25van
de meest representatieve rassenvan 64tot 100met gemiddeld 4tot 29gallen per halm.
Het totale aantal onderzochte halmen per ras bedroeg 18tot 100, al naar de meer of
mindere uitstoeling van depollen.
I n v l o e d van de o n tw i k k e l i n g van het gewas op de gal v o r m i n g
Op 10maart en 6 april werd op hetzelfde perceel bij Doornenburg gewone zomertarwe uitgezaaid. Er bleek later weinig verschil in halmaantasting te bestaan tussen de
gewassen van beide zaaitijden: vroeg uitgezaaide tarwe vertoonde een aantasting van
95%(100halmen), delatetarwe 100%(77halmen).Het aantal gallen per halm was bij
devroeggezaaidetarwegemiddeld 15,bij delategemiddeld 21.
Parasieten
In het veld bij Doornenburg werd vervolgens een groot aantal sluipwespen verzameld, diebezigwaren eieren van detarwestengelgalmug teparasiteren. Kweekproeven
zijn ingezet (fig. 9) om de identiteit en de levenswijze van deze sluipwespsoort te onderzoeken; het bleek dat de larven zich niet in de eieren maar pas in de opgroeiende
galmuglarven ontwikkelen en deze uiteindelijk doden. Ten einde eenindruk te krijgen
van het parasiteringspercentage werden enige honderden larven uit de tarwestengels
verzameld en in kweekpotten gebracht. Hieruit heeft de heer J. NOORLANDER een aan75

FIG. 9
Platygaster spec, parasiet van de tarwestengelgalmug
PJatygaster spec,parasite ofthewheat stemgallmidge

tal sluipwespen gekweekt en geprepareerd dat aan een specialist ter determinatie is
opgezonden1).
Overwintering
Uit een depot, dat in 1959 op het I.P.O.-terrein werd ingericht, verschenen ook dit
jaar nog muggen; hieruit blijkt, dat de larven zes keer kunnen overwinteren alvorens
tot verpopping overte gaan.
Effect van de c h e m i s c h e bestrijding op de bodem b e s m e t t i n g
Op de proefvelden van de R.L.V.D. bij Buren en bij Wijk bij Duurstede werd de
larvenpopulatie in de grond van enkele niet- en wel te behandelen objecten in april
door middel van grondmonsters onderzocht. Op het tijdstip dat deze larvenpopulatie
door het uitkomen van de imagines het dieptepunt bereikt had, is een tweede bemonstering uitgevoerd en na de oogst de derde en laatste. Er werden twee bespuitingen uitgevoerd deeerste met DDT enparathion en detweedemetparathion alleen. Op de onbehandelde veldjes bleek de larvenpopulatie, vergeleken met die bij de tweede (voorgaande) bemonstering, tot het vijfvoudige te zijn toegenomen. Op de bespoten perceeltjes, was de larvenpopulatie verdubbeld;zij bleef echter wel beneden het peil van
x
) De heer G. E. J. NIXON (British Museum, London) heeft dezesluipwesp voorlopig alseenPlatygaster-soortgedetermineerd.
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de beginpopulatie in april. Deze gegevens wijzen er op dat een onder dejuiste omstandigheden en op het goedetijdstip uitgevoerde chemische bestrijding de larvenpopulatie
in de grond aanzienlijk kan verkleinen; niet alle larven op het gewas worden echter
gedood. Wanneer dus in een bepaald jaar een chemische bestrijding geen goed resultaatheeft opgeleverdbijv.doordat op een verkeerd tijdstip of tijdens slechte weersomstandigheden is gespoten, dan kan de bodembesmetting sterk toenemen en dit vergroot de infectiekansen volgendjaar weer. Aangezien echter ook cultuurmaatregelen,
te weten: ruime vruchtwisseling en kweekbestrijding, de larvenpopulatie in de grond
tot een redelijk peil kunnen verlagen, moet hieraan naast chemische bestrijding blijvend devolleaandacht worden gegeven.
I n v l o e d van d r o o g t e op de l a r v e n in de g r o n d
Het weerstandsvermogen van degalmuglarven tegen droogte werd onderzocht door
eengrootaantallarveninzeerdrogeenfijne kleigrondtelatenkruipen. Deze kleigrond
werd na resp. 14, 42 en 60 dagen goed bevochtigd. De droogteperiode van 14 dagen
bleek door de larven goed te zijn doorstaan, daar een groot gedeelte zich normaal tot
mug ontwikkelde. Bij resp.42en 60dagen droogte waren ook nog een aantal larven in
leven; deze gingen na bevochtiging tot op heden echter nog niet tot verpopping over.
Verschil in g r o o t t e t u s s e n de l a r v e n
Wanneer bij een hevige aantasting een groot aantal galmuglarven zich op één tarwestengel moet voeden, ontstaan er tamelijk grote verschillen in groei en uiteindelijke
afmeting tussen de larven. Om te onderzoeken of de in groei achtergebleven larven
zich kunnen verpoppen of in de grond afsterven, werden in het najaar van 1964 duizend van deze larven en duizend volgroeide larven in afzonderlijke depots op het
I.P.O.-terrein ondergebracht. Ditjaar verschenen uit de onvolgroeide larven 52&J en
31ÇÇen uit devolgroeide larven 553$ en 38ÇÇ.Wat hetvermogen betreft zichverder
te kunnen ontwikkelen, was er dus geen groot verschil tussen beide „larvesoorten";
bepaalde gegevens van Duitse zijde wijzen er echter op dat de wijfjes, voortgekomen
uit kleine larven minder eieren produceren dan die welke zich uit grote larven hebben
ontwikkeld. Ditfeit moeten wijnogcontroleren inonze proeven.
Voedselplanten
Dit jaar werd in Groningen plaatselijk aantasting door de tarwestengelgalmug op
haver en wel speciaal op het ras 'Marino' waargenomen. Bij nader onderzoek bleek
op een haverperceel bij Heveskes en bij Midwolda resp. 56%en 76%van dehalmen te
zijn aangetast. Het aantal gallen per halm bedroeg in beide gevallen gemiddeld elf.
Ofdeaantasting op dezepercelen een oogstverminderingheeftveroorzaakt,isniet met
zekerheid bekend daar er geen vergelijkende bestrijdingsproeven zijn uitgevoerd. Uit
mededelingen van de eigenaar van het perceel te Heveskes bleek, dat hij de opbrengst
aan korrel en stro, mede in verband met de slechte weersomstandigheden gedurende
de zomermaanden, als normaal beschouwde. Het ligt in de bedoeling om in 1966 de
ontwikkeling op haver inhet veld nauwlettend tevolgen. Hiertoe isop eenbesmet perceel bij Doornenburg een waardplantenproef voorbereid, waarbij behalve haver ook
tarwe, roggeen gerstzijn betrokken.
Beschadigingsbeeld
De heer J. NOORLANDER heeft duurzame preparaten van handcoupes van aangetaste
stengeldelen vervaardigd. Aan de hand hiervan wordt het eventuele binnendringen
van pathogène schimmels in en de verdere ontwikkeling op deplaatsen van aantasting
bestudeerd.
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BOOMKWEKERIJGEWASSEN

Onderzoek inzake de galmuggen, die schadelijk optreden in boomkwekerijgewassen
(project 3-8-10,W. NIJVELDT)
Op een aantal rozekwekerijen in Oost Brabant bleven vele struiken achter in ontwikkeling, hetgeen belangrijke schade veroorzaakte. Op verzoek van het R.T.C, te
'sHertogenbosch hebben wij enkele bedrijven bezocht en ziek materiaal verzameld.
Het bleek echter dat de planten niet door galmuggen waren aangetast.
Daarom werd dit materiaal ook aan de mycologisch-bacteriologische, de nematologische en devirologische afdeling voor onderzoek ter beschikking gesteld. Nematoden
envirussen bleken echter evenmin de oorzaak van degroeivertraging tezijn. Het materiaalisnu nogin onderzoek bij demycologisch-bacteriologische afdeling.
Op vele andere boomkwekerijen in Oost Brabant werd schade berokkend door de
meidoornrozetgalmug {DasyneuracrataegiWINN.) en dewilgetopgalmug (Rhabdophaga terminalisLöw.). Het onderzoek naar debiologie en defenologie van deze galmugsoorten is nog in gang, terwijl oriënterende bestrijdingsproeven worden voorbereid.
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VIROLOGISCHE AFDELING
ALGEMENE ONDERZOEKINGEN OVER PLANTEVIRUSSEN

Virusziekten van vlinderbloemigen (project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos) (zie voor dit project ook blz. 90en97)
I n v e n t a r isat i e o n d e r z o e k
Uit de monsters, getoetst ten behoeve van het onderzoek naar de in ons land bij
vlinderbloemigen voorkomende virussen, zijn dit jaar twee bijzondere virusisolaties
verkregen. Uit tuinbonen werd het luzernemozaïekvirus geïsoleerd en uit erwten een
virus, dat tot dusverre nogniet beschreven is.
Viruskarakterisering
Om de in studie zijnde virussen van vlinderbloemigen nauwkeurig te kunnen karakteriseren isin samenwerking met dr. J. H.VENEKAMP een begin gemaakt met de isolatie door middel van de door hem uitgewerkte chromatografische methode. Hoewel
U.V.-absorptiemetingen aan gezuiverde suspensies de aanwezigheid van virus aannemelijk maken,bleek het niet mogelijk om het enatiemozaïekvirus van erwt,het nerfmozaïekvirus van rode klaver en het luzernemozaïekvirus, met behulp van infectieproeven aan te tonen. Het onderzoek wordt voortgezet (zie project 9-1-1, dr. J. H.
VENEKAMP).

Heksenbezemvirusziekten
De tot nu toe, gedeeltelijk in samenwerking met dr. P.GRANCINI te Bergamo, Italië,
verkregen gegevens over voorkomen en identiteit van heksenbezemvirussen - in het
bijzonder van klaver - zijn verwerkt tot een publikatie. Hierin is uitvoerig aandacht
besteed aan de vele elders voorkomende heksenbezemvirusziekten en aan het probleem van de onderlinge verwantschap tussen deze ziekten en tussen hun verwekkers(zieook I.P.O.-jaarverslag 1963,blz.91).
Virusinmeristematisch weefsel(project 2-9-2,Mej. Drs. F. QUAK)
In eerder uitgevoerde proeven bleek het mogelijk cellen van tabakscallus, gekweekt
ineenvloeibare voedingsbodem, met TMV te infecteren wanneer dit virus aan devoedingsvloeistof wordt toegevoegd. De vraag rees of bij dit infectieproces celwandstructuren een rol zouden spelen, dievergelijkbaar ismet dievan Plasmodesmen, die voorkomen in weefsels van intacte planten of in callusweefsel gekweekt op vaste voedingsbodem. Om eenindruk van decelwandstructuur te krijgen werden losse cellen afkomstig uit krachtig groeiende celsuspensies op uiteenlopende wijzen gefixeerd en ingebed
in Vestopal, waarna mej. drs. C. VAN DER SCHEER van de T.F.D.L. te Wageningen
ultradunne coupes vervaardigde. Deze vertoonden in het elektronenmicroscoop een
beeld van zeer losvezelige celwanden, die aan de binnenzijde noch aan de buitenzijde
scherpbegrensd zijn. OpPlasmodesmen gelijkende structuren zijn niet waargenomen.
In ultradunne coupeszalmenevenwelslechts eenzeer geringgedeeltevan dewand van
een celkunnen bestuderen. Om grotere delenvan het celwandoppervlak te kunnen bekijken heeft de heer B.J. SPIT van de Technisch Fysische Dienst T.N.O. en T.H. te
Delft preparaten gemaakt, waarin een uitgebreid celwandoppervlak te zien is, waarvan de grote gelijkmatigheid de aanwezigheid van op Plasmodesmen gelijkende structuren onwaarschijnlijk maakt. De boeiende vraag doet zichvoor op welkewijze TMVdeeltjes het inwendige van de cellen dan wél kunnen bereiken.
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Onderzoek vanvirussen,diesamenhangenmet degrond (project 2-15-1, Dr. Ir. H. A.
VAN HOOF)

Tarwemozaïekvirus
Gedurende demaand maart en de eerste helft van april werd onderzoek verricht in
Bergamo (Italië) naar een mogelijk verband tussen het voorkomen van tarwemozaïekvirus en van Trichodorus spec. BRANDES en medewerkers (1964) vonden, dat het tarwemozaïekvirus uit deeltjes van verschillende lengte bestaat nl. 300 m\L en 160 m.\i.
Volgens hen behoort dit virus daarom bij de groep van de ratelvirussen. In velden
waarop het tarwemozaïekvirus voorkomt, vonden wij echter geen Trichodorus spec.
Het virus bezit waarschijnlijk een andere vector dan het ratelvirus. De velden waarin
het tarwemozaïekvirus voorkomt liggen op oudere gronden aan de rand van de Povlakte. Voor depH-KCl vonden wij op een elftal velden waarden tussen 6,6 en 7,5 met
eengemiddelde van 7,2.
In Noord Italië komt Trichodorus buiten de gebieden waar we tarwemozaïekvirus
aantreffen echter wel vrij algemeen voor. In de helft der 120 onderzochte monsters
hebben wij Trichodorusaangetroffen. Vier en veertigmaal wasdit T. viruliferus,twaalfmaal T. teres, driemaal T. nanus en eenmaal T. x. Laatstgenoemde nematode, die wij
ook in Nederland vonden, zal te zijner tijd beschreven worden. Waar T. viruliferus
voorkwam varieerde de pH-KCl van 4,2- 8,1 en van 5,2- 7,8 op de plaatsen waar
T.teres werd aangetroffen, zodat de zuurgraad van de grond geen indicatie is voor de
aanwezigheid van deze nematoden. Op zeven plaatsen konden wij met behulp van
vangplanten ratelvirus uit de grond isoleren. Evenals in Nederland (VAN HOOF, 1964)
bleek inN. ItaliëT.viruliferus eenvector van het ratelvirus tezijn. Deheer D. Z. MAAT
toonde echter serologische verschillen aan tussen de Italiaanse en Nederlandse isolaties. In samenwerking met de heer D. Z. MAAT en dr. ir. J. W. SEINHORST werden
deresultaten van dit onderzoek ineenpublikatie vastgelegd.
Arabis-mozaïekvirus
Over het onderzoek naar deverspreidingvan het ^raèw-mozaïekvirusbij Ligustrum,
dat in samenwerking met dr. ir. J. W. SEINHORST is uitgevoerd, is een artikel gepubliceerd (zieinleiding).
De resultaten van het onderzoek dat samen met de heer H. J. M. VAN DORST van
het Proefstation voor deGroenten- en Fruitteelt onder glasteNaaldwijk werd verricht,
zijn eveneens tot een publikatie verwerkt, die binnenkort zal verschijnen.
Serologie van virussen als ziekteverwekkers in land-en tuinbouwgewassen (project
2-16-1, D. Z. MAAT)

Fruitgewassen (zie ook project 2-12-2, Mej. Drs. H. J. PFAELTZER blz. 82 en project
2-10-2en2-10-3,F. A. VAN DER MEER blz. 82en 85)
Eenvirus, door deheer F. A. VAN DER MEER geïsoleerd uit rode bes, werd vermeerderd op Nicotiana rusticaen gezuiverd door demethode, die HOLLINGS(1965)voor het
„Anemone necrosis" virus heeft beschreven, toe te passen en vervolgens te centrifugeren op een suikergradiënt. Met het gezuiverde bessevirus werd een antiserum bereid. De resultaten van de serologische proeven, gecombineerd met die van een eenvoudig waardplantenonderzoek, toonden aan dat het bessevirus een stam is van het
komkommermozaïekvirus. Ook een virusisolatie uit appel kon als komkommermozaïekvirus worden geïdentificeerd.
Antisera bereid met gedeeltelijk gezuiverde preparaten van een virusisolatie uit
een peer met kringvlekken gaven tot nu toe geen betrouwbare specifieke reacties. Als
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waardplant voor de vermeerdering van het virus werd Chenopodiumquinoa gebruikt
(zie ook LP.O.-jaarverslag 1964,blz. 92).Hetzelfde geldt voor eenvirusisolatie uit het
appelras 'Prins Bernhard'.
Pogingen, het „chlorotic leafspot" virus van appel ( = kringvlekkenvirus van peer)
te isoleren uit bloemblaadjes van appel enpeer, gelukten weliswaar,doch de resultaten
van inoculatieproeven op Chenopodium quinoa waren minder goed dan wanneer
Chenopodiumalswaardplant was gebruikt.
Groentegewassen
In depraktijk bestaat belangstelling voor een snellemethode voor het aantonen van
slamozaïekvirus in slazaad, zowel als in planten, die geselecteerd zijn voor het winnen
van elitezaad. In verband hiermee werd tezamen met dr. ir. J. A. HUYSKES van het
I.V.T. en twee van zijn medewerkers een bezoek gebracht aan het Amt für Saatgutuntersuchung der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe in Münster, waar Frl.
I. ROHLOFF aan dit probleem werkt. De methode, die zij ter bepaling van het besmettingspercentage gebruikt:uitzaaien en opkweken onder geconditioneerde omstandigheden, bleek zeer efficient te zijn. Om het virus in oudere planten aan te tonen inoculeertzesaphiervan op eveneens onder geconditioneerde omstandigheden opgekweekte
jonge sla- of Chenopodiumquinoa-planten. Eventuele toepassing van serologische methodenmetbehulpvandethansbeschikbaretechnieken betekent niet alleen meer werk
invergelijkingmetdedoorFrl. ROHLOFF ontworpen werkwijze, doch geeft waarschijnlijk ook minder betrouwbare resultaten. Proeven om met behulp van een antiserum,
dat Dr. J.A. TOMLINSON, Engeland, ons verstrekte, het virus aan te tonen in duidelijk
zieke slaplanten, mislukten. TOMLINSON (1964) vermeldt echter óók, dat 5à 10% van
de duidelijk geïnfecteerde planten bij een serologische toets negatief reageerden. Om
dezeredenen werd besloten het onderzoek naar demogelijkheden, om slamozaïekvirus
serologischaan tetonen, te beëindigen.
Vlinderbloemigegewassen(zieook project 2-13-4,dr. ir. L. Bos,blz. 90)
Een virus, dat dr. L. Bos uit tuinboon isoleerde, reageerde met een antiserum tegen
het luzernemozaïekvirus.
Grondvimssen(zieook project 2-15-1,Dr. Ir. H. A. VAN HOOF, blz. 80)
Serologisch konden weer een aantal isolaties worden geïdentificeerd als ratelvirus
van tabak (TRV). Zeven andereisolaties,afkomstig uitItalië,blekenindit opzicht niet
alleen zeer sterk af te wijken van het Nederlandse TRV, maar ook onderling te verschillen. Op grond van dit laatste werden ze in twee groepen verdeeld. Uit elke groep
is één isolatie aan een nauwkeuriger onderzoek onderworpen. De ene toonde serologisch nauw verwant te zijn aan een van het gewone TRV afwijkende isolatie uit gladiool met kartelbladsymptomen (zie Verslag van de werkzaamheden van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse, 1961en volgende). De andere bleek duidelijk verwant met het Engelse vroege-verbruiningsvirus van erwt. Publikatie van een
en ander isin voorbereiding.
Ter aanvulling van de voorraad werden nieuwe antisera bereid tegen TRV en het
vroege-verbruiningsvirus van erwt. Ook tegen de isolatie uit gladiool, die mej. M. C.
CREMER, Lisse, ons ter beschikking stelde, werd een antiserum gemaakt.
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TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Aardbei
Meristeemcultuur vanaardbei(project 2-9-3, Mej. Drs. F. QUAK)
Op verzoekvan de„Proeftuin Zaltbommel" werden uithetvollegrondras 'Vola', dat
geheelmetvirusisbesmet, meristemen geïsoleerd, dieaanvankelijk zijn gebracht op de
voedingsbodemwaaropvegetatiepuntenvanhetras'Glasa'met succeswaren gekweekt.
De isolaties werden in verschillendejaargetijden uitgevoerd, doch er wasnergens enige
groei te zien. Door allerlei typen voedingsbodems te beproeven is tenslotte gebleken,
dat een modificatie van een medium volgens MOREL hoopvolle perspectieven biedt.
AppelenPeer
Virusziekten in appel en peer (project 2-12-2, Mej. Drs. H. J. PFAELTZER tot 1juni
1965, zieverder project 2-10-3 F. A. VAN DER MEER)
Het chlorotische bladvlekkenvirus (CBV) en een latent virus uit appel, dat systemische mozaïeksymptomen in Chenopodium quinoa veroorzaakt, werden beide in deze
Chenopodiwn-soort geïnoculeerd met het doel gezuiverde preparaten te bereiden. Dit
gebeurde op de volgende wijze. Het Chenopodium-bl&d werd fijngemalen met een
mengsel van tetra, ether en bufferoplossing enhet virus daarna uit de vloeistof neergeslagenmetammoniumsulfaat envervolgens weer opgelost. Op dezemanier ontstond
eeninfectieus viruspreparaat.
De proeven, ter bepaling van de verdunningseindpunten en de inactiveringstemperaturen met deze preparaten uitgevoerd, gaven vrij wisselende resultaten; de laatste
bedroegvoor beide ± 60 °C.
Een grotere standaardisatie bij het opkweken der Chenopodium-plsinten zou in deze
resultaten wellichtmeer overeenstemming kunnen brengen.
Het latente virus uit appel zal in het vervolg als het Chenopodium-mozäiekv'irus
(CMV) worden aangeduid (Engelse codenaam: E 36;vgl. project 2-10-3,blz. 82)
Op verzoek van Ir. C. A. R. MEYNEKE van de Plantenziektenkundige Dienst zijn
ongeveer vijftig kernbomen van appel getoetst. Met een monster van enkele blaadjes
ofvan enkele bloemen van iedereboom werden twee Ch.quinoa-Tplanten geïnoculeerd.
Hoewel allebloem- en bladmonsters lokale vlekken veroorzaakten, was demate waarin de toetsplanten reageerden zeer verschillend. Deze lokale vlekken zijn een symptoom van het CBV.Tweemonsters vanperekernbomenveroorzaakten geenvirussymptomen. Van de monsters van de appelkernbomen is een deel tevens gebruikt voor
inoculatieproeven op de cotylen van komkommerkiemplanten. In vier gevallen vertoonden de komkommers duidelijke verschijnselen: op de cotylen soms vage lichte
vlekjes, maar op het eerste blad een onmiskenbaar mozaïeksymptoom; naderhand
vervaagden de verschijnselen. In één geval was de reactie twijfelachtig. Aangezien de
isolaties van CBV en CMV nog nooit symptomen op komkommer hebben gegeven,
zullen de beschreven symptomen vermoedelijk door andere latente virussen zijn veroorzaakt (zieverder project 2-10-3).
Virusziekten bijgrootfruit (project 2-10-3, F. A. VAN DER MEER)
1. Kleinvruchtigheidbijappel
Uit waarnemingen uitgevoerd in samenwerking met de Voorlichtingsdienst en het
Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp blijkt, dat kleinvruchtigheid in vele
aanplantingen van de rassen 'Ingrid Marie' en 'Tydeman's Early Worcester' vrij alge82

meen voorkomt. In geen enkel geval was met zekerheid na te gaan of het virus via de
onderstam, dan welvia het enthout in deboom gekomen was.In enkele boomgaarden
waar ook vorigjaar reeds karteringen zijn uitgevoerd, was het aantal zieke bomen nu
toegenomen. Deze waarnemingen zullen echter gedurende een reeks vanjaren moeten
worden voortgezet vooraleer uitdekarteringen enige conclusie kan worden getrokken
omtrent eeneventuele natuurlijke verspreidingvan deziekte.
Geïnfecteerde bomen van de rassen 'Ingrid Marie' en 'Tydeman's Early Worcester'
zijn over het algemeen vrij gemakkelijk te onderkennen, vooral als zeveredeld zijn op
de onderstam M IX. Er komen steedsmeer aanwijzingen dat kleinvruchtigheid ook bij
'Cox's Orange Pippin' algemeen voorkomt. Het onderscheiden van de zieke bomen is
bij dit ras veelmoeilijker, want naast duidelijk afwijkende exemplaren diejaar op jaar
slecht dragen, zijn er allerlei overgangen tussen ziek en gezond. Van 'James Grieve'
komen eveneens bomen voor met kleinere enminder gekleurde vruchten dan normaal.
De symptomen bij dit ras zijn echter nog minder opvallend dan bij 'Cox's Orange
Pippin'. Eénvan debelangrijkste opgavenvan het onderzoek is derhalve een betrouwbare en zo mogelijk snelle toetsmethode te ontwikkelen. In de loop van ditjaar is een
vrij omvangrijke proef opgezet,waarinnagegaanwordt of'Ingrid Marie' optypeM IX
een goed indicator is voor kleinvruchtigheid. Daarnaast wordt van een aantal rassen
onderzocht hoe zezich na infectie met kleinvruchtigheid gedragen. Wij realiseren ons
daarbij dat een dergelijke toetsmethode verre van ideaal is; immers, het duurt naar
schatting vier tot vijfjaar, voordat men enigszins betrouwbare resultaten heeft, doch
het is tot nu toe de methode, die de meeste perspectieven biedt. Inmiddels wordt naar
snellere diagnosemethoden gezocht, onder andere overbrenging op kruidachtige planten door middelvan bladenting en sapinoculatie.
Andere virussen
Sapoverbrenging
In het jaarverslag 1964 noemt mej. drs. PFAELTZER (blz. 87-91) twee virussen die
mechanisch kunnen worden overgebracht op Chenopodiumquinoa,nl. het chlorotische
-bladvlekkenvirus (CBV) en het Chenopodium-mozaïekvirus (CMV). Door infectie-

FIG. 10

Systemische necrose bij Phaseolus vulgaris
veroorzaakt door een virus, dat in vele
appelrassen latent voorkomt
Systemic necrosis in Phaseolus vulgaris
caused by a virus which iscarriedbyseveral
applevarieties without symptoms
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F I G . 11
Vergeling en mozaïek op Celosia
thompsonii veroorzaakt door een nog
niet geïdentificeerd virus, dat zowel uit
appel als uit peer werd geïsoleerd
Chlorosis andmosaic inCelosia thompsonii caused by an unidentified virus
which has been isolated from several
apple and pear trees

proeven met het laatste virus opPhaseolus vulgaris en Nlcotiana glutinosa isvrij zeker
komen vast te staan dat het CMV identiek ismet een door Cropley enSegueira(zesde
internationale symposium over virusziekten van vruchtbomen te Belgrado) onder de
codenaam E 36vermeld virus.Beidevirussenveroorzaken opboon eenheftige systemische necrose (fig. 10) en op N. glutinosa een zwak systemisch mozaïek.
In het afgelopen jaar werd uit bloemblaadjes van verscheidene appel- en perebomen een derde virus overgebracht op kruidachtige planten. Dit verwekt op Celosiasoorten vergeling en mozaïek (fig. 11) en brengt op bepaalde cultivars van Nicotiana
tabacum lokale chlorotische kringen en een systemische nerfverglazing (vein clearing)
teweeg.Wij trachten dit virus terug te brengen in appel en peer ten einde na te gaan of
het al dan niet een reeds beschreven virusziekte van appel of peer veroorzaakt. De
mozaïeksymptomen, diemej. drs. PFAELTZER op komkommer verkreeg na inoculatie
met sap uit bloemblaadjes van appel, bleken in één geval te worden verwekt door
komkommermozaïekvirus (zie project 2-16-1, D. Z. MAAT, blz.80).In enkele andere
komkommers werd CBV aangetoond.
Warmtebehandeling vanappelenpeerterverkrijgingvanvirusvrij uitgangsmateriaal.
Gedurende het gehele jaar zijn vele vergelijkende proeven verricht aangaande de
behandeling van opgepotte planten, alvorens zij aan een temperatuur van 37 à 38°C
worden blootgesteld. Het doel was de planten aan het begin van de warmtebehandeling in een zo krachtig mogelijk groeistadium te hebben. De gedachte was daarbij, dat
het virus bij een dergelijke hoge temperatuur als het ware de groei van de plant niet
zou kunnen bijhouden. Daarna werden detopjes geënt op zaailingen.
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De uitkomsten van de proeven, uitgedrukt in het totaal aantal verkregen topjes per
behandelingswijze waren echter zeer wisselvallig en er is dan ook nog geen algemeen
geldendemethode voor dezewarmtebehandeling aan tebevelen. Alleproeven tezamen
hebben ongeveer 350topjes opgeleverd,diethansgetoetstworden opaanwezigheid van
allebekende appelvirussen.
Meristeemcultuur vanpeer (project 2-9-3, Mej. Drs. F. QUAK)
Meristemen van de pererassen 'Conference' en 'Beurré Hardy' werden geplaatst op
voedingsbodems gebaseerd op het medium van MURASHIGE, met verschillende percentages kinetine. Geen der vijfhonderd in het voorjaar gemaakte isolaties vertoonde
echter groei.
Pruim
Toetsing vanpruimen opkruidachtige planten
Op verzoek van de heer DE VRIES van het IVT werden 123jonge planten van het
ras 'Tonneboer' getoetst op aanwezigheid van virus door middel van sapinoculatie op
C.quinoaenkomkommer. Uit51van dezeplanten zijn één ofmeervirussen geïsoleerd.
De identiteit van dezevirussen wordt nader onderzocht.
Bes
Virusziekten vanbessen(project 2-10-2, F. A. VAN DER MEER)
Brandnetelbladvirus vanzwarte bes
In deproef, waarin getracht wordt door middel van bestrijding van rondknopmijten
deinfectie metbrandnetelbladvirus te voorkomen, (zie I.P.O.-jaarverslag 1963,blz.70
en 1964,blz. 72)zijn nu 73envan de270onbespoten struiken geïnfecteerd met brandnetelbladvirus. Van een even groot aantal bespoten struiken zijn er27besmet. Ook uit
de gegevensvan dezeproef blijkt, dat een intensieve bespuiting tegen rondknopmijten
een onvoldoende bescherming geeft tegen infectie met brandnetelbladvirus vanuit een
dichtbij gelegen infectiebron. De niet bespoten vakken fungeren hier als besmettingshaard.
De poging om door middel van sapinoculatie op 70plantesoorten een kruidachtige
toetsplant te vinden voor het brandnetelbladvirus slaagde niet: geen dezer plantesoorten vertoonde enig virussymptoom.
Lepelbladvirus vanrodebes
Voor de N.A.K.-B. werden 38 klonen 'Witte Parel' getoetst op aanwezigheid van
lepelbladvirus door middelvansapinoculatie op Chenopodium quinoa.Erwarenbij geen
enkele dezer klonen typische lepelbladsymptomen te zien, hoewel zeven planten met
hetvirus geïnfecteerd blekente zijn.
Uit een kruisbes 'Whinham's Industry' met onregelmatig gevormde en slecht afrijpende vruchten (fig. 12) werd lepelbladvirus geïsoleerd. Dit feit tezamen met vorige
waarnemingen van dezelfde symptomen (zie I.P.O.-jaarverslag 1958,blz. 102) maken
het waarschijnlijk, dat deze afwijking bij 'Whinham's Industry' inderdaad doorhetlepelbladvirus veroorzaakt wordt.
Nerfvergeling bijrodebesen kruisbes
Voor de N.A.K.-B. werden 25 klonen van het ras 'Fay's Prolific' en 20 klonen van
'Rondom' getoetst op aanwezigheid van het nerfvergelingsvirus. Alle klonen bleken
met dit virus geïnfecteerd te zijn. Behalve de in het vorige verslag (blz. 85) genoemde
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12
Kruisbes met kleine en misvormde vruchten en geïnfecteerd met lepelbladvirus;
boven: scheut van een gezonde plant
Gooseberry var. ' Whinham''s
Industry' showing small and
deformed fruits, infected with
spoon leaf virus. Top: shoot
of a healthy bush
FIG.

bladluizen bleek ook Aphis trichloginus een vector te zijn van het nerfvergelingsvirus
van rodebes.
Pogingen om dit virus met behulp van migrerende bessebladluizen over te brengen
op de kruidachtige zomerwaardplanten van deze luizesoorten mislukten alle. Sapinoculatie op een zeer grote reeks kruidachtige planten leidde evenmin tot succes.
De nerfvergelingssymptomen op kruisbessen waren in mei enjuni van ditjaar zeer
duidelijk. Er werd daarom in samenwerking met de N.A.K.-B. intensief gezocht naar
symptoomvrije struiken, speciaal van 'Whinham's Industry', omdat van dit belangrijke ras tot nu toe nog geen nerfvergelingsvrije planten gevonden zijn. In Zeeland en
Noord-Holland waren ze niet te vinden. In Limburg werden echter enkele op Ribes
aureum geënte symptoomloze 'Whinham's Industry' (kruisbessen op stammetjes)
ontdekt. Deze struiken zullen het volgend jaar getoetst worden. Ook alle klonen van
'Whinham's Industry' die vorige herfst door de N.A.K.-.B ter toetsing werden ingezonden bleken geïnfecteerd te zijn.
Komkommermozaïekvirus
Het in het I.P.O.-jaarverslag van 1961 (blz. 93) vermelde virus dat uit de rode bes
'Maarse's Prominent' geïsoleerd werd, en later verscheidene malen (zie I.P.O.-jaarverslag 1962, blz. 92) gevonden is in 'Jonkheer van Tets' blijkt serologisch verwant te
zijn met het tomato aspermy virus en het komkommermozaïekvirus. In samenwerking
met de heer D. Z. MAAT (project 2-16-2) werd een antiserum tegen deze isolatie bereid. Myzus persicae blijkt dit virus over te brengen van tabak op tabak.
Tussennervig wit mozaïek (voorlopige naam; De Fruitteelt, 1961: 166)
Uit vijf verschillende bessestruiken 'Fay's Prolific' dietussennervig witmozaïek vertoonden (fig. 13), werd een virus geïsoleerd dat algehele afsterving veroorzaakt van
Chenopodiumquinoaen op een aantal andere planten onder andere Callistephussinensis (fig. 14) en op verscheidene Nicotiana-soorten een typisch mozaïekbeeld en sterke
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13
Aucuba mozaïek op bladeren van rode bes var. 'Fay's
Prolific'
Aucuba mosaic (provisional
name) onleaves of red currant
var. 'Fay's Prolific'
FIG.

14
Mozaïek en chlorose op Callistephus
sinensis als gevolg van inoculatie met
sap van een rode bes var. 'Fay's Prolific', die tussennervig wit mozaïek vertoonde
Mosaic and chlorosis in Callistephus
sinensis inoculated with sapfrom a red
currant var. ''Fay''sProlific' which showed
interveinal white mosaic
FIG.

groeiremming veroorzaakt. De aard van dit virus wordt nader onderzocht (zie ook
I.P.O.-jaarverslag 1960,blz. 90)
Aucuba mozaïek (voorlopige naam; De Fruitteelt, 1961: 166)
Uit de struiken met aucuba mozaïeksymptomen (fig. 15) kon ondanks vele pogingen geenvirusworden overgebracht opkruidachtigeplanten.(Zieookjaarverslag 1960,
blz.90).
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FIG. 15. Tussennervig wit mozaïek bij rode bes var. 'Fay's Prolific'
Interveinai white mosaic symptoms on red currant var. 'Fay's Prolific' caused by a sap transmissible virus
GROENTEGEWASSEN

Erwt
Voor het onderzoek van virusziekten van erwt zieblz. 97.
Tomaat
Bestuderingenbestrijdingvanvirusziekten van groentegewassen onderglas, inhet bijzonder van tomaat (project 2-18-1,Ir. A. TH. B. RAST)
TMV-stammen
Dit jaar kon er een zesde TMV-stam worden toegevoegd aan de vijf reeds eerder
geïsoleerde. Deze onderscheidt zich van de gewoonlijk op tomaat voorkomende groenestammenvooraldoordevormingvanlokalenecrotischevlekkenop Nicotianaglauca.
Waardplanten
In 1965werdentien Solanumspp.entwee Nicotiana spp.beproefd op hun waardeals
differentiërende waardplant. In S. giganteum is een nieuwe toetsplant gevonden voor
het onderscheid tussen tabaks- en tomaattype-TMV. De tabakstype-isolaties veroorzaakten lokale necrotische vlekken en de gewone tomaattype-isolaties een systemisch
mozaïek. S.penellii, welke als resistentiegeniteur bij het veredelingswerk dienst heeft
gedaan, bleek volledig vatbaar te zijn voor de meest gebruikte isolatie van de groene
stam van het tomaattype-TMV. Met de overige, in de regel geen symptomen verwekkende isolaties van dezelfde stam bleken de S. penellii-planten door middel van terugtoetsing te kunnen worden gescheiden in vatbare en onvatbare. Voor de bovenbedoel88

de, afwijkende groene stam en de andere vier stammen bleek S. penellü resp. grotendeelsen geheel onvatbaar te zijn.
Om het waardplantenonderzoek in de toekomst doelmatiger te doen verlopen, werd
aangevangen met hetvormen van eenvoorraad inocula, waarbij gebruik werd gemaakt
van de kolomchromatografische viruszuivering volgens de methode VENEKAMP en de
mogelijkheid van bewaring ineen diepvrieskluis.
Resistentietoetsing
De toetsing van kloon no. 62237-5 van Lycopersicum peruvianum werd voortgezet
met 190 TMV-monsters. Deze waren afkomstig uit alle delen van Nederland met inbegrip van het Westland en de Kring. Opnieuw bleek geen van deze monsters in staat
te zijn om de resistentie van deze kloon te doorbreken. Met het doel de verwantschap
tussen de in Nederland geïsoleerde TMV-stammen na te gaan, werden van dertig
L. peruvianum-planten (P.I. no. 128655) klonen gemaakt. Van deze klonenpopulatie,
waarop inmiddels meer dan dertig isolaties beproefd zijn, bleken in het algemeen telkens dezelfde vijf vatbaar te zijn. Dit leidt tot de voorlopige gevolgtrekking, dat de
Nederlandse stammen, ongeacht het verschil in symptomen, die zij teweegbrengen,
zeer nauw met elkaar verwant zijn. Tien L. esculentum-sdecties met resistentie tegen
TMV werden afzonderlijk getoetst met de zes geïsoleerde TMV-stammen, die slechts
geringe verschillen inagressiviteit vertoonden.Wanneer men het aantal zichtbaar aangetaste planten per stam vergelijkt met het totale aantal hiermee geïnoculeerde planten, dan komt men tot percentages welke variëren van 31 %voor de groene stam van
het tabakstype-TMV tot 38% voor de misvormende stam van het tomaattype. Ondanksdezegeringeverschillenwerdhetvooralsnograadzaamgeachtomvoor toetsingsdoeleinden bij hetveredelingswerk allestammen tegebruiken. Inocula hiervan werden
ter beschikking gesteld aan het I.V.T.en een tweetal particuliere kweekbedrijven.
Opbrengstp roeven
Bij een gewas stooktomaten werd nogmaals nagegaan of met behulp van een ingegraven stuk plastiekfolie grondinfecties te voorkomen zijn en aldus een virusvrij gewas te kweken is (zie LP.O.-jaarverslag 1964, blz. 93). Het gelukte ook deze keer om
plantentotineenvrij ver ontwikkelingsstadium virusvrij te houden; de eerste infecties
werden geconstateerd bij de bloei van de negende tot elfde tros dus omstreeks het begin van deoogstwerkzaamheden. Dezeplanten dienden tevens alscontrole (object TE)
om het effect van een zeer vroege besmetting met het tabaks- of tomaattype-TMV
(resp. objecten TA of TO) op de opbrengst van de eerste vier trossen na te gaan. De
inoculaties zijn uitgevoerd op eentijdstip dat de desbetreffende planten het eerste blad
gevormd hadden. Opmerkelijk was, dat deze laatste proef vrij weinig verschillen opleverde. Het gemiddelde aantal vruchten per plant was bij het object TA (20 stuks)
significant lager dan bij de beide andere objecten (elk 22 stuks). Ook was er een significant verschil in gemiddeld vruchtgewicht tussen object TE enTO, maar niet tussen
TO en TA. Er waren geen betrouwbare verschillen in gemiddelde opbrengst per plant
tussen dedrie objecten.
Dat de gezonde planten in deze proef geen hogere opbrengst gaven dan de zieke
planten is in hoofdzaak terug te voeren tot twee oorzaken nl. het slecht functioneren
van de regenleiding in het eerste controlevak en de ligging van het tweede controlevak
in het - volgens eerder opgedane ervaring - slechtste gedeeltevan dekas. Verder heeft
de voorzichtigheid bij de watervoorziening, welke geboden was door de aanwezigheid
van een ondoorlaatbare (plastiek) laag, in het nadeel van de gezonde planten gewerkt.
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Dit wijst erop, dat zieke planten door hun blijkbaar geringe waterbehoefte beter in
staat zijn eenniet-optimalewaterhuishouding te verdragen.
In een onlangs beëindigde pottenproef ishet effect nagegaan van infectie van kiemplanten met drie TMV-stammen op de opbrengst van de eerste vier trossen. De gebruikte stammen waren de groene van het tomaattype-TMV, de daarvan afwijkende
groene (zie boven) en de gele kringvlekkenstam. Volgens voorlopige berekeningen
daalde het gemiddelde aantal vruchten per plant door deze infectie slechts resp. 3,6en
7%;degemiddelde opbrengst per plant was daarentegen resp. 14, 18en 18%lager dan
dievan gezonde planten.
I n t e r f è r e n t ieproe ven
Uit de eerste van een serie interferentieproeven, welke dit jaar werden uitgevoerd
met het doel, de onderlinge betrekkingen van het tabaks- en tomaattype-TMV in tomaat nader tebestuderen, waren enigevoorlopigeconclusies te trekken.
a. De uiteindelijke verhouding tussen genoemde TMV-typen bij gelijktijdige infectie
blijkt afhankelijk te zijn van de leeftijd van de plant. Een maand na de infectie van
kiemplanten isvolgenseen „Single lesions"-analyse bijna uitsluitend het tomaattypeTMV aanwezig. Beide TMV-typen zijn in ongeveer gelijke verhouding aanwezig wanneer deinfectie bij pootbare planten wordt uitgevoerd.
b. Bij opeenvolgende infecties wordt de plant niet geheel immuun voor het tabakstype-TMV, alschijnt hettomaattype-TMV eenbevoorrechte positie inte nemen.
c. Verder werd ook hier een invloed van de leeftijd van de plant geconstateerd, in die
zin, dat het laatst ingebrachte type-TMV de plant - diedus weer ouder isgeworden gemakkelijker binnendringt dan het eerst geïnoculeerde virus.
Tuinboon
Virusziekten van vlinderbloemigen(project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos) (Zie voor dit project ook blz. 79en97).
Om na te gaan of scherpmozaïekvirus van boon en erwtemozaïekvirus over kunnen gaan met zaad van tuinboon is van planten, die ongeveer veertien dagen na het
zaaien kunstmatig met vier virusisolaties waren geïnfecteerd, zaad gewonnen. Het betrof detuinbonerassen 'Driemaal Wit', 'Groene Hanger', 'Expresse', 'Seville'en 'Aquadulce'. Per ras en per virusisolatie werden vervolgens 80tot 128zaden in de kas uitgelegd. Onder de in totaal 2080 opgekweekte planten was er slechts één exemplaar (ras
'Groene Hanger'),waarbij hetvirusmet hetzaad wasovergegaan en wel het oorspronkelijk uittuinboon geïsoleerde scherpmozaïekvirus.
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
Het nadeel van het „carnation etched ring" virus voor de anjerteelt treedt de laatstejaren steedsmeer opde voorgrond.
De vraag is of de symptomen voldoende betrouwbaar zijn om een nauwkeurige selectie op te baseren. Het virus kan zeer duidelijke ziektebeelden veroorzaken (fig. 16).
Toetsing opaanwezigheid vanditviruskan gebeuren door hetteonderzoeken monster
op een anjerplant van de cultivar 'Joker' te enten. Een andere toetsplant dan de anjer
zelf isnogniet gevonden.
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FIG. 16

Symptomen van 'etched ring' virus
in anjer
Symptoms of 'etched ring''virus in
carnations

Om een indruk te krijgen van de waarde van 'Joker' alsindicator hebben wede volgende proef opgezet. Van elk van de cultivars 'Tangerine Sim', 'Orange Triumph',
'OrchidBeauty', 'Bella Sim' (hiervan twee stammen) werden honderd bewortelde stekken opgepot enineenluisvrije kas gezet.Van elkmonster werd eenscheut geëntopeen
'Joker' plant. De symptomen van 'carnation etched ring' virus in deze vijfhonderd
planten zullen vergeleken worden met de ziektebeelden in de verente 'Joker' planten.
Chrysant
Virusziekten van chrysant (project 2-17-2, Ir. F. A. HAKKAART)
E p i d e m i o l o g i e van „ a s p e r m y " en B-virus in b u i t e n c h r y s a n t e n
De opzet van develdproef van 1965wasin grote lijnen gelijk aan dievan het vorige
jaar (zie I.P.O.-jaarverslag 1964, blz. 95). Van de cultivar 'Chatsworth' werden vier
bedden uitgeplant, elk bestaande uit 68 zieke planten en 20 gezonde, die als indicator
dienst deden. Deze werden inplastic emmers geplaatst die ingegraven werden. Zij zijn
ditjaar twee weken aan natuurlijke infectie blootgesteld en daarna vervangen door de
volgende groep gezonde planten.
In totaal werden elf groepen van elk tachtig planten op deze wijze aan infectie overgelaten. Gedurende de proef (18mei- 19oktober) is niet met insecticiden gespoten.
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Rondom het proefveld werden op 6april weer vier gele luizenvangbakken geplaatst
en dagelijks geleegd. De eerste luis werd op 23april gevangen en de laatste op 11nov.
Het sorteren en determineren van de gevangen bladluizen is nog niet afgelopen evenmin als het toetsen van de indicatoren.
De gevleugelde luizen op het gewas zijn niet geteld. Wel is weer op elke plant de
eventuele vestiging van aptère luizen nagegaan. De resultaten van deproef zullen in de
loopvan hetvolgendjaar bekend worden.
Afweren van v i r u s v e c t o r e n
Daar in 1964gebleken was,dat het bestrijden van bladluizen alsvirusvectoren door
wekelijkse bespuitingen van het gewas met een systemisch insecticide geen resultaat
opleverde, werd een oriënterende proef ingezet over het weren van bladluizen uit een
gewasbuitenchrysanten inplaatsvanhet doden.
Een bed van 248chrysanten (4rijen van 62planten) werd in drie gelijke stukken verdeeld.Eéndeelbleef ongemoeid,ineentweedewerden aluminium strips tussen de rijen
aangebracht (fig. 17) en in een derde werden vellen aluminium folie op de grond gelegd en de planten er doorheen gestoken. In elk deel werd een gele luizenvangbak geplaatst.
De proef begon op 3juni en is geëindigd op 1 nov. Inderdaad bleek het aluminium
materiaal de aanvliegende bladluizen af te schrikken. Het folie had het sterkste effect,
maar daar het gebruikte materiaal niet tegen weersinvloeden bestand was, moest dit
gedeeltevan deproef reedsop26juli beëindigd worden.
In de maand juni bedroeg het aantal in hetveldje metaluminium folie gevangen lui-

FIG. 17
Afweren vanbladluizen met aluminium
strips
Repelling aphids by means ofaluminium
strips
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zen 12% van dat in de controlebak (94tegen 764 exemplaren) en tussen 1en 26 juli
wasdit 30%(202tegen 680exemplaren).
TABEL 6. Aantallen gevleugelde bladluizen inéén vangbak
Veldje zonder
strips

juni

juli
augustus
september
oktober

Veldje met
aluminium strips

Percentage van
onbehandeld

764
754
399

169
306
232

2968
7947

3273
2045

22
40
58
110
26

12832

6025

47

Plot without
strips

plot with
aluminium strips

Percentageof that of plot
without strips

TABLE 6. Numbers of'winged aphids inone trap.

De resultaten in het veldje met aluminium strips staan in tabel 6. Opvallend is de
duidelijke invloed injuni, die in de loop van de zomer geleidelijk minder wordt en in
september verdwenen is. In oktober wasechter weer eenzeer duidelijk effect te constateren.
Een oorzaak hiervan kan zijn dat het gewas geleidelijk dichtgroeide waardoor de
strips, dieop het chrysantenet waren aangebracht, ondanks het feit, dat ze gedurende
de cultuur mee omhoog getrokken werden, voor de luizen steeds minder zichtbaar
werden. Op 4 oktober werden de bloemen geoogst, waarbij de strips op hun plaats
bleven; vanaf die datum was de werking weer zeer duidelijk merkbaar. Het zal dus
van belang zijn het reflecterende materiaal zodanig aan te brengen, dat het gedurende
degehelecultuurperiode goed zichtbaar blijft voor deaanvliegende luizen.
Pelargonium
Meristeemcultuur vanPelargonium (project 2-9-3, Mej. Drs. F. QUAK)
Depogingen om een geschikte voedingsbodem voorPe/argo«/«w-meristementevinden werden voortgezet. Driehonderd meristemen zijn gebracht op media, die varieerden in gehalten aan gibberellazuur, cocosnootmelk en a-NAZ. Op één daarvan, met
een hoog gehalte aan cocosnootmelk, vertoonden enkele meristemen groei. De wortelontwikkeling isechter zeer geringenertreden ernstige bladmisvormingen op.

LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Aardappel
Onderzoek naar de vatbaarheid en gevoeligheid voor virusziekten van deaardappelplant in verschillende stadia van haar ontwikkeling (project 2-1-2, Dr. Ir. A. B. R.
BEEMSTER)

Uit vroeger onderzoek is gebleken, dat het transport van X-virus aanzienlijk sneller
plaats vindt na inoculatie vanjonge bladeren dan van oudere bladeren. De mate van
ouderdomsresistentie is bij dit gewas dus zowel van de leeftijd van de plant als van de
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positie van het geïnoculeerde blad afhankelijk. Daar eenjuist inzicht hieromtrent voor
de verklaring van verschillende aspecten van de ouderdomsresistentie van groot belang is, werd in 1964 zowel met X- als met Y N -virus een proef genomen met het ras
'Bintje'. In beide proeven werden op een aantal tijdstippen telkens drie groepen planten geïnoculeerd, enwelvan de eerste groep hetvijfde, van detweede het tiende en van
de derde het vijftiende blad. Aldus kan het verloop van de ouderdomsresistentie per
blad worden vervolgd. Wat de invloed van de leeftijd van de geïnoculeerde bladeren
op de transportsnelheid van het virus betreft gaf de proef met X-virus dezelfde resultaten als die met Y N -virus met dit verschil, dat Y N -virus sneller werd getransporteerd
dan X-virus en de ouderdomsresistentie tegen het X-virus in een vroeger stadium optrad. Daar deze feiten reeds bekend waren, zal hierop bij de bespreking van de resultatenvan dezeproeven niet worden ingegaan.
Na detoetsing van de op verschillende tijdstippen na deinoculatie gerooide knollen
kunnen de resultaten van deze proeven als volgt worden samengevat. Naarmate het
geïnoculeerde blad ouder was, dit wil dus zeggen, verder van de top van de plant verwijderd, vond eenlangzamer transport van virus naar de knollen plaats. De ouder geworden bladeren waren dus resistenter geworden. Beginnend bij het vijfde blad vertoonden de drie soorten bladeren achtereenvolgens allehetzelfde verloopvandetransportsnelheid. Eengeringeafwijking werd gevonden bij de groep, die op het vijftiende
blad werd geïnoculeerd. Hierbij begon de ouderdomsresistentie pas op te treden na de
tweede inoculatie, terwijl na de eerste inoculatie, toen het blad dus nog zeerjong was,
minder virustransport plaats vond dan na de tweede. Men zou hieruit kunnen concluderen dat een blad allereerst een fase doorloopt, waarin er nog geen optimaal virustransport plaats vindt. Dit laatste ispas het geval alshet blad op het tijdstip van inoculatievolledig is ontwikkeld. Om over dit verschijnsel nauwkeuriger gegevens te krijgen
wordt het onderzoek voortgezet.
Eerder uitgevoerde proeven gaven soms deindruk dat de mate van ouderdomsresistentievan eenaardappelplant door bepaalde factoren kan worden gewijzigd. Een proef
over het effect van het toppen van de planten op de transportsnelheid van X-virus leverde de volgende resultaten op. Werd van de planten slechts een kleine top weggenomen, dan bleek de invloed hiervan op de transportsnelheid van het virus zeer gering te zijn;als daarentegen een top van ongeveer 50cm lengte werd afgesneden, dan
ging de reeds aanwezige ouderdomsresistentie voor een belangrijk deel weer verloren
enervond in sterkemate besmettingvan deknollen plaats.In dezeproef isde inoculatie na het toppen van deplanten uitgevoerd; ter vergelijking zijn ongetopteplanten op
overeenkomstige bladerenmethetvirusgeïnoculeerd. Deresultatenwijzeneropdat de
fysiologische toestand van een bepaald blad zich door het toppen van de plant sterk
kanwijzigen. Daar nietisuitgesloten, dat ook andereingrepenindenormale ontwikkeling van de aardappelplant soortgelijke gevolgen kunnen hebben zal ook hier nader
aandacht aan worden besteed. Dit is onder andere van belang in verband met onderzoekingen, waarbij men door toediening van chemische middelen het optreden van de
ouderdomsresistentie ingunstige zinprobeert te beïnvloeden.
De eerder genomen proeven (zie I.P.O.-jaarverslag 1963, blz. 88) betreffende de
transportsnelheid van Y N -virus in verschillende aardappelrassen hadden uitgewezen,
dat het ras 'Eigenheimer' betrekkelijk snel een zekere ouderdomsresistentie tegen
Y N -virus ontwikkelt. In 1964 werd met dit ras en met 'Bintje' nog eens een proef
hierover uitgevoerd, zowel met het Y N - alshet Y°-virus. De resultaten, diena toetsing
van de nateelt in 1965 verkregen waren, kunnen aldus worden samengevat. Het ras
'Eigenheimer' vertoonde ten aanzien van Y N -virus inderdaad weer een duidelijke ouderdomsresistentie op eentijdstip dat dit bij 'Bintje' nogvrijwel niet het geval was. De
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op een leeftijd van 54 dagen met YN-virus geïnoculeerde planten van 'Bintje' gaven
nl. 24 dagen na inoculatie reeds een voor 100% besmette nateelt, terwijl het ras 'Eigenheimer' onder dezelfde omstandigheden in de nateelt slechts 43% besmetting vertoonde. Bij inoculatie met Y°-virus leverden 'Bintje' en 'Eigenheimer' een nateelt met
resp. 20% en 3%besmetting. Deze cijfers die representatief zijn voor het totale resultaat, tonen aan, dat 'Bintje zowel met Y N - als Y°-virus sneller besmet wordt dan
'Eigenheimer'. Bovendien blijkt, dat bij beide rassen het Y N -virus sneller wordt getransporteerd dan het Y°-virus.
Meristeemcultuur vanaardappel(project 2-9-3, Mej. Drs. F. QUAK)
In het I.P.O.-jaarverslag 1964staat vermeld dat meristeemisolaties zijn gemaakt van
vijf door de N.A.K. aangewezen selecties van 'Eersteling'. Een groot aantal hiervan is
in de loop van 1965 gaan groeien. Van drie selecties werden planten verkregen waarin
X- noch S-virus kon worden aangetoond. Enige planten, afkomstig van de vierde
selectie, bevatten óf X-virus óf zowel X- als S-virus1). De meristemen van de vijfde
selectie groeien uiterst traag en hebben nog geen toetsbare planten opgeleverd. Dit
laatste is eveneens het geval met de isolaties van het geheel met A-virus besmette ras
'Allerfrüheste Gelbe'. Intussen zijn meristemen uitgeprepareerd van nog een drietal
selecties van 'Eersteling', die in 1965van de N.A.K. werden ontvangen. In het geheel
zijninditjaar 4200aardappelmeristemen geïsoleerd,waarvaneendeelopeenvoedingsbodem met gibberellazuur werd gezet. Terwijl deze verbinding een gunstige invloed
heeft opdespruitontwikkeling, leekdewortelvormingerdoortewordengeremd. Daarom is voor de overige meristemen een voedingsbodem zonder gibberellazuur, doch
met cocosnootmelk en a-NAZ gebruikt, terwijl ookzichreeds ontwikkelende meristemen op ditlaatste medium zijn overgezet.
Om deinvloed van resp.gibberellazuur, a-NAZ, ijzerchelaat, gistextract en verschillende combinaties van deze stoffen op de groei van aardappelmeristemen na te gaan,
werden tien voedingsbodems samengesteld, op elk waarvan honderd meristemen van
'Allerfrüheste Gelbe' en één der selecties van 'Eersteling' zijn gezet. Op de media met
gistextract was geen groei waar te nemen; op de voedingsbodems, die combinaties
van gibberellazuur, a-NAZ en ijzerchelaat bevatten, was een bevredigende mate van
groeite constateren.
Het overbrengen van plantjes van agar in grond ging steeds met veeluitval gepaard :
de in agar ontstane wortels passen zich niet gemakkelijk aan grond aan. Het laat zich
aanzien dat deze overgang vlotter plaats vindt, indien eerst een overgangsmedium
wordt gebruikt bestaande uit een voedingsagar, waaraan enkele grammen grond zijn
toegevoegd. Hoewel de eerste indruk van deze werkwijze gunstig is, wordt zij in een
vergelijkende proef nader bestudeerd.
Diagnosemethoden voor virusziekten bij aardappel (project 2-14-1, Dr. Ir. J. A. DE
BOKX)

A-virus
Zoalsin het I.P.O.-jaarverslag 1964 reeds werd medegedeeld, leverde het telen van
primair met A-virus besmette aardappelknollen moeilijkheden op. Dit had tot gevolg,
dat het transport van A-virus in primair besmette planten nader bestudeerd moest
worden.
') Wij danken mej.G. BUNT van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse voor het
uitvoerenvandezetoetsingen.
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Van het YN-virus is bekend, dat het bij primaire infectie, afhankelijk van de leeftijd
van de plant, meer of minder snel naar de knollen getransporteerd wordt. De nateelt
van kasplanten, die acht tot negen weken na het poten zijn geïnoculeerd en waarvan
de knollen twaalf tot vijftien dagen na de inoculatie gerooid zijn, is nl. vrijwel geheel
metvirus besmet.
Om het transport van het A-virus te onderzoeken werden planten van het (weinig
vatbare) ras 'Sirtema' en het (zeer vatbare) ras 'Doré' resp. vier en zes weken na het
poten geïnoculeerd. De knollen zijn resp. drie en vier weken na de inoculatie gerooid
en getoetst op A6-blad.
Bij het ras 'Sirtema' was het A-virus niet in de knollen aan te tonen; bij het ras
'Doré' lukte dit onmiddellijk na het rooien wel.
Op dit tijdstip was de concentratie van het A-virus in de knollen, de geïnoculeerde
bladeren entopbladeren echter zeerlaag:degemiddelde aantallen lokalevlekkenopde
toetsbladeren (twee per object) bedroegen respectievelijk 2, 16en 3.Hieruit blijkt, dat
het transport en de vermeerdering van het A-virus in primair besmette planten zeer
langzaam verlopen.
Ten einde een antiserum tegen het A-virus te bereiden, werd geprobeerd het virus
op verschillende wijzen te zuiveren. Gunstige resultaten zijn verkregen met de ethertetrachloorkoolstofmethode en de chloroformmethode gevolgd door ultracentrifugeren op een suikergradiënt. Het A-virus werd op aardappel vermeerderd.
Bladrolvirus
Voor het verbreken van de kiemrust van aardappelknollen wordt in het algemeen
Rindite gebruikt. Dit middel heeft echter twee bezwaren. In de eerste plaats ishet zeer
giftig enindetweedeplaats zou Rindite,enigeweken na het rooien toegepast, bij verschillende aardappelrassen decallosevormingin de knollen sterk stimuleren. Hierdoor
zullen de resultaten van de Igel-Lange toets, die gebaseerd is op verschillen in callosevorming tussen met bladrolvirus besmette en gezonde knollen, in ongunstige zin beïnvloed worden.
In overlegmet enige Keuringsdiensten van deN.A.K. zijn proeven opgezet omna te
gaan of met bladrolvirus besmette knollen, die reeds lange tijd geleden met Rindite
zijn behandeld, en reeds tot een plantje zijn uitgegroeid, nog betrouwbare toetsresultaten kunnen geven(zieLP.O.-jaarverslag 1964,blz.99).
Uit deproeven, waarin alleen knollen van primair besmette 'Bintje' planten zijn gebruikt, kan hetvolgende geconcludeerd worden.
1. Eenbehandelingvan'Bintje' knollen met Rindite veroorzaakt geenzichtbare toename van dehoeveelheid calloseinde zeefvaten.
2. De Igel-Lange toets geeft bij knollen, waaruit reeds een plantje isgegroeid,dezelfde resultaten als bij knollen die enige weken geleden gerooid zijn. Het feit,
dat bij een eerste en tweede toetsing welgelijke aantallen,maar niet steeds dezelfde
knollen als ziek worden aangemerkt, kan men constateren zowel bij kortgeleden
gerooide knollen als bij die, waaruit reeds een plant is gegroeid.
Verschillende Keuringsdiensten van de N.A.K. hebben het afgelopen jaar proeven
genomen, waarin voor het verbreken van de kiemrust van de knollen in plaats van
Rindite gibberellazuur isgebruikt. De resultaten wijzen er op, dat de toepassing van
gibberellazuur algemeen ingang zalvinden. Mede hierdoor werd besloten om de proevenmet Rindite te beëindigen.
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S-virus
In het najaar van 1965 werd een begin gemaakt met het zoeken naar een geschikte
waard- en toetsplant voor het aardappel-S-virus. Mej. drs. F. QUAK stelde ons een
S-virusisolatie uit X-virusvrije 'Eersteling' ter beschikking. Met behulp van S-virus
antiserum kon de aanwezigheid van het virus in bij laag toerental gecentrifugeerd
sapvan besmetteplanten duidelijk worden vastgesteld1).
Met het S-virus bevattend sap werden een aantal tabaksvariëteiten, Chenopodium
quinoa, Chenopodiumamaranticolor, Gomphrena globosa en Celosiaplumosa geïnoculeerd. Geenvan de geïnoculeerde planten vertoonde echter symptomen.
Met het oog op verdergaand onderzoek werd met de zuivering van het S-virus begonnen. Evenals bij het A-virus leverde de ether-tetrachloorkoolstofmethode, gevolgd
door ultracentrifugeren op een suikergradiënt, bij het S-virusgoede resultaten op. Het
virus, dat oorspronkelijk uit X-virusvrije 'Eersteling' afkomstig was (zie boven) werd
ook weer op dezeplanten vermeerderd.
PEULVRUCHTEN EN ANDERE VLINDERBLOEMIGEN

Erwt
Virusziekten vanvlinderbloemigen (project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos)(Zie ook blz. 79en
90).
Een monster erwteplanten vertoonde tot boven in de stengel nekrotische, grauwe,
verkleuringen die gepaard gingen met verwelkingsverschijnselen, welke op het eerste
gezicht deden denken aan infectie met komkommermozaïekvirus, Hieruit werd een
virus geïsoleerd dat in symptomen, waardplantenreeks en in houdbaarheid van het
infectievermogen in uitgeperst sap overeenkwam met het „pea streak virus".
In de kas veroorzaakte de Nederlandse isolatie bij een vijftal erwterassen een snelle
verwelking van het geïnoculeerde blad en een paarsbruine stengelverkleuring, waarna
vergeling enverwelking optraden en de geheleplanttenslottedoodging.Ernstigesystemische verschijnselen, veelal gevolgd door afsterving, werden ook waargenomen bij
kunstmatig geïnfecteerde planten vanPhaseolusvulgaris, Viciafaba en Trifoliumincarnatum. Bij komkommer, Chenopodiumalbum, C. amaranticolor en C. quinoa kwamen
uitsluitend lokale lesies voor en bij witte klaver een kringerig tot streperig mozaïek.
In elektronenmicroscopische opnamen vertoont het Nederlandse virus veel gelijkenis
met het scherpmozaïekvirus van boon. Daar het ziektebeeld in erwt zoals gezegd zeer
sterk op dat van komkommermozaïekvirus lijkt, verdient het voorkomen ervan in ons
land nadere aandacht.
Voor het topvergelingsvirus vanerwtinluzerne,zie onder klaver.
Klaver
Virusziekten van vlinderbloemigen(project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos)
Het topvergelingsvirus van erwt overwintert in ons land voornamelijk in luzernevelden. Om na te gaan of behalve het hier overwegend geteelde ras 'Luzerne du Puits'
andere rassen ook worden aangetast, en misschien tevens schade ondervinden, is een
aantal rassen in 1964aan natuurlijke besmetting blootgesteld. Tot dusver zijn de voor
'Luzerne du Puits' karakteristieke ziekteverschijnselen eveneens in
twaalf van de dertien andere onderzochte rassen waargenomen.
') Wij danken de Heer Ir. D. H. M. VAN SLOGTEREN, Lab. voor Bloembollpnonderzoek te Lisse
voor het ter beschikking stellen van S-virus antiserum.
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Stengelaaltjes (project 4-2-2)
O n d e r z o e k van r e s i s t e n t i e tegen s t e n g e l a a l t j e s (Ditylenchus dipsaci)
bij uien (Dr. Ir. J. W. SEINHORSTen Mej. A. RENNES)
Uitgaande van de werkwijze die BINGEFORS toepaste om de vatbaarheid van klaverkiemplanten voor het stengelaaltje te onderzoeken, werd een laboratoriummethode
ontwikkeld om de vatbaarheid van uiekiemplanten voor dit aaltje na te gaan. De uiezaden werden echter niet direct op de filtreerpapierstroken gelegd, maar eerst voorgekiemd in Petrischalen. De kiemplanten werden overgebracht op filtreerpapierstroken
en daarna geïnoculeerd met twintig tot tachtig aaltjes per plant. Deplanten werden bij
15°Csterker aangetast dan bij 18°C. Symptomen vertoonden zichwanneer het tweede
( = eerste normale) blad tot ontwikkeling kwam, dat isdrietot vier weken na de inoculatie. Door aaltjes aangetaste planten werden ook sterk door Botrytis geïnfecteerd, die
inde geïnoculeerde stroken ook gemakkelijk overgingopplantendie(nog?)geensymptomen van aaltjesaantasting hadden en dus resistent zouden kunnen zijn. In controles
kwam deze schimmel weinig voor. De schimmel kon goed worden gestreden door een
2,5%oplossing van Orthocide 50met perslucht over de planten te verstuiven.
Er werden twee herkomsten van het stengelaaltje gebruikt:één uit Noord-Holland
en één van Flakkee, die beide in gedroogde toestand in voorraad waren. Deze tasten
op hun vindplaatsen uien sterk aan. De aaltjes uit Noord-Holland tastten op de filtreerpapierstroken echter maar een klein percentage van de uiekiemplanten aan, die
van Flakkee daarentegen na herhaalde inoculatie bijna alle planten.
Er werden ongeveer 10.000 planten uit Nederlandse uierassen onderzocht, maar tot
nu toezijn nog geenresistente planten gevonden.
Systematiek en verspreiding in Nederland vanPratylenchus-soovten (project 4-2-7,
Dr. Ir. J. W. SEINHORST)

Onbeschreven Pratylenchus-soorten.
Het onderzoek over de geografische verspreiding van Pratylenchus-soorten werd
voortgezet. Er zijn tot nu toevier onbeschreven soorten in Nederland gevonden, waarvan er drie gemakkelijk verward kunnen worden met P.penetrans. Ze zijn te onderscheiden aan het aantal ringen op de staart, devorm van de staartpunt, de gemiddelde
afstand tussenvulvaen spermatheca ende stekellengte.
Populatie dynamica vanplanteparasitaire aaltjes (project 4-2-4, Dr. Ir. J. W. SEINHORST)

V e r m i n d e r i n g van g r o t e d i c h t h e d e n van Pratylenchuspenetrans op Viciafaba
en Tagetes erecta
Zowel bij de teelt van de goede waardplant van P.penetrans, Viciafaba onder betrekkelijk ongunstigegroeiomstandigheden alsvandeslechte waardplant Tageteserecta
daalden degrootste bevolkingsdichtheden van het aaltje, die bij het begin van de proef
voorkwamen, met 99%.De laagstedichtheden stegen op Viciafaba tot het tienvoudige
en daalden op Tagetestot ietsminder dat dehelft. In potten zonder planten namen alle
dichtheden af tot ongeveer de helft en in enkele potten, waarin de planten vroegtijdig
afstierven, was de afname van de dichtheid ongeveer 99%. Dit is geheel in overeenstemmingmet deopvatting, dat waardplanten aaltjes zodanig kunnen beïnvloeden, dat
zevrij snelsterven alszegeen ofte weinigvoedsel kunnen opnemen.
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Rotylenchus uniformis (project 4-2-6)
Rotylenchus uniformis o p p e e n (Mr. R. UPADHYAY en Dr. Ir. J. W. SEINHORST)
Rotylenchus uniformis veroorzaakte bij kiemplanten van peen plaatselijk een oranje
verkleuring van de vaatbundel, de pericykel en de binnenste schorslagen. In de buitenste schorslagen werden wel cellen vernield maar deze verkleurden niet sterk. In een
potproef met dichtheden van R. uniformis van 0 tot 300 aaltjes per g grond werden tot
nu toe geen verschillen in groei waargenomen.
Virusover'dragende aaltjes (project 4-2-5)
D e g e o g r a f i s c h e v e r s p r e i d i n g v a n v i r u s o v e r d r a g e n d e a a l t j e s (Dr. Ir. J.
W. SEINHORST en Dr. Ir. H. A. VAN H O O F )

Er is nu een globaal overzicht verkregen van de verspreiding van Trichodorus-soorten, en van Xiphinema diversicaudatum in een groot deel van Nederland. In zand- en
dalgrond in oost Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen komen vrijwel alleen
T. pachydermus en T. similis voor, op de Veluwe, langs de oostelijke kust van de vroegere Zuiderzee, in Gaasterland en ook in oostelijk Noord-Brabant T. viruliferus.
In de duinzandgronden werden naast deze drie soorten ook vaak T. teres en T. nanus
gevonden. T.primitivus komt vrij algemeen voor in zeekleigronden en ook hier en daar
in zwaardere grond in het binnenland, T. cylindricus langs de IJssel, de Overijsselse
Vecht en in het noorden van Groningen. In Zuid-Limburg, het Gelderse en Utrechtse
rivierkleigebied en het Noordhollandse weidegebied (veen) werd weinig of geen Trichodorus gevonden. Van de Longidorus-soorten is L. elongatus het meest algemeen verspreid.
Heterodera trifolii i n w e i l a n d e n
Tussen half mei en half oktober 1965 werden in een weiland met een zeer goede
witte-klaverstand te Bennekom elke week willekeurig verspreid vier grondmonsters
genomen. De dichtheid van H. trifolii in deze monsters veranderde niet met de tijd.
De frequentieverdeling van verschillende dichtheden van cysten en eieren in deze monsters was dezelfde als in 216 monsters uit 74 andere weilanden, genomen in december
1964. De stand van de klaver in deze 74 weilanden was zeer verschillend maar er was
geen verband met de dichtheid van H. trifolii. De klaverstand werd dus niet bepaald
door de dichtheid van dit aaltje, evenmin als de dichtheid van H. trifolii door de stand
van de witte klaver.
Stengelaaltjes in groentegewassen (project 4-4-2, Ir. C. KAAI)
V e r l o o p v a n 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 in W e s t - F r i e s l a n d in de w i n t e r v a n 1 9 6 4 - 1 9 6 5 .
Op de in West-Friesland verspreid liggende proefplekken daalde de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes in de winter 1964-1965 tot gemiddeld de helft van die in
het najaar van 1964.
V e r b a n d t u s s e n 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 v ó ó r het
z a a i e n van het gewas en de o p t r e d e n d e s c h a d e
In 1964 werden op een proefveld in de Wieringermeer uien gezaaid in twee dichtheden, nl. 80 en 400 zaden per meter in rijen op een afstand van 20 cm. Bij beide zaaidichtheden werd 50% van de planten ziek bij een begindichtheid van 70 stengelaaltjes
per 500 g grond. Op een ander proefveld in de Wieringermeer waar plantuien waren
uitgezaaid (130kg zaad per ha, kiemkracht 70%, ongeveer 550 zaden per meter), werd
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50% van de planten ziek bij een iets hogere begindichtheid nl. 100 stengelaaltjes per
500ggrond.
OokopFlakkeeisin 1964op een proefveld het verband tussen debegindichtheid van
het stengelaaltje en de optredende schade nagegaan. Hier werd 50% van de planten
alziek bij eendichtheid vóór hetzaaien van 20stengelaaltjes per 500g grond.
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 van s t e n g e l a a l t j e s
Op een proefveld te Berkhout werd in het najaar van 1963 van 150veldjes de besmettingsgraad bepaald. Op 75veldjes werd kort daarna grasingezaaid (mengsel BG5;
40kg/ha), terwijl op de overige veldjes in 1964witlof en in 1965kroten zijn geteeld. In
het najaar van 1965werden alleveldjes weer bemonsterd. Op de met witlof en daarna
met kroten beteelde veldjes was het aantal aaltjes afgenomen tot gemiddeld 1/16 van
het aantal in het najaar van 1963.Bij begindichtheden <100 was de afname iets minder dan bij begindichtheden > 100.Op het gras had het stengelaaltje zich gehandhaafd
en in vele gevallen zelfs vermeerderd. De evenwichtsdichtheid was ongeveer 800 stengelaaltjes per 500 ggrond. Door het te geringe aantal veldjes met zeer lage begindichtheden kon demaximalevermeerdering hierbij helaas nietnauwkeurig worden bepaald.
Deze waarnemingen stemmen goed overeen met die van KOOISTRA over het populatieverloop van het tulpestengelaaltje op met gras ingezaaide percelen (Verslag 1964, Lab.
Bloemb. Onderz., blz. 31en 60/61) en met ervaringen uit de praktijk.
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
Om deinvloed van uitwendige omstandigheden op deverticale migratie van stengelaaltjes bij afwezigheid van een gewas na te gaan, werd eind 1964 een aantal plastiek
buizen van 10cm doorsnee en 50cm lengte op de proeftuin ingegraven. De cilinders
waren gevuld met eenlichte zavelgrond uit deWieringermeer, dieweinig stengelaaltjes
bevatte (gem. 10 stengelaaltjes per 500ggrond). Op 0-10 cm, 10-20 cm of 40-50 cm
onder de oppervlakte was een laag van dezelfde grond aangebracht, die 2568 stengelaaltjes per 500ggrond bevatte.Beginseptember 1965werdenvanelk object twee cilinders uitgegraven en werd per laag van 10cm de besmettingsgraad bepaald. De aaltjes
hadden zich niet verplaatst maar waren in aantal gedaald. In de lagen 0-10, 10-20 en
40-50 cm waren nog resp. 757, 1442en 802 aaltjes aanwezig, dus resp. 29, 56 en 31 %
van het aantal bij het begin van de proef. De grote afname in delaag van 0-10 cm
zou veroorzaakt kunnen zijn doordat direct na het ingraven van decilinderseenvorstperiode is begonnen. De laag van 40-50 cm bleek zeer vochtig te zijn (geweest) door
eenhoge grondwaterstand.
Stengelaaltjes in w i n t e r s p i n a z i e
In het voorjaar kwam op een perceel te Houten een ernstige aantasting van het
spinazieras 'Utrechtse Winter' (winterteelt) door het stengelaaltje voor. Per plant waren slechts weinig aaltjes aanwezig. Nadat RITZEMA BOS in 1917 spinazie als waardplant van het stengelaaltje had vermeld, isdit de eerste keer dat deze aantasting teveldewerd waargenomen.
Proef over de bestrijding van s t e n g e l a a l t j e in uien met twee systemische n e m a t i c i d e n
In een veldproef te Opperdoes werd op drie tijdstippen 2 g 2,4-dichloorphenyl
methaansulfonaat (40g van het nematicide SD 7727 in 5% granulaire vorm) en 1 g
3,5-dimethyl -4-dimethylaminomethylphenyl N-methylcarbamaat per m2 toegediend
in61water.
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De behandelingen vonden achttien dagen vóór en drie en zes weken nä het zaaien
vanuienplaats.Het middel SD 7727werdindezelfde concentratie toegepast op veldjes
die onbebouwd bleven en op veldjes waarop vijftien dagen na behandeling peen werd
uitgezaaid.
Bij het oogsten bleek erweinigverschilin opbrengst aan gezondeuien tebestaan tussen de behandelde en de onbehandelde veldjes. Bij toepassing van SD 7727 zowel
achttien dagen vóór als drie weken na het zaaien werd 50%van de planten aangetast
bij een begindichtheid van ongeveer 35 stengelaaltjes per 500 g grond. Bij toediening
van 3,5-dimethyl-4-dimethylaminomethylphenyl N-methylcarbamaat drie en zes
weken na het zaaien werd eenzelfde percentage planten ziek bij ongeveer 60stengelaaltjes per 500g grond. In de andere objecten was 50% van de planten ziek bij een begindichtheid van ongeveer 50stengelaaltjes per 500 ggrond. Op de veldjes behandeld
met SD 7727werd zowel bij detoepassing 18dagen vóór, als drie weken na het zaaien
een geringer aantal planten geoogst dan op de andere veldjes, zelfs dan op die met
lage begindichtheden. Dit wijst op eenfytotoxische werkingvan dit middel.
De vermeerdering van het stengelaaltje was in deze proef vaak bijzonder groot.
Waarschijnlijk waren zowel de uitwendige omstandigheden in 1965 als ook de grond
zeer gunstig voor deze vermeerdering. In het onbehandelde object was de maximale
vermeerdering bijlagebegindichtheden vanhet stengelaaltje 400-voudig; in de andere
objecten kon deze niet goed bepaald worden, omdat de vermeerdering bij lage dichtheden minder was dan bij wat hogere. Vrij zeker is het voorkomen van voor stengelaaltjes gunstige en ongunstige plekken hiervan de oorzaak (zie ook I.P.O.-jaarverslag
1963,blz. 97).Daarin 1964ophetzelfde velduienwarengeteeld, kwamen alleen op de
voor stengelaaltjes ongunstige plekken lage en op devoor stengelaaltjes gunstige plekken hoge dichtheden voor.
Op de onbehandelde veldjes werd een maximum dichtheid bereikt van 7000 stengelaaltjes per 500ggrond bij een begindichtheid van ongeveer 400 stengelaaltjes per 500
g grond evenals bij de behandeling met 3,5-dimethyl-4-dimethylaminomethylphenyl
N-methylCarbamaat 18dagen vóór en drie weken na het zaaien. Bijtoepassingvan deze stof zes weken na het zaaien was de hoogste gemiddelde dichtheid 9000 stengelaaltjes per 500ggrond bij een begindichtheid van 400 stengelaaltjes per 500ggrond. Bij
toediening van SD 7727 werden wat lagere maxima gevonden. Zij bedroegen bij toepassing van het middel 18dagen vóór en drie en zes weken na het zaaien resp. 6500,
5000en6000stengelaaltjes per 500ggrond en werden bereikt bij begindichtheden van
resp. 150,900en 100stengelaaltjes per 500 ggrond. Opveldjes zonder gewas,dieperiodiek gewied werden, bleek het middel SD 7727 tegen het stengelaaltje geen werking
als contactnematicide te hebben. Zowel op de behandelde als op de onbehandelde
veldjes trad naast vermindering ook vermeerdering op. Dit laatste iswaarschijnlijk een
gevolgvan desteedsweeropkomende onkruidvegetatie'. Uitdestand van de onkruiden
bleek duidelijk de reeds vermelde fytotoxische werking van SD 7727 evenals op de
veldjes metpeen,waar hetmiddelwastoegediend vóór hetzaaien. De opbrengst van de
behandelde veldjes was 91,6%van dievan de onbehandelde veldjes. De werking tegen
aantasting door het stengelaaltje was ook hier te verwaarlozen. Van het totaal aantal
geoogste planten was op debehandelde veldjes 6,3%aangetast en op de onbehandelde
veldjes 8,2%.
Bietecystenaaltje ingroentegewassen (project 4-4-3, Tr.C. KAAI)
Ter vermeerdering van Heterodera schachtii werden in 51 potten suikerbieten geteeld op een glaszand-gravel-kleimengsel, dat tevoren geïnoculeerd was met het bietecystenaaltje. Hoewel de bieten zeer goed groeiden, werd in plaats van een te verwach101

ten vermeerdering tot het ongeveer veertigvoudige, slechts een tweevoudige vermeerdering gevonden. Mogelijk is de hoge temperatuur in de voor het nematologisch onderzoek beschikbare kasruimte de oorzaak hiervan, hoewel een schadelijke invloed
van het grondmengsel niet geheel uitgesloten mag worden geacht.
Anatomische en physiologische veranderingenin door aaltjes aangetaste wortels van
planten (project 4-1-2, Mej. Dr. C. H. KLINKENBERG)
V e r b a n d t u s s e n deze v e r a n d e r i n g e n en de o n t w i k k e l i n g van de aaltjes
Deproeven mettelkenséénPratylenchuspenetrans perkiemplantje, eerst op horlogeglaasjes en daarna in zakjes glaszand met voedingsoplossing, zijn voortgezet.
Waardplanten:
Borago officinalisis een goede waardplant voor Pratylenchus penetrans; de wortels
reageren met donkere necrosen, die niet hard worden en de beweeglijkheid van de
aaltjes niet remmen. .Borago-kiemplanten hebben vele, dikke wortels en zullen weinig
schade ondervinden.
Sinapis sinensis is een nog betere waardplant; het gemiddelde aantal eieren was
hoger dan bij Borago.De aaltjes veroorzaakten hier slechtslichte envagenecrosen. Zij
waren in Sinapis vrijwel even beweeglijk als in Borago en verplaatsten zich in drie tot
vijf weken overresp.9en 10 „aaltjeslengten".
De wijfjes kunnen zich over nog grotere afstanden dan boven beschreven in de wortelsbewegen. Bijeenwitte-klaver kiemplant werdhet aaltje na drieweken40 „lengten"
onder hetpunt van binnendringen gevonden; de22eieren (er waren reeds 4larven uitgekomen) lagen deels in de necrose (8 „aaltjeslengten" groot), deels eronder; het laatsteeilagtegen het aaltje aan.
Vergelijking van uit g r o n d g e s p o e l d e en uit w o r t e l s v e r k r e g e n larven
De zeerjonge larven, die bij het spoelen van grondmonsters verloren gaan, werden
vrijgeprepareerd uit wortels van tuinboon (Vicia faba) en uit Alexandrijnse klaver.
Dergelijke larven dringen nog niet in de wortels binnen, waarschijnlijk omdat ze met
hun nog kleine stekel de cuticula en epidermis niet kunnen doorboren.
Oudere larven en volwassen aaltjes, uit wortels verkregen, drongen vlot binnen in
kiemplantjes van Alexandrijnse klaver en witte klaver; deverandering van waardplant
gaf blijkbaar geen moeilijkheden. Wèl waren er (in Alexandrijnse klaver) méér eieren
bij de wijfjes uit tuinboon dan bij die uit Alexandrijnse klaver; de zeer goede waardplant tuinboon gaf dus enige nawerking. In de proeven met volwassen wijfjes uit
grond wasna vijf dagen slechts zelden een eitevinden; de uit wortels vrijgeprepareerde wijfjes hadden, overgebracht in kiemplantjes, na vijf dagen vrijwel alle eieren,
somszelfs zeven.
Ditwijsteropdat deaaltjes indewortelsinandereconditieverkerendanindegrond;
in het laatste geval moeten de wijfjes zich eerst enkele dagen voeden vóórdat er eieren
gelegd kunnen worden.
I n v l o e d van a a n w e z i g h e i d van m a n n e t j e s van P r a t y l e n c h u s p e n e t r a n s
Het was in de proeven reeds opgevallen, dat op 't oog gave, volwassen wijfjes zelfs
na drieweken oflanger slechts éénoftweeeieren hadden.
Brengt men wijfjes in het laatste larvestadium bij kiemplantjes, dan vindt men na
drietot zesweken meestal geen,hoogstens ééntotdrieeieren;wordenerook mannetjes
in de horlogeglaasjes gebracht, dan is het aantal in dezelfde tijd geproduceerde eieren
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veelgroter. BijPratylenchuspenetrans iseen normale bevruchting blijkbaar regel, ook
alvindt men gewoonlijk minder mannetjes dan wijfjes.
Chemischebestrijdingvan het aardappelcystenaaltje (project 4-3-1,Ir.H. DEN OUDEN)
Bestrijding van Heterodera rostochiensis d o o r m i d d e l van systemische
nematiciden
Aan potten met twee kg grond besmet met H. rostochiensiswerd 5mg0-(4 chloorphenyl) N,N' dimethylfosforodiamide (HL245), 10mg 2,4 dichloorphenyl methaansulfonaat (SD 7727),of 10mg 3,5-dimethyl-4-dimethylaminomethylphenyl N-methylcarbamaat (We 417) toegediend. Drie dagen tevoren waren aardappelen gepoot. De
maximumvermeerdering van de aaltjes (22 Xop onbehandelde planten) verminderde
onder invloed van deze middelen tot resp. 11 x , 7x en 4x . In 1963werd met HL 245
eengelijkereductie van demaximumvermeerdering en ook van de evenwichtsdichtheid
bereikt alsindezeproef.
Bij vergelijking van We 417 met HL 245 en de ook in 1963 getoetste verbindingen
myotine (VB 744) en Nemafos was de werking van de eerste aanzienlijk beter dan die
van de drie andere, hoewel nog onvoldoende voor toepassing in de praktijk.
Biologie van het aardappelcystenaaltje (project 4-3-2, Ir. H. DEN OUDEN)
Potgrootte en schade aan aardappelen door H. rostochiensis.
Inpotten met 1,2,5en 10kggrond werd deschade,veroorzaakt door elfbevolkingsdichtheden van H. rostochiensisaan loof, knollen, stolonen en wortels van aardappelen gemeten. De dichtheden varieerden van 10tot 1.600.000larven per 1000g grond.
Er werd getracht het verband tussen de aaltjesdichtheid en de schade bij verschillende
potgrootten te bepalen. De overige milieufactoren werden bij dit onderzoek zoveel
mogelijk gelijk gehouden. Uit metingen van de lengte der stengels bleek dat vier en
zes weken na het begin van de proef schade optrad bij lagere aaltjesdichtheden dan
tien weken na het begin van deproef. Deze was afhankelijk van de hoeveelheid aaltjes
per g grond aan het begin van de proef en niet van de potgrootte. Aan het eind werd
de schade bepaald door middel van metingen van het droge stofgewicht van knollen
en bovengrondse delen. De dichtheden waarbij opbrengstvermindering waarneembaar
werd waren resp. ongeveer 1 en 40aaltjes per ggrond. De droge stofopbrengsten werden uitgedrukt inprocenten van die,geoogst bij afwezigheid ofbij zeerlage dichtheden
van de aaltjes. Die van bovengrondse delen en knollen waren bij verschillende potgrootten verschillend bij dezelfde aantallen aaltjes per pot of per ggrond. Deze relatieveopbrengsten waren echter bijverschillendepotgrootten welongeveer gelijk wanneer
in dezepotten per gdroge stof, geproduceerd bij lage aaltjesdichtheden (geen schade)
gelijke aantallen aaltjes voorkwamen. Hieruit zou volgen dat, indien een plant per g
grond of per eenheid van oppervlak méér opbrengt, hij ook de aantasting door meer
aaltjes kan verdragen.
Een merkwaardige waarneming was verder dat de hoeveelheid droge stof van de
stolonen bij hoge en zeer hoge aaltjesdichtheden aan het eind van de proef duidelijk
hoger wasdan bij lagedichtheden. Naar eenverklaring kan men slechts gissen.
De maximumvermenigvuldiging der aaltjes was in de potten met 2, 5 en 10kg
grond22x , indiemet 1 kggrond4x . Demaximumdichtheid bedroeg in depotten met
1kg220larvenper ggrond bij eenbegindichtheid van ongeveer 200larvenper ggrond,
in die met 2 en 5kg 800larven per ggrond bij een begindichtheid van ongeveer 100
larven per ggrond en in de potten met 10kg 380 larven per g grond bij begindichtheden van 32,80en 160larvenper g grond.
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De einddichtheid bij begindichtheden hoger dan 200larven per g grond was door
schade aanhetgewaslager dandemaximumdichtheid, behalve indepotten met 10kg
grond waar de maximumdichtheid voorkwam bij de hoogste dichtheden aangebracht
aan hetbeginvandeproef.
V e r m e e r d e r i n g van Heterodera rostochiensis bij zeer lage d i c h t h e d e n
In eenserievan3 x 25potten metbegindichtheden van 100,400en 1600larvenper
pot van 5000ggrond werd geen daling vandevermeerdering bij delagere begindichtheden waargenomen. Deze wasweliswaar laag(± 1 x ) ,hetgeen waarschijnlijk te wijten was aan een slechte kwaliteit of bederf van het overigens uniforme uitgangsmateriaal. (In feite isde begindichtheid dusniet 100,400en 1600levendelarven perpot
geweest, doch veel lager). In eenserie van 10potten van eveneens 5kg grond welke
met een aaltjessuspensie was geïnoculeerd die ook gebruikt werd bij de op blz. 11
beschreven proef, was de vermeerdering bij een begindichtheid van 0,02 larven per
g17X.Bijeenbegindichtheid van1,28 larvenperg(64 Xzohoog dus)wasdevermeerderinghier22X.
In eenderde proef in potten van2kg waarbij werd uitgegaan van begindichtheden
van 5,0, 1,7, 0,6en0,2larven per ggrond nam de vermeerdering ook nauwelijks af
bij de lagere dichtheden en bedroeg bij de eerste drie 21x en bij de laatste 15x . Bij
extreem lage dichtheden zullen deontmoetingskansen voor mannetjes enwijfjes geringer zijn dan bij hoge. Hiervan kon in deze proeven dusnoggeen invloed opdevermeerdering worden vastgesteld bij dichtheden van 5- 0,02 larven per g grond (zie
I.P.O.-jaarverslag 1963,blz.101).
V e r m e e r d e r i n g van v e r s c h i l l e n d e p h y s i o l o g i s c h e r a s s e n van H. rostochiensisop Solanum tuberosum,S. andigenum-en S.verneï-hybriden
In dejaren 1963en 1964werden twee populaties van H. rostochiensiswelke grotendeels uit ras AB en ras ABCD bestonden voortgekweekt op resp. S. andigenum en
S. verneï-hybriden. Met deze populaties en met een populatie van ras ABC werd in
1965devermeerdering gemeten welke optrad in 2kgpotten metzoveel mogelijk uniforme éénstengeligeplanten vandezaailing Karna 59-387 (eenS. andigenum-hybride),
dezaailing 60-1085(eenS. verneï-hybride) enhetvatbare ras'Bintje'. De proefplanten
werden na 3 % maand, nogvolopinhetblad,tegelijk afgesneden.
Het ras ABvermeerderde zich op de S. andigenum-hybride sterker dan op 'Bintje'.
Hetzelfde washetgevalbijhetrasABC.
Het ras ABCD vermeerderde zich op de S. verwei'-hybriden en de S. andigenum-hybride ongeveer evensterk alsop 'Bintje'.
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AFDELING RESISTENTIE-ONDERZOEK
TUINBOUWGEWASSEN
GROENTEGEWASSEN

Boon
Virusziekten (project 7-1-13,Ir. N. HUBBELING)
/. Rolmozaïek enzwarte-vaatziekte (Phaseolusvirus1)
BijdetoetsingvannieuwerassentenbehoevevanhetI.V.T.isin 1965integenstelling
tot voorafgaande jaren tevelde slechts eenmatige aantasting waargenomen. Dit hangt
waarschijnlijk samen met het geringe aantal bladluizen,dat zichtijdens dekoelezomer
ontwikkelde. Vermoedelijk kwam zwarte-vaatziekte, als gevolg van de lage temperaturen, te velde nauwelijks voor. Zelfs in het veldje waarin door inoculatie van vatbare
planten de zeervirulente 'Michelite'-stam wasgeïntroduceerd, diebij een temperatuur
van omstreeks20°Calzwarte-vaatziekte kanteweegbrengen, isdezenecrotische reactie
niet voldoende tot uiting gekomen. Bij toetsingen met deze stam in de kas trad bij enige nieuw aangemelde rassen een uitsplitsing op in vatbaarheid voor rolmozaïek en
voor zwarte-vaatziekte. In overeenstemming daarmee leverden kastoetsingen bij
± 20°C met de 'Imuna'- de 'Great Northern'- en de 'Westlandia'-stam, bij een deel
van de geïnoculeerde planten van deze rassen rolmozaïek-symptomen op. Het is voor
de kwekers dusvan groot belang hun materiaal ook door middel van kastoetsingen op
resistentie tegen degenoemde stammen vanPhaseolusvirus 1 te toetsen.
2. Scherpmozaïek entopsterfte (Phaseolusvirus2)
Op hetproefterrein inde Kraatste Bennekom zijn denieuwerassenvoor toetsing op
resistentie zoals gewoonlijk uitgezaaid tussen rijen gladiolen. De aantasting door het
virus iszeer hevig geweest. Vooral bij de stokbonerassen gingeen groot aantal planten
met verschijnselen van topsterfte te gronde. In de kas zijn na inoculatie met sap van
ziekeplanten overeenkomstige resultaten bereikt.
3. Stippelstreep (Nicotianavirus 11)
De veldtoetsing van de nieuwe rassen op resistentie tegen stippelstreep vond weer
plaats op de proeftuin „Utrechts-Hollands Veendistrict" te Sloten (N.H.). De bonen
zijn in 1965 op een ander gedeelte van de proeftuin uitgezaaid dan hetjaar daarvoor.
Er is evenwel nagenoeg geen aantasting door het stippelstreepvirus opgetreden. Blijkbaar was de grond ter plaatse onvoldoende met virus besmet. De kastoetsing heeft
echter voldoende gegevens opgeleverd om een indruk van deresistentie te krijgen.
Vetvlekkenziekte {Pseudomonas phaseolicola

(BURKH.) DOWSON)

(project 7-1-10,

Ir. N. HUBBELING)

Naar aanleiding van de beschrijving van ras 2 van Pseudomonas phaseolicola
(BURKH.) DOWSON door M. PATELenJ. C. WALKER (1964)inWisconsin (U.S.A.) isde

reactievaneenklein sortiment vantot nu toeresistente bonerassen op onze gehelecollectie bacterie-isolaties vergeleken met die op het nieuwe fysio. Hieruit bleek dat ook
enige Nederlandse bacterie-isolaties een breder aantastingsspectrum hadden dan gewoonlijk hier telandewordt aangetroffen. Dezetoetsing geschiedde optwee manieren,
nl. door aangesneden zadenineenbacteriesuspensie onder te dompelen èn door onvolgroeide peulen met deze suspensie in te spuiten. Hierbij zijn de stamslabonerassen
'Dubbele Witte zonder draad' en 'Widusa' en de landbouwstambonerassen 'Red
Mexican U.I. 34', 'Rona' en 'P.I. 150 414' onderzocht. In overeenstemming met de
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resultaten van spontane infectie te velde ontstonden bij deze vijf rassen na inoculatie
van de zaden, kleine vetvlekken bij de kiemplanten en enige chlorose in de bladeren.
Bij de stamslabonen ontstonden op de peulen, die zichlater aan de planten ontwikkelden echter geen vetvlekken, zelfs niet met ras 2. Na injectie van een bacteriesuspensie in de gezond gebleven peulen, kwamen hierin evenwel toch kleine vetvlekken tot
stand, zowel bij gebruik vanras2alsvan enigeNederlandse isolaties.
Bijdelandbouwstambonen gebeurde ietsdergelijks; depeulen reageerden na inoculatie evenwel spoedig met necrose, zodat in plaats van vetvlekken bruine vlekjes ontstonden. In Wisconsin werd deze overgevoeligheidsreactie op ras 2 niet opgewekt; bij
'Red Mexican' ontwikkelden zich normale vetvlekken, terwijl 'P.I. 150 414' in hoge
mate tolerant was bij infectie met dit nieuwe fysio. Te Wageningen ontstond evenwel
zelfs met ras2enige necrose bij genoemde rassen. Hier was dus weinigverschil te zien
metdereacties,dieopgewekt werden doorras2endoorenigezeervirulente Nederlandseisolaties.
Er heeft in 1965 in het veld kennelijk infectie met een zeer virulente bacteriestam
plaats gevonden. Bij de stamslabonen 'Dubbele Witte zonder draad' en 'Widusa' ontwikkelden zich namelijk weer kleinevetvlekken in de bladeren, hoewel ook hier, zelfs
na lang zoeken geen aantasting van de peulen kon worden geconstateerd. Tussen de
rassen onderling zijn te velde grote verschillen in resistentie waargenomen. Overeenkomstige verschillen werden verkregen bij toetsing van de nieuwe rassen door middel
van onderdompeling van droge aangesneden zaden in een bacteriesuspensie. De reactiediedezeervirulente bacteriestam verwekte, wasminder hevigbij een vrij hoge temperatuur van 20-25°C, omdat deplanten dan eerder met necrose dan met chlorose op
deafgescheiden toxinen reageren endusduidelijker vanresistentieblijk geven.
Vlekkenziekte (Colletotrichum lindemuthianum (SACC. et MAGN.) BRI. et CAV.)
(project 7-1-14,Ir. N. HUBBELING)
In 1965bleek het aantal aangemelde rassen dat volledig resistent was tegen de vlekkenziekte in totaal twintigte bedragen;in 1964werden voor het eerst tweerassen aangemeld met een dergelijke hoge graad van resistentie. De toetsing op een zodanige resistentie, die de particuliere kwekers op grote schaal verrichtten, leverde geen moeilijkheden op. Een aantal kwekers constateerde echter welverschillen in reactie tussen
de resistente lijnen onderling. Soms kwamen nog talrijke teverwaarlozen kleinebruine
puntjes op het hypocotyl van de planten tot ontwikkeling, zelfs bij de resistente géniteur 'Cornell 49-242'. In andere gevallen bleef het hypocotyl van geïnoculeerde planten volkomen gaaf.
Niet alle kwekers besteedden voldoende aandacht aan de resistentie tegenPhaseolus
virus1.Bijeenaantalrassenisnl.uitsplitsinginvatbaarheid voorrolmozaïek enzwartevaatziekte geconstateerd. Blijkbaar is onvoldoende bekend, dat 'Cornell 49-242'
overgevoeligisvoor Phaseolus virus 1 en dus bij infectie met zwarte-vaatziekte daarop
kan reageren.
Erwt
Virusziekten (project 7-1-7,Ir. N. HUBBELING enN. HUYBERTS)
1. Topvergeling
Voor toetsing op resistentie zijn denieuwe erwterassen zoalsgewoonlijk, samen met
een aantal bekende vatbare rassen in de Kreekerakpolder uitgezaaid naast een veld
luzerne. De aantasting door het virus wasin 1965belangrijk minder hevigdan in 1964.
Toen waren behoorlijk „resistente" rassen, zoals 'Flavando', 'Rondo', 'Hylgro',
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'Pauli'en'DikTrom' vrij duidelijk aangetast. In 1965wasechter van ziekteverschijnselen bij dezerassen nauwelijks iets waar te nemen; zeervatbare rassen, zoals 'Mansholt
Pluk' en 'Joserva' waren echter flink aangetast. Ook bleek een aantal nieuwe rassen
duidelijk vatbaar te zijn. Symptomen vertoonden zich kennelijk alleen bij rassen, die
in het geheel geen resistentie bezitten. Het isnog niet duidelijk welke omstandigheden
in 1964tot aantasting vanresistente rassen hebben geleid.
2. Vroegeverbruining
De toetsing van nieuwe en een aantal bekende-vatbare zowel als resistente-erwterassen geschiedde in 1965zoals gebruikelijk op een besmet terrein in Middenmeer. Uit
tellingen, verricht door de nematologische afdeling, bleek dat voldoende aaltjes in de
grond aanwezig waren om een intensieve besmetting met het virus te bewerkstelligen.
Evenmin als in voorgaande jaren werden echter alle vatbare planten aangetast. Vaak
waren bij vatbare jonge planten mozaïekachtige symptomen waar te nemen, die later
verdwenen. Bij een aantal van dergelijke planten kwamen later nog necrotische kringvlekken op depeulen te voorschijn.
Er zijn enige toetsingen in de kas verricht, waarbij gebruik gemaakt isvan monsters
grond, waarin dr. ir H. A. VAN HOOF de dichtheid van de aaltjespopulatie bepaalde.
Voortgezet onderzoek zal nodig zijn om betrouwbare toetsingen in de kas te kunnen
uitvoeren.
Ditjaar kon integenstelling tot vorigejaren in dezadenvanplantenmet symptomen
op de peulen bijna steeds het vroege verbruiningsvirus worden aangetoond door het
perssap op komkommerplanten uit te wrijven. Zaad van verdachte planten van resistenterassenleverde wederom geenvirus op.
Schimmelziekten (project 7-1-19,Ir. N. HUBBELINGenN. HUYBERTS)
1. Amerikaanse vaatziekte {Fusariumoxysporum (SCHL.) forma pisi (LINF.) ras 1en
ras 2 SNY. et HANS.)

In 1964bleek dat bij toetsing van enkele erwterassen in zwarte grond met pH's van
4,8 en 5,6 de resistentie tegen ras 1 of tegen ras 1èn ras 2 doorbroken werd: er ontstond een afwijkend infectiespectrum. Vermoed werd dat de oorzaak van dit afwijkend
gedrag van sommige erwterassen samenhing met de gebrekkige calciumvoeding bij
lage pH. Opvallend was de extreme resistentie van het erwteras 'Koroza', zelfs onder
deze slechte condities.Voor de kwekers is het derhalve van veel belang om op een uiterste resistentie tegen ras / en ras 2 te selecteren door toetsing bij lage pH. Het is
waarschijnlijk, dat beide fysio's veel algemener in Nederland voorkomen dan tot nu
toe bekend was.Vermoedelijk isde isolatie, die altijd voor leveringen heeft gediend en
afkomstig is van het besmette veld te Wageningen, een mengsel van ras 1 en ras 2.
Hierop wordt inafzonderlijke publikaties nader ingegaan.
De toetsing van nieuwe rassen geschiedde zowelin dekasbij pH 4,8en 8,0 alsin het
veld op het besmette I.P.O.-terrein. Bij de hoge pH verliep het ziekteproces veel trager
en na zes weken waren nauwelijks alle vatbare planten geheel verwelkt; in de zure
grond daarentegen waren alle voor ras / vatbare planten al afgestorven. Tevelde werden steeds van plaats tot plaats verschillen in snelheid van verwelking opgemerkt.
2. Lichte vlekkenziekte (Ascochytapisi LIB.)
Bij toetsing op resistentie tegen de beschikbare fysio's deden zich geen moeilijkheden voor. Tijdens de koude, natte zomer van 1965werden deerwterassen met resistentie tegen Ascochyta pisi te velde ook vaak aangetast door Didymella (Mycosphaerelld)pinodes (BERK. et BLOX.) STONE.
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Alleenerwterassen metgekleurdzaad zoals'Koroza' en 'Ivora' bleken bij toetsingen
in de kas enige resistentie tegen Didymella (Mycosphaerella) pinodes te bezitten. Misschien bestaat er daarom nog weinig belangstelling van de zijde van de kwekers om
te selecteren opresistentie tegen lichte vlekkenziekte.
Komkommerenaugurk
Bladvuur(Corynesporamelonis (CKE) LIND.) en vruchtvuur (Cladosporium cucumerinum ELL. et ARTH.) (project 7-1-22, Ir. N. HUBBELING en N. HUYBERTS)
Detoetsingvan nieuwekomkommerrassen opresistentietegenbladvuurtenbehoeve
van het I.V.T. leverde enige moeilijkheden op. Zelfs bij een temperatuurverloop van
18°C 'snachts tot 28°C overdag was de infectie van vatbare planten in de resistentiekasonvoldoende;dezetoetsingmoestdaaromenigemalenherhaald worden. Misschien
speelt het C0 2 -gehalte van de lucht een rol bij de ontwikkeling van ziekteverschijnselenenisditgehalteaan delagekant inderesistentiekas, omdat daarin uitsluitend luchtcirculatie maar geen luchtverversing wordt toegepast. Daarentegen leverde toetsing
op resistentie tegen vruchtvuur bij een nagenoeg constante temperatuur van 18°Cgeen
moeilijkheden op. De aantasting was bij deze lage temperatuur zo hevig, dat bij resistente komkommerrassen degroeipunten aangetast werden. Bijdezeplanten trad echter
door het uitlopen van okselknoppen herstel op. De vatbare planten gingen evenwel
dood.
Nieuwe augurkerassen zijn uitsluitend op resistentie tegen vruchtvuur getoetst.
Sla
Valse meeldauw („Wit") {Bremialactucae REGEL) (project 7-3-5,Dr. F. TJALLINGII)
In de winter van 1964—1965en in het najaar van 1965werd in de praktijk een groot
aantal ifreww-monsters verzameld. Hierbij waren de al bekende typen 'Stam Vleuten'
en 'stam Wageningen' te onderscheiden; de eerste was verre in de meerderheid. In het
najaar werd door een kweekbedrijf een afwijkend fysio aangetroffen, dat voor de verdere resistentieveredeling belangrijk lijkt te zullen worden. Nader onderzoek hierover
isaan degang.
Het I.V.T. bleek echter van veletoetsrassen.slechtsuiterst kleine hoeveelheden genetisch zuiver zaad te kunnen leveren. Hierdoor kon een toetsing van de verzamelde
Bremia-monsters met behulp van deinhetjaarverslag 1964beschreven beregeningskap
niet worden uitgevoerd.
Er isgetracht, een toetsmethode te ontwikkelen, dievéélminder materiaal (planten)
vraagtdandedoorhet I.V.T. toegepaste. Aanvankelijk werd geëxperimenteerd met afgeknipte bladeren, in water gezet of op vochtig filtreerpapier gelegd in een koele omgeving met hoge luchtvochtigheid. Hierop sporuleert Bremia heel goed, maar vaak
wat later dan op intacte planten en deze methode kost toch ook nog te veel materiaal.
Doeltreffender bleek het gebruik van bladschijfjes van ongeveer 20mm diameter,
met een kurkboor uit het derde of vierde bladpaar van slaplanten geponst. Op vochtig
filtreerpapier gelegd, in platte bakken met glazen deksels of in grote Petrischalen,
verliezen deze schijfjes wel langzamerhand hun groene kleur, maar zelfs na drie
weken zijn ze nog fris. Na een bespuiting met een sporensuspensie van de schimmel ontwikkelen zich hierop na zeven tot tien dagen weer i?rew/a-sporangiën. Dit is
een even lange incubatieperiode als op intacte planten. De reactie van ponsschijfjes
van de slarassen 'Meikoningin' en 'Proeftuin's Blackpool' op de twee bekende stammen van deze schimmel is geheel dezelfde als die van de intacte planten van deze rassen. Direct zonlicht, sterk diffuus daglicht enTL-licht blekeneen ongunstige invloed te
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hebben op de infectie. Alle proeven zijn daarom onder een kaasdoekscherm bij daglicht uitgevoerd. Geprobeerd wordt, het fysio van de verzamelde praktijkmonsters met
deze methodiek te determineren.
Wat de in het jaarverslag 1964 vermelde bewaarmethode van infectiemateriaal in
diepvries betreft bleken opnieuw enige partijtjes na zes tot zeven maanden nog een
zeer goede infectie te geven. N a eif maanden echter hadden ze hun infectievermogen
bijna verloren en na veertien tot vijftien maanden geheel.
Spinazie
Mozaïek (Cucumis virus 1) (project 7-1-1, Ir. N . HUBBELING en N . HUYBERTS)
Infectiemateriaal voor toetsing op resistentie tegen mozaïek is alleen geleverd aan
kwekers, die al enige jaren op resistentie selecteren en ook eerder infectiemateriaal
afnamen.
Wolf {Peronospora spinaciae ( M O N T . ) D E BARY) (project 7-1-1, Ir. N . HUBBELING en
N . HUYBERTS)

Wanneer zieke spinazieplanten in testjes bewaard werden in een verlichte ruimte
bij ongeveer 2 ° C , waren ze n a drie weken nog in een goede toestand, zodat infectieproeven met sporen hiervan uitstekend slaagden. Onder deze omstandigheden kan infectiemateriaal van beide fysio's dus gedurende een langere periode dan normaal bewaard worden.
Wolf (Peronospora spinaciae ( M O N T . ) D E BARY) (project 7-1-21, Ir. N . HUBBELING
en N . HUYBERTS)

Met betrekking tot de resistentietoetsing van spinazierassen tegen beide fysio's van
Peronospora spinaciae zijn geen nieuwe ontwikkelingen te vermelden.
Tomaat
Bladvlekkenziekte

(Cladosporium fulvum C K E ) (project 7-1-22, Ir. N . HUBBELING en

N . HUYBERTS)

Ter beoordeling van de resistentie van nieuwe rassen ten behoeve van het I.V.T. zijn
in afzonderlijke toetsingen oude en nieuwe fysio's gebruikt. De 45 isolaties van nieuwe
fysio's, die we in 1963 van dr. ir. G. P. TERMOHLEN te Naalwijk ontvingen, vertoonden
op tomaterassen met bepaalde resistentiegenen nog kleine verschillen in aantastingspectrum. Op grond hiervan konden de „nieuwe" fysio's in drie groepen worden onderverdeeld waarbij de rassen 'Leaf mould résister' en 'Vetomold' als differentiërende
waardplanten dienst deden. Er is een uitgebreid sortiment van vroeger resistente rassen gebezigd om na te gaan of verdere differentiatie mogelijk zou zijn. De resultaten
hiervan waren nog niet bekend tijdens de samenstelling van dit verslag.
LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Aardappel
Aardappelziekte (Phytophthora

infestans ( M O N T . ) D EBARY) (project 7-2-5, Ir. E.

UBELS)

Evenals in de voorgaande jaren bestond het werk aan dit project uit (a) produktie
en levering van infectiemateriaal van de verschillende fysio's en (b)bepaling van de R109

genen en van de veldresistentie in een aantal daartoe door het I.V.R.O. ingezonden
nieuwe aardappelklonen.
Het infectiemateriaal werd weer voornamelijk geleverd aan de S.V.P. Het hiervoor
benodigde quantum wasweergroter dan in hetvorigejaar.
De toetsingen voor het I.V.R.O. vonden op de normale wijze plaats: bepaling van
de R-genen door kunstmatige infectie van afgesneden bladeren met de fysio's 0, 123,
124, 234en 1234inhet laboratorium en bepaling van develdresistentie door kunstmatige infectie in het veld met fysio 1234. Deze toetsingen werden uitgevoerd met 31rassenwaarvan 17nieuwe.Deresultaten zijn samengevat ineenrapport voor het I.V.R.O.
en dekwekers van degekeurde rassen. De gevonden R-genen stemden in het algemeen
met de opgave der kwekers overeen. Er waren zesnieuwe nummers met een hoge veldresistentie.Invier daarvan waren de R-genen weerniettebepalen, intweewel.
In een proefveld van de S.V.P. werden twee nummers met een hoge veldresistentie
wel aangetast. Dit wijst weer op virulentieverschillen binnen de bekende fysio's. Het
bleek hier te gaan om fysio 14.Dit is uit het desbetreffende materiaal geïsoleerd en in
decollectie opgenomen.
Biet
Vergelingsziekte (Betavirus 4) (project 7-2-8,Ir. E. UBELS)
Voor slechts één kweker werd een cultuur van Myzus persicae op vergelingszieke
bieteplanten opgekweekt. Ook dit jaar leverde deze luizenkweek weer vele moeilijkheden op door het ontbreken vaneengeschikte accommodatie voor dit werk.
Ui
Koprot{Botrytis alliiMUNN.) (project 7-3-4, Dr. F. TJALLINGII)
Aan het I.V.T. en aan een aantal kweekbedrijven werden weer veel cultures van
twintig stammen van de schimmel geleverd voor de toetsingvan uiebollen op gevoeligheidvoor koprot.
Er zijn nog enige proeven genomen over het infecteren van uiekiemplanten van zes
rassen: 'Queen', 'Stuttgarter Riesen', 'N. Holl. Bloedrode sel. H. Zwaan', 'Rijnsburger sel. Grobol', 'Rijnsburger sel.deNijs-Extra' en 'N. Holl. Strogele sel. Wijdehoud'.
Er was geen correlatie te vinden tussen de vatbaarheid van het loof van jonge, uit
zaad opgekweekte planten na het afknippen van de bladtoppen en die, welke van de
bollenvan dezerassen globaaluit depraktijk bekend is.
In overeenkomstige proeven, op een kweekbedrijf uitgevoerd en proeven met uit
plantuitjes opgekweekte planten op het I.V.T. werd dezecorrelatie evenmin gevonden.

HANDELSGEWASSEN

Vlas
Vlasbrand(Pythium megalacanthum D E BARY) (project 7-2-13,Ir. E. UBELS)
Bij gebrek aan nieuwe besmettepercelen werd deI.V.R.O.-rassenserie van 1965 weer
op de oude besmette percelen te Hefswal en Hoofddorp getoetst. Dat deze terreinen
voor dit doel niet geschikt meer zijn, is vorigjaar reeds vermeld. Hierdoor krijgen de
aantastingscijfers (hoewel in grote lijnen bij beide velden nog welovereenkomend) dus
eendubieuze betekenis.Naar nieuwegoed besmette terreinen wordt gezocht.
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Vlasroest(Melampsora Uni (SCHUM.) LÉVEILLÉ) (project 7-2-8, Ir. E. UBELS)
De I.V.R.O.-serie van 34 vlasrassen werd op resistentie of vatbaarheid getoetst op
zandgrond in De Kraats. De kunstmatige infectie is goed aangeslagen. Door storm en
zwareregenindenachtvan 16op 17juni ishetgewasechter sterkgaan legeren. Hoewel
de verspreiding van de roest niet is tegengevallen, zijn de aantastingen door de
abnormale omstandigheden toch aan delagekant gebleven. Desondanks was duidelijk
dat zich ook onder de nieuwe rassen veel zeer resistent materiaal bevond.
Dode harrei (Ascochyta Hnicola (NAOUM. et VASS.) (project 7-2-13, Ir. E. UBELS)
Het in 1964geoogstezaad werd indewinter '64/'65 weer door het Rijksproefstation
voor Zaadcontrole op besmetting met Ascochyta linicola onderzocht. Helaas kwam
daarin vrijwel geen Ascochyta voor, zodat men magaannemen dat de weersomstandigheden tijdens de infectie in 1964 niet gunstig geweest zijn. Ook de resultaten van de
nateelt zijn ten aanzien van de aantasting door Ascochyta dubieus. Deze proef moet
dan ook alsafgeschreven worden beschouwd.
Voorts zien ook de resultaten van de dit jaar uitgevoerde infecties er niet hoopvol
uit daar het gewaszeer sterkis gelegerd.
Al met al hebben de pogingen tot toetsing op resistentie tegen dode harrei dus nog
niet veelresultaat gehad. Vermoedelijk isvoor hetvinden van een goede toetsmethode
eerst nader onderzoek nodig.
VOEDERGEWASSEN

Stoppelknol
Knolvoetziekte (Plasmodiophorabrassicae WOR.) (project 7-3-1, Dr. F. TJALLINGII)
Nieuw t o e t s s o r t i m e n t
In overleg met de S.V.P. en het I.V.R.O. werd voor selectievelden van kweekbedrijven een nieuwtoetssortiment vantienstandaardrassen samengesteld.Dit bestaat thans
uit de rassen 'Bicolor', 'Gelria-A', 'Mommersteeg-Heelblad', 'Waaslander', 'Meetjeslander', 'Gelria-R', 'Novitas', 'Leielander' en 'Orion-Deelblad', Van deze rassen is
weereenzaadvoorraad voor vijfjaar aangelegd, diedoor de S.V.P. wordt bewaard.
Effect van het telen van r e s i s t e n t e rassen op k n o l v o e t g r o n d
Naar aanleidingvan de herhaling der enquête (zie jaarverslag 1964, blz. 122) werd
een kasproef uitgevoerd met grond van een perceel in de Gelderse Achterhoek, waar
tot 1965ernstige knolvoet (gewone stam)invatbare rassen was opgetreden.Gedurende
eenjaar ofacht warennu geregeld alleen resistente rassenvan de M-groep ('Mommersteeg', enz.) geteeld, waarin weinig of geen knolvoet voorkwam. In de kasproef bleek
de aantasting van 'Jobe' en 'Gelria-A' nu vrijwel nihil te zijn, zodat men mag aannemen dat het perceel thans zo goed als vrij van knolvoet is en volkomen bruikbaar,
ook voor deteeltvanvatbare rassen.
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
Het selectieveld van ZWAAN en D E WILJES N.V.te Scheemda, dat in 1963met grond
van een knolvoetperceel kunstmatig besmet is, gaf ook ditjaar weer een zware en regelmatige aantasting van devatbare rassentezien. Na deeerstekeerishiergeennieuwe
besmetting toegepast. Wel is in 1965 in de voorzomer weer een gewas 'Chinese Kool'
geteeld, dat hevig werd aangetast en injuli is ondergeploegd. Op het kweekbedrijf van
H. MOMMERSTEEG N.V.teVlijmen isindertijd eenstuklaaggelegenvochtige zandgrond
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met materiaal van zieke knollen besmet; ook dit veld gaf in 1965weer een zware knolvoetaantasting te zien.
H o u d b a a r h e i d van d i e p g e v r o r e n m a t e r i a a l
In hetjaarverslag 1963isvermeld, dat materiaal van zieke knollen, in diepgevroren
toestand bewaard, na twee tot drie jaar nog een zeer groot infectievermogen kan
bezitten. Een paar andere partijtjes dergelijke knollen bleken zelfs nü - na 4% en 5
jaar - nogeenvrij ernstigetot hevigeaantasting te kunnen veroorzaken.
Praktijkervaringen
Het seizoen 1965 was voor de ontwikkeling van de ziekte op het veld gunstig: tot
half september was de zomer zeer regenachtig en niet al te koud. In een veldproef te
Wageningen waren de op 7juli gezaaide rassen 'Gelria-A' en 'Chinese kool', vijf weken later reeds hevig aangetast. Een paar kwekers konden echter door devele regen in
juli hun zaad niet altijd tijdig oogsten, waardoor hun selectiepercelen moesten uitvallen. Anderen konden door de late oogst van het voorgewas, op het door hen gehuurde
praktijkperceel pas laat zaaien, waardoor op een aantal selectievelden onvoldoende
aantasting optrad.
GRANEN

Tarweengerst
Gele roest in tarweengerst (Puccinia striiformis WESTEND.) (project 7-4-1, Ir. R. W.
STUBBS)

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 vangsortimentenproject, waaraan nu 29 landen deelnemen, omvatte eind 1965
163vangsortimenten. De landen, die dit jaar deelname aan het project hebben toegezegd,zijn Roemeniëen Bulgarije, waar degeleroest sindsdelaatstejaren een probleem
vormt. Door deze deelname omvat het project nu bijna geheel Europa. De gegevens
over 1965tonen aan, dat de gele roest in tarwe ditjaar in Europa hetzelfde matige infectieniveau bereikte alsin 1964.Metuitzonderingvanplaatselijk ernstige aantastingen
onder andere in Nederland en Griekenland hebben erzichgeenepidemiën ontwikkeld.
De geleroest ingerst wasvan geenbetekenis.
In Nederland traden de infecties meer verspreid op dan in 1964.Belangrijke infecties kwamen voor in de Noordoostpolder en Wieringerwerf. Het fysio dat deze aantasting veroorzaakte was het zeer agressieve Cleo-fysio, dat ook in bijna alle vangsortimenten in Nederland werd aangetroffen. Dit fysio kwam ook voor in een vangsortimentin Engeland. Het Opal-fysio wasinheellichtemate enzeerplaatselijk in de N.O.Polder aanwezig. Het verspreide optreden van gele roest in Nederland is het gevolg
van infectiehaarden die zich in 1964 hebben ontwikkeld en van de milde winter die
gunstig wasvoor deoverwinteringvan de schimmel.
Wat de verspreiding van de fysio's over Europa betreft tonen de uit Braunschweig
ontvangen gegevens over 1964 aan, dat fysio B. 3/55 = W. 8 waartoe de veldfysio's
'Cleo', 'Falco', 'Opal' en 'Étoile de Choisy' behoren, zich over het hele vaste land van
Europa verspreid heeft. Een aantal fysio's handhaafden zichin bepaalde gebieden, zoals de fysio's 32 en 32A in Zwitserland en fysio 20A in de landen rondom de Middellandse zee. Met het oog op een mogelijk voorkomen van de fysio's 32 en 32A in Nederland, zijn honderd tarwerassen in Zwitserland tegen deze fysio's getoetst. Ir. A.
BRÖNNIMANN van de Eidg. Landw. Versuchsanstalt te Zürich verleende hierbij zijn
112

medewerking. Uit de Nederlandse rassenlijst zijn devolgende rassen getoetst: 'Felix',
'Ibis', 'Heine's VII', 'Flevina', 'Wodan', 'Stella', 'Cleo', 'Flamingo', 'Mado', 'Eno',
'Opal' en 'Peko', diealleresistent blekente zijn.
De r e l a t i e t u s s e n ras en fysio
Tarwe
De bestuderingvanderelatietussenrasenfysio inhetvolwassen-plantstadiumvond,
dank zij de medewerking van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, weer plaats in fysiovelden in Oostelijk Flevoland (fig. 18). Deze fysiovelden, die als gevolg van het slecht
ontwikkelde en gelegerde isolatiegewas koolzaad alle minder goed slaagden, verstrekten beperkte gegevens over de compatibiliteit van zeventig nog niet eerder getoetste
rassen metveertien bekende fysio's. Verder werden er aanvullende gegevens verkregen
over veertien nogniet duidelijk geïdentificeerde roestherkomsten.
Een verbeterde toetstechniek maakte het mogelijk ditjaar voor het eerst alle in de
fysiovelden opgenomen ras-fysiocombinaties ook indekastetoetsen. Van dezecombinaties komt slechts een klein aantal in aanmerking voor verdere bestudering. In de
kas zijn tevens alle in de praktijk verzamelde roestherkomsten gedetermineerd. De
herkomsten die als het Cleo-fysio geïdentificeerd zijn, blijken nog agressiever te zijn
dan dein 1961en 1962verzamelde. Het Opal-fysio kwam voor op monsters afkomstig
uit de Noordoostpolder.
Bij de bestudering van de factoren die invloed kunnen hebben op de relatie tussen
de resistentie van het ras in kiemplant en/of volwassen-plantstadium enerzijds en de
virulentie van het fysio anderzijds, zijn duidelijke aanwijzingen verkregen dat deze
relatie in nauw verband staat met de verschillende vormen van resistentie, te weten
„overall" resistentie in zomer- en winterrassen, (bij delaatste zowelvóór als na vernalisatie), stadiumresistentie, ouderdomsresistentie enresistentie diebepaald wordt door
lichtintensiteitentemperatuur. Delichtintensiteitbeïnvloedtdeplantreactiezowelkwalitatief (infectietype) alskwantitatief (grootte van desori),hetgeenmede een verklaring
is voor de moeilijkheden bij het verkrijgen - onder variabele daglichtomstandigheden
- v a n betrouwbare reacties. De verschillen in plantreacties tussen Wageningen en

18
Fysiovelden in Oostelijk Flevoland voor het gele-roest
onderzoek. Foto Mastboom
Vliegbedrijf N.V., Rotterdam
Yellow rust race nurseries in
Oostelijk Flevoland. Picture
taken by Mastboom Vliegbedrijf N.V., Rotterdam
FIG.
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Braunschweig, die geleid hebben tot de invoering van twee determinatieschema's,
zijn ook hieraan toete schrijven.
In samenwerking met het Instituut voor Plantenveredeling is begonnen met de bestudering van de resistentiefactoren van het ras 'Lee'. De uitkomsten van de toetsing
van de F^generatie van de kruising tussen de monosomen van 'Chinese Spring' met
'Lee' geven een aanwijzing dat de resistentiefactor(en) bij het ras 'Lee' evenals bij
'Thatcher' gelegenis(zijn) inchromosoom 2A.
Gerst
Zowel in de kas als in fysiovelden is de compatibiliteit nagegaan van 38 zomer- en
wintergerstrassen met twaalf roestherkomsten. In de kas zijn al deze herkomsten gedetermineerd alsfysio 23 of 24. Hoewel er in 1963en 1964enkele aanwijzingen waren,
dat eenaantal roestherkomsten volgens hun infectiespectrum in het veld tot een derde
fysio zou kunnen behoren, konden deinditjaar verkregen gegevens geen bevestiging
hiervan leveren.
In een veldtoetsing is vastgesteld, dat de resistentie van het ras 'Cl 1237'recessief
wordt overgeërfd.
Medewerking isverleend aan het Europese bruine-roestproject van Yoegoslavië en
aan het Europesezwarte-roestproject van Portugal.
Roestziekten tarwe en gerst: levering infectiemateriaal en toetsing I.V.R.O.-rassen
(Pucciniastriiformis WEST. enPucciniarecondita ROB. et DESM.ƒ. tritici) (project 7-2-1,
Ir. E. UBELS)

Naar infectiemateriaal van geleroest van tarwe en gerst bestond ditjaar veel vraag.
Deproduktie ervanslaagdezeer goed.
De I.V.R.O.-tarwerassenserie werd evenals vorig jaar op vatbaarheid voor gele
roest getoetst, zowel op de fysiovelden in O.Flevoland als op het proefterrein bij het
LP.O. Voor deze toetsingen werden elf fysio's van de schimmel gebruikt. De toetsing
op de fysiovelden verliep goed. De proefvelden bij het LP.O. hebben nogal te lijden
gehad van het slechte weer. Vooral de wintertarwes legerden sterk. Dank zij de vroeg
begonnen kunstmatige infecties is de roest echter nog goed aangeslagen en konden redelijk betrouwbare waarnemingen worden gedaan. Naast veelvatbaar materiaal kwamen er onder de nieuwe nummers verschillende resistente typen voor, vooral onder de
wintertarwes.
De gerstrassenserie werd alleen op het terrein te Wageningen op geleroest getoetst
met een mengsel van de fysio's 23en 24.Hoewel de kunstmatige infectie zelf wel goed
slaagde, ishet door het koude ennatte weer toch niet gelukt in de gerstvelden een goedeepidemie tot stand te brengen. De aantastingscijfers van de gerstrassen liggen daardoor ditjaar over de hele linie betrekkelijk laag. Noemenswaardige resistentie is ook
onder denieuwenummers nog maar uiterst schaars.
De toetsing van de I.V.R.O.-tarwerassenserie op vatbaarheid voor bruine roest
vond zoalsgebruikelijk plaats ophetLP.O.-terreinteWageningen door middelvan een
menginfectie met de veldfysio's van de rassen 'Felix', 'Flamingo', 'Peko' en 'Carpo'.
De proeven slaagden goed. Voor enkele nummers kon een hoge graad van resistentie
worden genoteerd.
Meeldauw (Erysiphegraminis D. C.) (project 7-2-3,Ir. E. UBELS)
De I.V.R.O.-gerst- en tarwerassen werden dit jaar voor zover het de zomergranen
betreft, getoetst op zandgrond bij Sanoer. De wintergerst heeft zich hier helaas zeer
slecht ontwikkeld, en de wintertarwes zijn in verband met aanvankelijke onzekerheid
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over de voortzetting van dit project zelfs niet uitgezaaid. Redelijk goede meeldauwbeoordelingen in de wintergranen waren echter wel mogelijk in andere proeven op het
I.P.O.-terrein waar meeldauw spontaan optrad, onder andere in de bruine-roestproef
met wintertarwe en de gele roestproef met wintergerst. In de wintertarwes en de zomergersten leken verschillende nummers met een bruikbare mate van resistentie voor
tekomen.Indezomertarwesen de wintergersten daarentegen was geen meeldauwresistentie aanwezig. Voor een juiste beoordeling van de meeldauwgegegevens is echter
het in onderzoek nemen van de fysiologische specialisatie van de parasiet, alsmede
kunstmatige infectie met de belangrijkste fysio's noodzakelijk. Men kan in dit geval
niet volstaan met een spontane infectie zoals thans gebruikelijk. De uitvoering hiervan stuit echter af opgebrek aan outillage en personeel.
Stuifbrand(Ustilago tritici (PERS.) ROSTR. en Ustilagonuda (IENS.) ROSTR.) (project
7-2-3, Ir. E. UBELS)

In de nateelt van de in 1964 kunstmatig geïnfecteerde serie tarwerassen van het
I.V.R.O. op Sanoer bleek, dat de besmetting in dat jaar goed geslaagd is. De infectie
van dezomergersten in 1964lijkt daarentegen minder succeste hebben opgeleverd. De
nateelt van deze gerstrassen heeft op het I.P.O.-terrein veel geleden van het slechte
weer. Onder denieuwe nummers van dezegranen bleken zowelresistente als betrekkelijk vatbare rassenvoor te komen.
De I.V.R.O.-tarwerassen van 1965 zijn dit jaar alleen geïnfecteerd met de fysio's
5 en 8. Verscheidene jaren reeds zijn andere fysio's in de praktijk vermoedelijk niet
meer actief. In verband met gebrek aan werkkrachten en aan tijd, met ongunstige
weersomstandigheden enmet schade aan het gewas tijdens de infectieperiode (bloei),
werd daarom volstaan met de rassen van ditjaar alleen te toetsen op resistentie tegen
dezetwee praktijk-fysio's.
De verkregen aantastingscijfers der laatste jaren wijzen er trouwens op, dat van de
overige isolaties (fysio's) waarmee tot en met 1964gewerkt is tenminste twee niet zuivermeer zijn.
Fusariumspp.intarwe(project 7-2-15,Ir. E. UBELS)
Ditjaar werd voornamelijk verder gewerkt aan het onderzoek naar de invloed van
hettarweras envan hetmilieu op deaantastingvan de aar.
Bekend isdat vooral eenhoge relatievevochtigheid gunstig isvoor het optreden van
deze ziekte. Voor aantasting door de meeste Fusarium-soorten schijnt het optimaal te
zijn als het bovendien warm is. Beide factoren spelen mogelijk óók een rol wanneer
de aantasting door inhulling van de tarweaar in plastiek duidelijk blijkt te worden bevorderd, alzal daarbij ook het ontbreken van ventilatie meespelen. Devraag isin hoeverre en op welke wijze bij rassen van uiteenlopende vatbaarheid, korte perioden van
dergelijke optimale omstandigheden gedurende de afrijping, de mate van aantasting
der aren mede kunnen bepalen. In twee uitvoerige kasproeven is getracht hieromtrent
een beter inzicht te verkrijgen. In beide gevallen werd gewerkt met het zeer vatbare
ras 'Hybrid 46',het resistente ras 'Balajacerkov' en het pathogeen Fusarium culmorum.
Uit de eerste proef bleek, dat bij een permanente lichte besmetting van de aar een
korte periode met 100% R.V. bij 25°C een des te groter effect op de aantasting heeft
naarmate de bloei nadert, en maximaal is (90% produktiederving) als deze „optimale
weersgesteldheid" samenvalt met de bloei. Bij 'Balajacerkov' was te zien dat dit effect
weer afneemt naarmate deze periode van veel vocht en warmte later na de bloei optreedt en dat dit effect geheel wegvalt, wanneer de optimale omstandigheden bij oogstrijpheid gerealiseerd worden. Geheel zonder een dergelijke voor de ziekte gunstige
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periode, dat wil zeggen permanent in het normale kasklimaat met een dagelijks verloop van de R.V. van 35tot 95%en van detemperatuur tussen 15en 25°C, brengt de
regelmatigelichtebesmettingbijditresistenteras geen aantasting teweeg. Bij devatbare
'Hybrid 46' daarentegen bleken deperioden van hoge vochtigheid entemperatuur niet
eensnodigtezijn.Hetbovenaangegeven normale kasklimaat washier reeds voldoende
om delichte infectie omstreeks de bloei te doen resulteren in een zware aantasting van
alleplanten met een gelijkmatige opbrengstreductie tot ongeveer%van dievan de controle.
In de tweede proef bleek een tijdelijke inhulling van een tarweaar in plastiek enerzijds voor de ontwikkeling van dekorrels bijzonder schadelijk te zijn, anderzijds echter
de vatbaarheid voor Fusarium spp. eerder te verlagen dan te verhogen. Inhulling bevorderde de aantasting alléén (en dan zeer sterk) alsinhulling en infectie samengingen.
Het bekende effect van inhulling op de aantasting berust kennelijk vnl. op een bevordering van de activiteit van de schimmel en niet opeenverhogingvande vatbaarheid
van deaar.Bij het ras 'Balajacerkov' waren deze inhullingseffecten procentueel enigszins,enabsoluut duidelijk kleiner dan bij 'Hybrid 46'.
In samenwerking met de Biochemische Afdeling (drs. C. KLIFFEN) is begonnen met
een poging de aard van het vatbaarheidsverschil tussen de rassen 'Balajacerkov' en
'Hybrid 46',beter te leren kennen. Dit verschil bleek te kunnen worden aangetoond in
perssap van de aren van dezerassen. Hiervoor werden bepaalde hoeveelheden perssap
toegevoegd aan een Czapek-Dox voedingsoplossing met y 3 van de normale dosering
suiker. Hetperssap van 'Hybrid 46' bleek de myceliumgroei van FusariumcuJmorum
duidelijk sterkertebevorderen dan hetperssapvan 'Balajacerkov'.
Enkele veldproeven, waarin rassen met uiteenlopende vatbaarheid kunstmatig werden geïnfecteerd met enige Fusarium-soorten, mislukten grotendeels door het vele
slechte weer in deze zomer. Het gewaslegerde reeds omstreeks de bloei en werd spontaan geïnfecteerd met Griphosphaerianivalis(Fusariumnivale). F.nivalekwam dit jaar
vermoedelijk veel voor als begeleider van Cercosporellaherpotrichoïdes, de veroorzaker van de oogvlekkenziekte. Deze voetziekte trad in de praktijktarwe veel en in ernstigemate op. Uit enigverzameld materiaal van verschillende herkomst (N.O.-Polder,
Hemmen, LP.O.) was steeds ongeveer evenveel F.nivaleals Cercosporella spec, te isoleren.
Van tweevelden (Hemmen enLP.O.) werden van kort voor het in de aar komen (22
juni) tot aan de oogst (24 aug.) om de week monsters van verschillende plantedelen
onderzocht (van bladschede tot aar). In beide gevallen was F.nivale tot20juli alléén
uit de bladscheden te isoleren, eind juli ook uit de aarspil en de kafjes en eerst vanaf
begin augustus bovendien uit de tarwekorrels zelf. Dit wijst op uitwendige aarinfecties
door sporen afkomstig van dereedsveeleerderdoordeschimmelsbezettebladscheden.
Literatuurarchief (project 7-2-7,Ir. E. UBELS)
Door gebrek aan tijd en personeel is aan dit project in 1965 vrijwel niet gewerkt.
Van het kaartsysteem werd nagenoeg geengebruik gemaakt.
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A a n k w e k e r s en I n s t i t u t e n geleverd i n f e c t i e m a t e r i a a l
Ascochyta pisi
Botrytis allü
Bremia lactucae
Cladosporium cucumerinum
Cladosporiumfulvum
Colletotrichumlindemuthianum
Corynesporamelonis
Cucumis virus1
Fusariumoxysporumf. pisi ras 1
Fusariumoxysporumf. pisi ras 2
Fusariumoxysporumf. callistephi
MelampsoraUni
Peronosporaspinaciae
Phaseolusvirus1
Phaseolusvirus2
Phytophthora infestans
Pseudomonasphaseolicola
Pucciniastriiformisf. hordei
Pucciniastriiformisf. tritici
Vergelingsziekebieten
Verticilliumalbo-atrum

35cultuurbuizen (klein)
423Petrischalen + flesjes
30potten slakiemplanten met schimmel
130flesjes
6cultuurbuizen (klein)
111 flesjes
303 cultuurbuizen (klein)
631flesjes
909 cultuurbuizen (klein)
121flesjes
4 cultuurbuizen (klein)
35 spinaziekiemplanten met mozaïek
48 1. vloeistofcultuur
3 cultuurbuizen (klein)
3 cultuurbuizen (klein)
3 1. vloeistofcultuur
8% kistje à 50besmette planten (uitsluitend sporen verzonden)
183besmette kiemplanten
19planten met rolmozaïek
4 planten met scherpmozaïek
425 besmette knollen
149 cultuurbuizen (klein)
17kistjes à 50besmette planten
96 kistjes à 50besmette planten
15besmetteplantenmet luizen
8 1. vloeistofcultuur
1 cultuurbuis (klein)

Voor I.V.R.O., I.V.T., en P.A.W. op r e s i s t e n t i e g e t o e t s t e rassen
32 aardappelrassen op R. genen tegen
aardappelziekte
1 augurkeras tegen vruchtvuur
79 bonerassen tegen Nicotiana virus 11
79 bonerassen tegenPhaseolusvirus1
79 bonerassen tegenPhaseolusvirus2
79 bonerassen tegen vetvlekkenziekte
79 bonerassen tegen vlekkenziekte
67 erwterassen tegen Am. vaatziekte
67 erwterassen tegen topvergeling
61 erwterassen tegenvroege verbruining
55 erwterassen tegen lichte vlekkenziekte

50 gerstrassen tegengeleroest
50 gerstrassen tegen meeldauw
25 gerstrassen tegen stuifbrand
10komkommerrassen tegen vrucht- en
bladvuur
8 spinazierassen tegenwolf
46 tarwerassen tegen bruine roest
49 tarwerassen tegen gele roest
46 tarwerassen tegen meeldauw
29 tarwerassen tegen stuifbrand
9 tomaterassen tegen bladvlekkenziekte
34 vlasrassen tegen vlasbrand
34 vlasrassen tegen vlasroest
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AFDELING LANDBOUWLUCHTVAART

Landbouwluchtvaart(project 8-1-1,mej. M. C. KERSSEN)
Algemeen
Volgens de voorlopige opgaven van de landbouwluchtvaartbedrijven bedroeg de
totale oppervlakte landbouwgewassen, die in 1965 met vliegtuigen werd bespoten,
ruim 49000ha. Diti s ± 6000ha meer dan in 1964(fig. 19).
Het belangrijkste werk bestond wederom uit het bespuiten van aardappelen. Op de
tweede plaats kwam de bestrijding van onkruiden in granen in Oostelijk Flevoland. In
Groningen, Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen werd de bestrijding van de tarwestengelgalmug dit jaar voor het eerst door vliegtuigen in de praktijk uitgevoerd (in
totaal ± 3700ha.)Andere bespoten gewassen waren o.a. bieten, erwten, karwij, koolzaad, uien,vlasenwitlof.
De landbouwluchtvaartdag werd op 5 maart onder voorzitterschap van Lr.L. R.
LUCASSEN in het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium te Amsterdam gehouden. Ongeveer 70 personen woonden deze bijeenkomst bij.
Het aantal verzoeken om inlichtingen betreffende apparatuur, spuittechniek, verspuitbaarheid van middelen in hoge concentraties en de organisatie van het spuiten
metvliegtuigen wasongeveer evengroot alsverledenjaar.
De afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft de
N.V. Cinecentrum opdracht gegeven een voorlichtingsfilm over landbouwluchtvaart
te maken. De produktie van deze film geschiedt in nauwe samenwerking met onze afdeling.
Op verzoek van de Rijksdienst IJsselmeerpolders zijn met de vijf vliegtuigen, die
dit jaar het werk in Oostelijk Flevoland zouden uitvoeren, vóór de aanvang van het
spuitseizoen proeven genomen over de verdeling van de spuitvloeistof. Hierbij werd
tevens gelet op deplaatsing van de spuitbomen en despuitdoppen en opde staat waarin hetmateriaalvan despuitapparatuur verkeerde.
Bestrijding van z i e k t e n en p l a g e n
Erwt
De aantasting door de erwteknopmade (Contariniapisi WINN.) was verledenjaar in
sommige gebieden vrij ernstig. Men kreeg de indruk, dat de bespuitingen met DDT
niet altijd het gewenste effect hadden (zie I.P.O.-jaarverslag 1964,blz. 128).Ten einde
na te gaan of eenmengsel van parathion en DDT eenbeterebestrijding geeft dan DDT
alleen is ditjaar een proef genomen op een perceel schokkers,ras 'BigBen',te MelisX 1 0 0 0 ha
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sant. Op 3juni is het perceel met 21 DDT 25%in 30liter vloeistof per ha bespoten.
Enkele banen werden met een mengsel van 2 1 DDT 25% en 1kg parathion spuitpoeder 25% in dezelfde hoeveelheid vloeistof per ha behandeld. Op 22 juni is het
gehele perceel met 21parathion per ha tegen deerwtepeulboorder bespoten.
Op 28juni waren de nog aanwezige larvenindebovenste knoppenvrijwel allemaal
dood, waarschijnlijk ten gevolge van de bespuiting met parathion. De schade aan de
desbetreffende knoppen was echter al zo groot, dat er toch geen normale peulen meer
konden worden gevormd.
Eindjuli vond de eindbeoordeling plaats. Tussen de objecten werden geen verschillen gevonden. In het midden van het perceel waren gemiddeld zesetages per plant gezet, aan derand vijf. De gemiddelde aantallen peulen per plant bedroegen respectievelijk elfennegen.
Haver
IndenabijheidvanonzeinMidwoldagelegenproeven betreffende de bestrijding van
de tarwestengelgalmug (Haplodiplosisequestris WAGN.) vonden wij een tweetal haverpercelen, waarop in 1964door deze galmug aangetaste zomertarwe had gestaan. Haver staat bekend als een slechte waardplant voor de tarwestengelgalmug; de heer
W. NIJVELDTvermeldt echter in het I.P.O.-jaarverslag 1963, blz. 75, dat hij voor het
eerst na de teelt van haver een toename van het aantal larven in de grond had geconstateerd. Ook bereikten hem klachten over een aantasting van haver. Het leek ons nuttig om bij onze bezoeken aan deproefvelden tevens enige aandacht te schenken aan de
desbetreffende haverpercelen om na te gaan of de galmug dit gewas zou aantasten.
Opbeidepercelenstondhethaverras'Marino'.De planten van het eneperceel waren
4juni grotendeels meteierenbelegd. Op 16juni washet aantal eierennog toegenomen.
Bij eencontrole op26juli, uitgevoerd tezamenmetdeheer NIJVELDT,wasdeaantasting
vanhet gewaszeer duidelijk tezien.
In augustus werden van beide percelen vijfhonderd planten op aantasting beoordeeld. De aangetaste stengels werden gesorteerd naar de plaats van de aantasting.
Degene,waarvan het vierde of/en vijfde stengellid was aangetast, werden op het oog
naar de mate van aantasting weer in groepen onderverdeeld. Van de aldus verkregen
categoriënisdelengtevan de drie bovenste stengelleden, de pluim en de totale lengte
van de stengel gemeten. Het aantal gallen en het aantal gezette zaden per pluim werden geteld en stro- en zaadopbrengst alsmede het duizendkorrelgewicht bepaald.
Op het ene perceel was 82,6% van de stengels aangetast; de gallen werden hoofdzakelijk op het vierde en vijfde stengellid gevonden. De aantasting verminderde zowel
de stro- als de zaadopbrengst. Gemiddeld gaven de aangetaste stengels 15% minder zaad dan deniet aangetaste en 11 %minder stro.
Bij de haver op het andere perceel was 58,3% van de stengels aangetast en hiervan
vooral het vijfde stengellid. De opbrengst aan zaad was hier bij de aangetaste stengels
gemiddeld 28%lager en dievanhet stro20%.
Een voorbeeld van de invloed van de mate en de plaats van de aantasting op de
lengtegroei van stengels en stengelleden en de zaadopbrengst wordt in tabel 7weergegeven. Dezehaver wasafkomstig van hetzwaarst aangetaste perceel.
Hieruit blijkt, dat een aantasting van het vijfde stengellid delengtegroei van het derde en vierde in vergelijking met die van gezonde stengels gunstig beïnvloedt. Aantasting van alleen het vierde lid heeft daarentegen een verkorting van zowel het derde als
hetvijfde tengevolge.
Het verlies aan zaadopbrengst wordt veroorzaakt door een kleiner aantal zaden per
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TABEL 7. Invloed vandeaantasting door detarwestengelgalmugopdelengtevanstengels en stengelledenendezaadopbrengst vanhaver.
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TABLE 7. Influence of the infestationof oats by Haplodiplosis equestris on the lengthof haulms and
internodes andyieldofseed.

pluim en een lager duizendkorrelgewicht. Bij een lichte aantastingvan alleenhet vijfde
stengellid is het aantal zaden per pluim groter dan bij gezonde stengels.
Op het lichter aangetaste perceel waren de uitkomsten over het algemeen in overeenstemming met die van het heviger aangetaste. Alleen was de stimulerende invloed
van een aantasting van het vijfde lid op degroei van het derdeen vierdeminder duidelijk.
Zomertarwe
Op een perceel zomertarwe van het ras 'Orca' is op 10juni een proef ter bestrijding
van de tarwestengelgalmug genomen. Op een gedeelte van het veld zijn bespuitingen
met eenmengsel van 2kg DDT 25% en 1 1parathion 25% per ha en met2 1 parathion
25%per ha uitgevoerd met hetvliegtuig.Derestvan hetperceel isdoor een landmachine met het bovengenoemde mengsel van parathion en DDT behandeld. De ontwikkeling van het gewas kwam overeen met stadium 7-8 volgens de Feekesschaal. De eiafzettingwasnogal onregelmatig. Ophet moment van spuiten wasin de alleen met parathion behandelde vliegbanen slechts 24% van de stengels met eieren bezet en in de
andere 74% Bij de oogst was in deze objecten resp. maar 4 en 5% van het aantal
stengels aangetast. In het met de landmachine behandelde gedeelte, waar 22 % van de
stengels met eierenwasbelegd, bedroeg deaantasting 13,5%.
Wintertarwe

Ookinwintertarwe(ras 'Ibis') iseen proef uitgevoerd om detarwestengelgalmug te
bestrijden. Op 10 juni voerden vliegtuig en landmachine bespuitingen uitmet een

mengsel van 2 kg DDT 25% en 11 parathion 25% per ha; op 22 juni werd een gedeelte van de objecten voor de tweede keer bespoten maar nu met 21 parathion 251

perha, Bij deeerstebehandelingwas dewintertarwei

sant. Op 3juni is het perceel met 21 DDT 25% in 30 liter vloeistof per ha bespoten.
Enkele banen werden met een mengsel van 2 1 DDT 25% en 1 kg parathion spuitpoeder 25% in dezelfde hoeveelheid vloeistof per ha behandeld. Op 22 juni is het
geheleperceel met 21parathion per ha tegen deerwtepeulboorder bespoten.
Op 28juni waren de nog aanwezige larven indebovenste knoppenvrijwel allemaal
dood, waarschijnlijk ten gevolge van de bespuiting met parathion. De schade aan de
desbetreffende knoppen was echter al zo groot, dat er toch geen normale peulen meer
konden worden gevormd.
Eindjuli vond de eindbeoordeling plaats. Tussen de objecten werden geen verschillen gevonden. In het midden van het perceel waren gemiddeld zesetages per plant gezet, aan derand vijf. De gemiddelde aantallen peulen per plant bedroegen respectievelijk elfennegen.
Haver
IndenabijheidvanonzeinMidwoldagelegenproeven betreffende de bestrijding van
de tarwestengelgalmug (Haplodiplosisequestris WAGN.) vonden wij een tweetal haverpercelen, waarop in 1964door deze galmug aangetaste zomertarwe had gestaan. Haver staat bekend als een slechte waardplant voor de tarwestengelgalmug; de heer
W. NIJVELDTvermeldt echterin het I.P.O.-jaarverslag 1963, blz. 75, dat hij voor het
eerst na de teelt van haver een toename van het aantal larven in de grond had geconstateerd. Ook bereikten hem klachten overeen aantastingvan haver. Het leek ons nuttig om bij onze bezoeken aan deproefvelden tevens enige aandacht te schenken aan de
desbetreffende haverpercelen om na te gaan of de galmug dit gewas zou aantasten.
Opbeidepercelenstondhethaverras'Marino'. De planten van het eneperceel waren
4junigrotendeelsmet eierenbelegd. Op 16juni washet aantal eierennog toegenomen.
Bij een controle op 26juli, uitgevoerd tezamenmetdeheer NIJVELDT,wasdeaantasting
vanhet gewaszeer duidelijk tezien.
In augustus werden van beide percelen vijfhonderd planten op aantasting beoordeeld. De aangetaste stengels werden gesorteerd naar de plaats van de aantasting.
Degene,waarvanhet vierde of/en vijfde stengellid was aangetast, werden op het oog
naar de mate van aantasting weer in groepen onderverdeeld. Van de aldus verkregen
categoriën isdelengtevan de drie bovenste stengelleden, de pluim en de totale lengte
van de stengel gemeten. Het aantal gallen en het aantal gezette zaden per pluim werden geteld en stro- en zaadopbrengst alsmede het duizendkorrelgewicht bepaald.
Op het ene perceel was 82,6% van de stengels aangetast; de gallen werden hoofdzakelijk op het vierde en vijfde stengellid gevonden. De aantasting verminderde zowel
de stro- als de zaadopbrengst. Gemiddeld gaven de aangetaste stengels 15% minder zaad dan deniet aangetaste en 11 %minder stro.
Bij de haver op het andere perceel was 58,3% van de stengels aangetast en hiervan
vooral het vijfde stengellid. De opbrengst aan zaad was hier bij de aangetaste stengels
gemiddeld 28%lager en dievanhet stro20%.
Een voorbeeld van de invloed van de mate en de plaats van de aantasting op de
lengtegroei van stengels en stengelleden en de zaadopbrengst wordt in tabel 7weergegeven. Deze haver wasafkomstig van hetzwaarst aangetaste perceel.
Hieruit blijkt, dat een aantasting van hetvijfde stengellid delengtegroei van het derde en vierde in vergelijking met die van gezonde stengels gunstig beïnvloedt. Aantasting van alleen het vierde lid heeft daarentegen een verkorting van zowel het derde als
hetvijfde tengevolge.
Het verlies aan zaadopbrengst wordt veroorzaakt door een kleiner aantal zaden per
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TABEL 7. Invloed van de aantasting door de tarwestengelgalmug op delengte van stengels en stengelleden en dezaadopbrengst van haver.
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TABLE 7. Influence of the infestation of oats by Haplodiplosis equestris on the length of haulms and
internodes and yield of seed.

pluim en een lager duizendkorrelgewicht. Bij een lichte aantastingvan alleenhet vijfde
stengellid ishet aantal zaden per pluim groter dan bij gezonde stengels.
Op het lichter aangetaste perceel waren de uitkomsten over het algemeen in overeenstemming met die van het heviger aangetaste. Alleen was de stimulerende invloed
van een aantasting van het vijfde lid op de groei van het derde en vierdeminder duidelijk.
Zomertarwe
Op een perceel zomertarwe van het ras 'Orca' is op 10juni een proef ter bestrijding
van de tarwestengelgalmug genomen. Op een gedeelte van het veld zijn bespuitingen
met een mengsel van 2kg DDT 25%en 11 parathion 25%per ha en met 21parathion
25%per hauitgevoerd met hetvliegtuig. Derestvanhetperceelisdoor een landmachine met het bovengenoemde mengsel van parathion en DDT behandeld. De ontwikkeling van het gewas kwam overeen met stadium 7-8 volgens de Feekesschaal. De eiafzettingwasnogal onregelmatig. Ophet moment van spuiten wasin dealleenmet parathion behandelde vliegbanen slechts 24%van de stengels met eieren bezet en in de
andere 74% Bij de oogst was in deze objecten resp. maar 4 en 5% van het aantal
stengels aangetast. In het met de landmachine behandelde gedeelte, waar 22%van de
stengels met eieren wasbelegd, bedroeg deaantasting 13,5%.
Wintertarwe
Ook inwintertarwe (ras 'Ibis') is een proef uitgevoerd om de tarwestengelgalmug te
bestrijden. Op 10 juni voerden vliegtuig en landmachine bespuitingen uit met een
mengsel van 2kg DDT 25% en 11parathion 25% per ha; op 22juni werd een gedeelte van de objecten voor de tweede keer bespoten maar nu met 21 parathion 25%
per ha. Bij de eerste behandeling was de wintertarwe in groeistadium 9 volgens de
Feekesschaal.
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Het resultaat van de bestrijding was het beste in de tweemaal bespoten objecten.
Vliegtuig en landmachine hadden hetzelfde effect. Op de noordelijke helft van het
perceel was in het onbehandelde gedeelte 48%, in het behandelde 5à 6%van de stengelsaangetast en op dezuidelijke helft resp.74%en 1-4%.
In de éénmaal bespoten objecten was het resultaat van het vliegtuig minder goed
dan dat van de landmachine.
Uit het onbehandelde gedeelte is aan vijfhonderd stengels de invloed nagegaan van
dematevan aantasting op degroeien dezaadzetting. De aantasting was hoofdzakelijk
beperkttothetvijfde stengellid.Intabel 8zijn deresultaten van dit onderzoek vermeld.
TABEL 8. Invloed van de aantasting door de tarwestengelgalmug op de lengte van stengels en stengelleden en de zaadopbrengst van wintertarwe
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TABLE 8. Influence of the infestation of winter wheat byHaplodiplosis equestris on the length of haulms
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Zelfs een lichteaantasting van het bovenste stengellid had invloed op de zaadzetting.
In tegenstelling tot hetgeen bij haver werd waargenomen, stimuleerde deze aantasting
degroeivan het derdeenvierde stengellid niet.
Op dit perceel werd eveneens nagegaan of duist ('Alopecurus myosuroides) door de
tarwestengelgalmug wordt aangetast. Hoewel er op enkele planten wel eieren waren
afgezet, zijn geenlarven ofgallen gevonden.
Onkruidbestrijding
Ter bestrijding van roodbeen (Polygonum lapathifolium spec.) en muur (Stellaria
media) in zomergerst is in Oostelijk Flevoland door de Rijksdienst IJsselmeerpolders
een proef metverschillende middelen genomen. De beste bestrijding van de onkruiden
werd verkregen in het object, dat op 12 mei met 5 kg DNOC 80% per ha en op 20
mei met 31 MCPP per ha was bespoten. Twaalf dagen na deoogstwasde onkruidbezetting vergeleken met die van de ernaast liggende onbehandelde banen gemiddeld
gewaardeerd met een 8 (10 is alle onkruiden dood, 0 is gelijk aan onbehandeld).
Actril M, waarvan op 20 mei 2,15 1per ha was verspoten, gaf wat minder resultaat
(waarderingscijfer 6~)en deandere middelen werkten onvoldoende.
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
Voor de derde maal is medewerking verleend aan een proef van het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid betreffende de invloed van een late bespuiting met ureum op
wintertarwe (ras Felix). De proef was in vijfvoud aangelegd op een perceel, waarop in
het voorjaar op drie stroken drie verschillende stikstofbemestingen werden gegeven,
nl. 45, 76 en 97 kg N per ha. Dwars hierop zijn stroken in groeistadium 9 en 10.1
volgens de Feekesschaal met 24,6 kg ureum (11 kg N) per ha bespoten. In groeista121

dium 9 zijn ter vergelijking bepaalde banen door middel vaneen centrifugaalstrooier
met 11en 31kgN indevorm van kalksalpeter bestrooid. De bespuitingen met ureum
hadden in alle objecten een opbrengstverhoging ten gevolge. Deze washet grootst in
de objecten, diein groeistadium 10.1waren gespoten. Bij eenvoorjaarsgift van 45kg
N werd in deze objecten ± 400kg zaad per ha méér geoogst dan in deniet bespoten
banen. Zelfs bij eenvoorjaarsgift van97kg N per ha werd, hoewel het gewas ginglegeren,gemiddeld nogeenopbrengstverhoging van ± 260kgzaad verkregen. Dehoogste gift kalksalpeter (31kgNperha)gaf ongeveer eeneven grote opbrengstverhoging
als deureumbespuiting. Van demetde hoeveelheid ureum overeenkomende dosering
kalksalpeter (11 kgNperha)werd geeninvloed waargenomen.
Uit de nu beschikbare gegevens betreffende de invloed van een late ureumbespuitingmeteenvliegtuig magworden geconcludeerd, datbijeenzwakketotmatige stand
van de wintertarwe eenlate overbemesting met25kg ureum per ha zeker lonend kan
zijn.
P r o e v e n over s p u i t t e c h n i e k
Met dedoor deShell ontwikkelde „Bi-fluid" apparatuur voorhetspuitenmetinvertemulsies, gemonteerd aan een Piper Super cub, zijn enkele proeven genomen. Wij
hadden daarbij degelegenheid nategaan welkemethode hetbest gebruikt kan worden
voor hetbepalenvandevloeistofverdeling bij hetspuiten metdezeformuleringen. De
druppels werden opgevangen opgeglansd fotopapier, glasplaten en pluvioscooppapier.
De druppels op fotopapier en glasplaten kunnen na indrogen zichtbaar worden gemaakt door kleuring met nigrosine; op pluvioscooppapier zijn zij onmiddellijk als
donkerrode vlekken tezien. Bovendien washierop direct waar te nemen of er inderdaad met eenhomogene invertemulsie wasgespoten.Welzalnogverder moeten worden uitgezocht ofzeerfijne druppels nogvoldoende zijn teonderscheiden. Omtrent de
werking van MCPA en andere groeistorTen, verspoten als invertemulsies en over de
mate waarin dedrift wordt gereduceerd, zijn nogniet voldoende gegevens beschikbaar
om de waarde van deze toedieningswijze voor depraktijk te beoordelen.
In aansluiting opdeproeven metde „Swathmaster", eenapparatuur omvaste stoffen met vliegtuigen te verspreiden (zie I.P.O-jaarverslag 1964, blz. 132) zijn enige
proefvluchten gemaakt, waarbij getracht werd de werkbreedte te vergroten door
„extension tips" aan te brengen. De werkbreedte bij het strooien van slakkenkorrels
kon hierdoor bijeenvlieghoogtevan ± 10 mvan 1 6 m o p l 8 à 2 0 m worden gebracht.
Ook voor het strooien van kalksalpeter en kalkammonsalpeter isdeze apparatuur geschikt.
Normaal worden in ons land de spuitdoppen zo geplaatst, dat zij tijdens de vlucht
recht naar achteren spuiten. Ineenproef, waarbij despuitdoppen D 6enD 4-45onder
een hoek van ongeveer 45° schuin naar beneden aan de voorzijde waren gezet, bleek
het aantal druppels per cm2hierdoor bijna verdubbeld te worden, indien men althans
met water spuit. Bij de normale stand van de spuitdoppen werden binnen de werkbreedte van het vliegtuig nl. gemiddeld 28,5 druppels per cm2 opgevangen en bij de
naar voren en naar beneden gerichte 54,4.Uiteraard waren de druppels in het laatste
gevalveelfijner. Dithadtotgevolg, dat op een strook van 6mbreedte aandebenedenwindse zijde van de vliegbaan, door drift van de spuitvloeistof bijna drie keer zoveel
druppels terecht kwamen alsbij eennormale stand vandespuitdoppen.Ookuitdebepaling van de hoeveelheden opgevangen vloeistof bleek, dat de drift aanmerkelijk
wastoegenomen. Dewind hadeensnelheid vanruim 3m/sec.enstond onder eenhoek
van 45°tegen devliegrichtingin.
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Invloed vande weersomstandighedenop de werking vanbestrijdingsmiddelen (project
8-1-5,mej. M. C. KERSSEN)
Door gebrek aan tijd zijn slechtsenkele proeven genomen over de invloed van spuittechniek en weersomstandigheden op de werking van systemische insecticiden. Deze
leverden geen nieuwe gezichtspunten op (zie 1.P.O.-jaarverslag 1964, blz. 132).
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AFDELING BIOCHEMISCH ONDERZOEK EN TOEPASSING VAN
RADIOACTIEVE ISOTOPEN

Biochemisch virusonderzoek(project 9-1-1, Dr. J. H. VENEKAMP)
In hetjaarverslag over 1964 staat een beschrijving van de gewijzigde chromatografischeviruszuiveringsmethode, waarbij de solvents 10%NaCl bevatten. Dit hoge zoutgehalte voorkomt weliswaar het aggregeren van de virusdeeltjes maar het heeft een
remmend effect op het infectievermogen van het virus. Bij de zuivering van aardappel-X-viruswasultracentrifugeren bij 30.000rpmgedurende één uur de eenvoudigste
methode om dit virus van de solventbestanddelen te scheiden. Oplossen van het neerslag in 0,1 M ammoniumacetaat pH 7maakte het mogelijk om enkele fysische eigenschappen van het geïsoleerde aardappel-X-virus, zoals absorptiespectrum en sedimentatieconstante, te bestuderen. Het absorptiespectrum stemde overeen met dat,
waargenomen door PAUL én door REICHMANN. De sedimentatieconstante, bepaald
metbehulp van deanalytische ultracentrifuge, was gelijk aan die, welke BODE had gevonden.
Doorleiding van water door de tweede kolom na de percolatie van de solvents die
NaCl bevatten, had de elutie van een grote hoeveelheid ultraviolet-lichtabsorberende
stoffen tot gevolg. Dit effluent bevatte ook infectieus aardappel-X-virus. Waarschijnlijk verschilde dit virus in fysische eigenschappen van het virus, dat met het solvent
elueerde dat 2% polyethyleenglycol en 10% NaCl bevatte. Mogelijk heeft adsorptie
vanverschillende stoffen aan hetvirus ditverschil veroorzaakt.
De resultaten van proeven met deradioactieve isotopen P32 en C14 bevestigden deze veronderstelling. Uit een gemengd homogenaat van gezonde tabaksplanten die gedurende tien dagen hadden gestaan in een voedingsoplossing die P32 bevatte en niet
radioactieve tabaksplanten diemetaardappel-X-virus waren besmet,werdhetvirusmet
behulp van de chromatografische methode geïsoleerd met solvents die 10%NaCl bevatten. Een tweede proef werd uitgevoerd waarbij de gezonde planten echter, om ze
radioactief te maken, gedurende tien dagen aan een atmosfeer van C 1 4 0 2 waren blootgesteld. In beide proeven was zowel het virus, dat met een mengsel van 2% polyethyleenglycol en 10% NaCl elueerde, als het virus, dat met water vrijkwam, enigszins
radioactief. Dit toont dus aan, dat de virusdeeltjes stoffen uit de gezonde planten adsorbeerden. Vaak waren dewaterigeeffluents sterker radioactief. Ongeveer 50%van de
radioactieve bestanddelen in de viruspreparaten kon in alcohol en petroleumether
(kp. 40-60°C) worden opgelost. Dit wijst op de aanwezigheid van lipiden in beide
viruspreparaten.
Uit publikaties over de resultaten van het ribosomenonderzoek is bekend, dat de
ribosomen in de levende cel dikwijls aan membranen zijn gebonden, die een belangrijke hoeveelheid vetachtige verbindingen bevatten. Hieruit kan men concluderen, dat
eiwitten in het algemeen het vermogen bezitten om lipiden te adsorberen. Gedurende
het homogeniseren van debladeren zullen demembraancomponenten daardoor behalveaan eiwitten, ook aanvirusdeeltjes worden geadsorbeerd.
Met behulp van andere zuiveringsmethoden, zoals bijv. ultracentrifugering, waren
de lipiden niet uit de viruspreparaten te verwijderen. Het was daarom gewenst de adsorptie van de lipiden aan het virus reeds bij het homogeniseren van de bladeren te
vermijden. Dit kan men doen door gebruik te maken van de bovenvermelde eigenschap van eiwitten om lipiden te adsorberen en de bladeren te homogeniseren onder
toevoeging van een overmaat eiwit, bijv. zuurcaseïne. Bij de chromatografische zuivering elueerdemethet solvent, dat 2%polyethyleenglycol bevatte, eenhoeveelheid virus
met een twee à driemaal zo groot infectievermogen als dat van een viruspreparaat ge124

isoleerd uit volkomen vergelijkbaar bladmateriaal, echter gehomogeniseerd zonder
toevoeging van zuurcaseïne(tabel 9).Bijanalytischeultracentrifugering wasdepiek in
het scheidingspatroon van het eerst genoemde viruspreparaat zeer scherp en hoger dan
dievan het laatstgenoemde.
TABEL 9. De adsorptie van stoffen door aardappel-X-virus, afgeleid uit metingen van de radioactiviteit en het infectievermogen van de geïsoleerde fracties.
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TABLE 9. The adsorption of substances by potato virus X derived from assessments of radioactivity and
infectivity of the isolated fractions
1) Mengels van homogenaten van radioactievegezonde (C 14 ) en niet-radioactieve ziekeWhite Burley tabaksplanten inet of
/.jndei caseïne.
Mixture of homogenates of radioactive(CHJ healthy andnon-radioactive diseased White Burleytobaccoplants with orwithoutcasein.
2) Verkregen met behulp van chromatografie over cellulosekolommen en solvents, die 10% N a C l , 4 2 % glucose, 0,004
M MgCllo, 0,01 M N H j - acetaat ( p H 7) en variërendeconcentratiespolyethyleenglycol bevatten.
Obtaimd bymeansof chromatography imcellulose columns with solventscontaining 10°'o NaCl, 4,5% glucose, 0,004 M MgC!iy 0,01 M
NHi- acetate (pH 7)andvaryingconcentrationspolyethyleneglycol.
3) Over tweedekolomgechromatografeerd
Chromatographedonsecondcolumn
4) Infectievermogen:de virusfracties zijn geültracentrifugeerd (30.000 rpm, 1uur) en de neerslagen opgelost in 3 ml 0,1 M
ammoniumacetaatoplossing (pH 7). Verdunningen van deze viruspreparaten (1:1000) zijn geïnoculeerdop Gomphrenaglobosa
L. De cijfers geven het gemiddelde aantal lokalelesies op Gcmphrenaglobosaper cm 2 bladoppervlak aan.
Infectivity: the twofinal virus-containingfractions wereultracentrifuged(30.000 rpm for onehour) and thepellets weredissolvedin 3 ml of a
0,1 M ammonium acetate solutionpH 7. Dilutions of theseviruspreparations (1:1000j wereinoculatedonG o m p h r e n a globosa L. Given arc
themeannumbersof locallesionspercm2 leaf area of G o m p h r e n aglobosa.
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Gelijksoortige proeven alsde beidevoorgaande toonden aan, dat indemengsels van
homogenaten van zieke en gezonde planten die caseïne bevatten de adsorptie aan de
virusdeeltjes van verbindingen uit de gezonde planten belangrijk minder was dan in de
mengsels zonder caseïne. Toevoeging van caseïne aan het homogenaat vermeed de
adsorptie echter niet geheel. Bovendien kwam het aardappel-X-virus bij de chromatografische zuivering nog steedsinverscheidene fracties uit de cellulosekolom.
Men kan de lipiden uit het homogenaat verwijderen door ze eerst met alcohol of
aceton op te lossen. Bij een temperatuur van 0-4°C denatureren echter zulke organische vloeistoffen de virusdeeltjes in het homogenaat, waardoor ze niet meer kunnen
worden geëxtraheerd en derhalve voor verder onderzoek ontoegankelijk zijn. Om deze
denaturatie te verhinderen moet men bij veel lagere temperaturen werken nl. -30°C
ofnog later.
Bij wijze van proef werd de cellulosekolom opgesteld in een vat dat tot-16°C kan
worden gekoeld. Nadat het op de gebruikelijke wijze bereide homogenaat bij 0°C
op dekolom was gebracht, werd de temperatuur verlaagd tot -10°C. Doorleiding van
eenmengselvan5%polyethyleenglycol, 10%natriumchloride, 10%alcohol,4% %glucose, 0,01 M ammoniumacetaat, pH 7, en 0,004 M magnesiumchloride maakte een
verderetemperatuurdaling tot -16°Cmogelijk zonder dat bevriezing optrad. Percolatie
vanhetzelfde solventmeteenverhoogdalcoholgehalte van%50envervolgensvan96%
alcohol en aceton bracht niet alleen de lipiden maar ook al de bladgroenkleurstoffen
inoplossing.Nadat dekolom opnieuw met heteerstgenoemde solvent dat 10%alcohol
bevatte verzadigd was, werd de temperatuur weer op -10°C gesteld. Hierna kon bij
0°C een mengsel van 10% polyethyleenglycol, 10% natriumchloride, 4 % % glucose,
0,01 M ammoniumacetaat, pH 7,en 0,004 M magnesiumchloride door de kolom percoleren, waarna passage van het solvent dat alle bovengenoemde stoffen behalve polyethyleenglycol bevatte, hetvirus vrijmaakte.
Na toevoeging van 10% polyethyleenglycol aan deze laatste virusoplossing, werd
dit mengsel volgens de oorspronkelijke procedure (ziejaarverslag 1964)over een tweede cellulosekolom gechromatografeerd. Een geringe hoeveelheid virus kwam vrij bij
de doorleiding van de solvents, die respectievelijk 3, 2 en 1 % polyethyleenglycol bevatten.
Dat dezehoeveelheden klein waren washet gevolg van een gedeeltelijke denaturatie
van het virus tijdens de alcoholdoorleiding indebovenbeschreven eerste kolom bij een
te hoge temperatuur nl. -10°C.Wel kwamen uit de tweede kolom na percolatie van
water grote hoeveelheden ultraviolet-lichtabsorberende stoffen vrij. In dit geval kon
het vrijkomen van deze fractie, die virus bevatte, echter niet het gevolg zijn van de
adsorptie van lipiden aan de virusdeeltjes. Door hetgrondige wassenvanhet homogenaat kon de laatstgenoemde fractie alleen hoogmoleculaire stoffen bevatten, die bovendien een sterke ultraviolet-lichtabsorptie vertoonden. Dit wijst op aanwezigheid
van nucleïnezuren.
Het resultaat van het chromatograferen van 100mg ribonucleïnezuur (handelspreparaat) overeenkomstig de zuiveringsmethode voor het aardappel-X-virus steunde dezeconclusie. Met de solvents, die respectievelijk 3,2 en 1 %polyethyleenglycol bevatten, elueerden nu belangrijke hoeveelheden nucleïnezuur. Bij doorleiding van water
elueerde een nog grotere hoeveelheid nucleïnezuur. Het iswaarschijnlijk, dat devirusdeeltjes en de nucleïnezuurdeeltjes een sterke wederzijdse aantrekkingskracht hebben,
waar door het gedrag van het virusvoor een belangrijk deel bepaald wordt door het
aan de virusdeeltjes geadsorbeerde nucleïnezuur.
In deze oriënterende proeven was steeds het aardappel-X-virus gebruikt. Met het
onderzoek naar demogelijkheden tot zuivering vanenkele andere virussen met behulp
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van deze chromatografische methode werd een begin gemaakt. Uit de homogenaten
van erwte-of boneplanten geïnfecteerd met het enatiemozaïekvirusvan deerwt elueerden ultraviolet-lichtabsorberende stoffen met het solvent, dat 3 % polyethyleenglycol
en 10%natriumchloride bevatte. Zeer waarschijnlijk was het virus in deze fractie aanwezig. De oplossing in 0,1 M ammoniumacetaat van het door ultracentrifugeren
(30.000 rpm, gedurende 1uur) verkregen neerslag vertoonde echter geen biologische
activiteit.
Met behulp van de analytische ultracentrifuge kwam uit bovengenoemde virusoplossing een fractie te voorschijn, die bij een snelheid van minstens 40.000 rpm slechts
zeer langzaam sedimenteerde en klaarblijkelijk uit zeer kleine deeltjes bestond.
Uithomogenaten van klaver- enboneplanten geïnfecteerd met het nerfmozaïekvirus
van rode klaver elueerden ultraviolet-lichtabsorberende stoffen met de solvents, die
respectievelijk 3% en 2%polyethyleenglycol bevatten. Ook deze preparaten hadden
geen biologische activiteit.
Het chromatograferen vannucleïnezuur leiddetot deelutievanbelangrijke nucleïnezuurfracties met de bovengenoemde solvents. Indien de virusdeeltjes dit nucleïnezuur
absorberen kan dit de remming van het infectieproces verklaren:omhullingvan virusdeeltjes door nucleïnezuur zou het virus ontoegankelijk voor de plant maken. Op
grond van deze overweging kunnen de beide laatstgenoemde virussen als model worden gebruikt om een verdere ontwikkeling van de chromatografische viruszuivering
te bestuderen, waarbij het nucleïnezuur van het virus moet worden gescheiden.
Biochemisch serviceonderzoek ten behoeve van andere afdelingen van het LP.O.
(project 9-1-2,Drs.C. KLIFFEN)
1. Voor het onderzoek van Ir. N. HUBBELING (project 7-1-14) werden opnieuw vijftien fysio's van Colletotrichum lindemuthianum op verschillende media gekweekt.
Het resultaat was ongeveer hetzelfde als in 1964. Bij het beschouwen van iedere isolatie afzonderlijk blijken bepaalde overeenkomsten te bestaan: een verlaging van de
concentratie glycine inhet medium veroorzaakt eensneller donker worden van het mycelium, een sterkere sporulatie en een grotere groeisnelheid. Het ontbreken van deze
stikstofbron werkt daarentegen remmend op de sporulatie en de groei. Toevoeging
van extreem grote hoeveelheden van bovengenoemde stof heeft echter óók een sneller
donker kleuren tot gevolg.
In een schudcultuur van een voedingsoplossing met pepton zijn zowel van een zeer
virulente alsvan een weinigvirulente isolatieperiodiek myceliumkleur en -gewicht bepaald. Ook in deze proef ging een snelle groei gepaard met een spoediger donkerkleuring.Wekunnen hieruit concluderen, dat als bepaalde voedingsstoffen in het medium
opgebruikt zijn het mycelium donker wordt. Dit stadium wordt uiteraard bij een snelle
groeivluggerbereikt.Indezeproefgroeidedeminstvirulenteisolatietoevallighetsnelst.
In detot nu toeverrichte proeven waser geenverband tussen groeisnelheid en virulentie waar te nemen.
Omeenvoedingsbodem samente stellen diemeer overeenstemming vertoont met de
levende plant als medium zijn in de synthetische media extracten gebruikt van drie tot
vier weken oude boneplantjes van verschillende rassen. Ook bij deze voedingsbodems
zijn deresultaten in overeenstemming met die uit 1964,(zie boven).Vergelijkt men culturen van iedere isolatie op media waarin gelijke concentraties plantenextract van verschillende bonerassen zijn verwerkt, dan iser, indien erkleurverschil optreedt, dikwijls
geenverband te zien tussen de vatbaarheid van de plant waarvan extract is gebruikt
voordecultuur van de desbetreffende isolatie en de kleur van het mycelium. Op sporulatieen groei isbij dezelaatste proeven nietzozeer gelet.
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De kans bestaat, datresistentie respectievelijk vatbaarheid vanhet plantenmateriaal
berusten opstoffen diedoor eenhoge temperatuur bijdesterilisatie afgebroken ofomgezet zijn. Het is echter evengoed mogelijk dat deze eigenschappen niet in de eerste
plaats afhangen van de aanwezigheid van voor de parasiet gunstige of ongunstige
stoffen.
2. Met betrekking tot het onderzoek van Ir. R. E. LABRUYÈRE (project 1-6-6) isin
1964 gebleken dat bepaalde actinomyceten kleurverandering teweegbrengen in een
medium dataesculine bevat; hierdoor zouden misschien pathogène tyrosinase-positieve actinomyceten vanniet-pathogene onderscheiden kunnen worden. Omditnader te
onderzoeken zijn zowelvloeibare alsvastevoedingsbodems gemaakt metverschillende
concentraties aesculine.Hetblijkt datdekleurveranderingen worden veroorzaakt door
één ofmeer stoffen meteen absorptie maximum bij420m.fz.Opbeidesoortenvoedingsbodems ziet mendatvandeze stof of stoffen minder wordt afgescheiden naarmate de
concentratie vanaesculine inhetvoedingsmedium hoger is.Vaneengroot aantal culturen in vloeibaar medium is de absorptie bij 420m[xbepaald. Het bleek echter niet
mogelijk om met behulp hiervan pathogène en niet-pathogene tyrosinase-positieve
vormen te onderscheiden. Dekleurveranderingen zowel als de groeisnelheden op de
vaste voedingsmedia van bepaalde samenstelling leverden in dit opzicht evenmin
verschillenop.
Met hetzelfde doelzijn agarmedia gemaakt metalsstikstofbron:
a. verschillende aminozuren,
b. aardappeleiwitten (heetof koud gesteriliseerd),
c. extracten vanjonge aardappelknollen (koud gesteriliseerd),
d. exudaten vanjonge aardappelknollen (koud gesteriliseerd) en
e. nucleïnezuur derivaten zoals DNA,RNA en thiouracil (koud gesteriliseerd).
Wat groei en sporulatie betreft treden vaak welgrote variaties op; maar ook deze
media leveren toch geen onderscheid tussen pathogène enniet-pathogene actinomyceten op.
Opmerking: Indien heet gesteriliseerd wordt kan in de voedingsbodems natuurlijk
denaturatie optredenvanbijvoorbeeld eiwitachtige stoffen.
3. Ten behoeve van dr. J. C. Mooi (project 1-7-4) werd het onderzoek naar de
invloed van bladextracten toegevoegd aanhetvoedingsmedium opde groei vanPhytophthora infestans voortgezet. Pogingen werden gedaan om bij de bereiding van de
aardappelbladextracten hetontstaan vanstoffen dieremmend werken opdegroeivan
Phytophthora infestans (zie I.P.O.-jaarverslag 1964, blz. 140)teverhinderen, door bij
hetvermalenvandebladeren éénvandevolgende reductiemiddelen toetevoegen:
1. 2-mercaptoethanol,
2. natriumdiëthyldithiocarbaminaat,
3. ferrochloride,
4. ascorbinezuur,
5. cysteine.
Eerst moet echter worden nagegaan of deze stoffen evenals het verleden jaar beproefde citroenzuur degroeivanPhytophthora soms belemmeren.
De gebruikte isolatie vanPhytophthora infestansblijkt goed tekweken opeenvloeistofmedium bestaande uiteenmengsel vanenkele anorganische zouten, aminozuren.
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barnsteenzuur, aneurine eneenkoolstofbron. Ophetvloeistofoppervlak in het kolfje
worct een stukje mycelium aangebracht, en het kolfje bij 20°C geplaatst. Alleen ferrochloride encysteine hadden geen nadelige invloed opdegroei. Worden deze stoffen
bij hetvermalen vande bladeren toegevoegd dan blijkt echter alleen ferrochloride in
staat te zijn het ontstaan van groeiremmende stoffen in het extract te verhinderen en
hetextractvertoont nuzelfs groeibevorderende eigenschappen; ditblijkt tevensuithet
feit dat de schimmel op dit bladextract alléén ookkan groeien.
Om uittemaken wanneer degroei stopt door gebrek aanvoedingsstoffen isdeparasiet geënt ophetbasismedium enwerd wekelijks hetdrooggewicht bepaald. Het blijkt
dat deontwikkeling gedurende deeerste week nadeenting traag opgang komt, inde
tweede en het begin van de derde week daarop vrij snel verloopt en tegen de vierde
geleidelijk minofmeertotstilstand komt.
De spreidinginhetdrooggewicht iszeer groot.
Ditendetragebeginperiode zoumisschienverklaard kunnen worden uit het feitdat
de groei niet inallekolfjes gelijktijdig begint. Eenanaloge proef wordt nu uitgevoerd
waarbij debepaling eenzekere tijd, nadat degroei duidelijk begonnen is,plaats vindt.
De trage beginperiode komt nuinderdaad niet totuiting; degrote spreiding blijft echter bestaan.
Daarna isdegroei vanPhytophthora onderzocht ophetbasismedium waaraan met
FeCl 2 bereide extracten van 'Libertas' bladeren vanverschillende ouderdom zijn toegevoegd. Vijf weken nadat degroei zichtbaar wasaanhetvloeistofoppervlak werdhet
drooggewicht van het mycelium bepaald. Het toevoegen van de voedingsoplossing
dient omzowel eengroeibevordering alseeneventuele remming, veroorzaakt door de
bladextracten, tekunnen constateren.
Het blijkt datdebladextracten vandejonge bladeren eengeringere groeibevorderendewerkinghebben dandievandeoudere.
Dr. J. C.Mooi heeft ineen gelijktijdig uitgevoerde proef bij planten van hetzelfde
ras en dezelfde leeftijd geconstateerd, dat dejongere bladeren een geringere vatbaarheid bezitten dandeoudere:ditkomt dusgoed methetbovenstaande overeen.
4. Uit het onderzoek van de heer G. M. TICHELAAR (project 1-2-3) bleek dat de
kiemingvanSclerotienvanSclerotium cepivorumbevorderd wordt door uitscheidingsprodukten vanuiewortels.
Omdeinvloedvandezeexudatennadertebestuderenzijn deschoongewassen wortels
van ongeveer tweemaanden oude planten gedurende enkele uren in gedemineraliseerd
water gelegd. Een deel van hetexudaat isbij lage temperatuur ingedampt. Maximaal
vijf maanden oude Sclerotien werden in detetoetsen vloeistof gelegd. Vergelijkt men
dekieminginhetnietingedampte oorspronkelijke enhetgeconcentreerde exudaatmet
die ingedemineraliseerd water, danblijken deexudaten dekieming eerder te remmen
dan tebevorderen. Gebruikt menechter zéér sterke verdunningen van het exudaat,
in dit geval met leidingwater, dan veroorzaken de exudaten inderdaad een snellere
kieming.
5. Inverband methet onderzoek vanir.J.H. VAN EMDEN endeheer G. M. TICHELAAR (project 1-3-3) zijn proeven uitgevoerd methet doel defactoren te leren kennen
die desclerotiënvorming vanRhizoctonia solaniop aardappelknollen bepalen.
Hiertoe werd deschimmel gekweekt opagarmedia die, behalve enkele anorganische
zouten, ééndervolgende stoffen ofextracten bevatten:
a. eenextractvan deopperhuid vanjonge knollen,
b. eenextractvanhetlaagje onder deepidermisen
c. aardappeleiwitten.
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Van het onder b genoemde extract zijn verschillende concentraties gebruikt en de
hiermee gemaakte voedingsbodems varieerden in dikte in de schalen. In de schalen
met opperhuidextract vormtzichslechtseenijlmyceliumzonderSclerotien.Bij gebruik
van extract b ontstaan meer Sclerotien naarmate de lagen dikker en het medium meer
geconcentreerd is.Het mycelium isin dat gevalvollermaargroeitlangzamer; deSclerotienontstaan paslater. Op demedia, dieaardappeleiwitten bevatten heeft eveneenseen
dichte en trage myceliumontwikkeling plaats echter zonder sclerotiënvorming. Men
zou uit deze resultaten devolgende conclusies kunnen trekken.
1. Voor een goede myceliumgroei en sclerotiënvorming zijn één of meer stoffen nodig,diezichniet indeepidermisvan deknol bevinden.
2. Zijn meer voedingsstoffen beschikbaar, dan ontstaat uiteindelijk een groter aantal
Sclerotien;zeverschijnen echterpasalsdevoedingsstoffen verbruiktzijnendeschimmel gebrek begint te krijgen. Het ismogelijk dat bij het beëindigen van de proef dit
stadium indeschalenvan degroepcnognietbereikt was.
6. Uit onderzoek van ir. E. UBELS (project 7-2-15) is gebleken dat de vatbaarheid
van tarwe voor onder andere Fusarium culmorum zowel van het ras als de weersomstandigheden afhankelijk is. Deze proeven zijn uitgevoerd met de wintertarwerassen
Hybrid-46 (vatbaar) en 'Baljacerkov' (resistent). De planten werden na gejarowiseerd
te zijn opgekweekt in een geconditionneerde kas. De slechte weersomstandigheden
waren in de kas enigszins nagebootst door de aren gedurende enige tijd ineen plastiek
zakje te hullen.
Om na te gaan, of de verschillen in resistentie die op raseigenschappen berusten en
die, welke door uitwendige omstandigheden worden veroorzaakt afhankelijk zijn van
de samenstelling van het plantenmateriaal, is devolgende proef uitgevoerd.
Extracten van de aren werden toegevoegd aan een Czapek-Dox-voedingsoplossing;
nadat de schimmel hierop geënt was, is het geheel in een schudmachine geplaatst. Als
controle diende een cultuur op dezelfde voedingsoplossing, waaraan in plaats van het
extract een gelijke hoeveelheid gedemineraliseerd water was toegevoegd. Na twee weken ishet drooggewicht van degevormde mycelia bepaald en vergeleken.
In de kas zijn gelijksoortige aren geïnfecteerd en na een zekere tijd het duizendkorrelgewicht, het aantal korrels per aar en het korrelgewicht per aar bepaald.
Tussen dezewaarden, diedevatbaarheid tot uitdrukking brengen, ende bevordering
van de groei der aren door de extracten bleken zeker correlaties te bestaan. Er is nog
slechts éénproef uitgevoerd.
Biochemisch onderzoek vanwortelexudaten in verbandmet vatbaarheiden resistentie
van deplant en virulentievan bodempathogenen(project 9-2-1, Drs. G. KLIFFEN)
Tarwe blijkt alsvoorvrucht ineenaantal opzichten vaak beter tevoldoen dan haver.
De mogelijkheid bestaat, dat dit in eerste instantie berust op een verschil in wortelexudaten. Om dit na te gaan zijn uit de wortels van de op verschillende manieren opgekweekte planten van de rassen 'Opal' (tarwe) en 'Marne' (haver) op drie manieren
extracten bereid.
1. De schoongespoelde wortels van in gestoomde potgrond opgekweekte planten
zijn gedurende enkele uren in gedemineraliseerd water gelegd waarvan devloeistof afgegotenis.
2. Met C14gemerktejonge plantjes zijn ingestoomde potgrond opgekweekt en hiervan werden op deonder 1 beschreven wijzeextracten gemaakt.
3. De radioactieve zaailingen worden in schoongewassen zand geplant. Later spoelt
men het zand met deplanten erin enkele malen door en voegt vervolgens zoveel gede130

mineraliseerd water aan deafgespoelde grond toe,dat dezenet onderstaat. Enkele uren
later tapt men devloeistof af.
De exudaten dampt men bij lagetemperatuur intot eenbepaald volume. Van degeconcentreerde exudaten zijn fosfor- en stikstofgehalte bepaald en enkele fysische
eigenschappen onderzocht met behulp van de volgende technieken.
a. meting van de radioactiviteit
b. dunne-laagchromatografie
c. papier-elektroforese.
Van de chromatogrammen en de elektroforetische gegevens zijn, voor zover mogelijk autoradiogrammen gemaakt. Het blijkt, dat van de uit de wortels afkomstige
verbindingen slechtszeerkleine hoeveelheden in deoplossing aangetoond konden worden.
Onderzoek met behulpvan radioactieveisotopen(project 9-1-3,J. PH. W. NOORDINK)
MYCOLOGISCHE AFDELING

In samenwerking met drs. H. P. MAAS GEESTERANUS werd het onderzoek naar een
methode om de samenstelling van Bacillus thuringiensis-preipa.r&ten te bepalen voortgezet. De bij dit onderzoek gebruikte electronische apparatuur is zeer gevoelig, zodat
eventuele fouten in de werkwijze duidelijk tot uiting komen. Het is gebleken dat het
opbrengen van het met P32 gemerkte preparaat op het blad de grootste bron van onnauwkeurigheden vormt, die echter door alleen bladponsstukjes van gelijke radioactiviteit aan derupsen aantebieden, tot hetminimum beperkt kan worden. Verder wordt
nu ook het vers gewicht van de betrokken ponsstukjes in de berekening verwerkt.
In de loop van dit jaar zijn enkele proeven gedaan om na te gaan in hoeverre P32
direct nadat het in contact komt met het blad daarin trekt en of het verschil maakt
of hele bladeren dan wel ponsstukjes worden gebruikt. Wanneer intact blad wordt ingesmeerd met een gemerkt preparaat en na 15 minuten gedurende 1% u u r gewassen in
stromend water, verliest het weer 85%van deradioactiviteit. Worden echter ponsstukjes 15minuten in een waterige oplossing van het gemerkte preparaat gelegd dan blijkt
de radioactiviteit pas na 150 uur wassen in stromend water grotendeels te zijn verdwenen. Daar ergeenaanwijzingen zijn dat met het P32 ook andere bestanddelen van
het te toetsen materiaal in het ponsstukje binnendringen, zou de verhouding tussen de
hoeveelheid radioactieve stof en preparaat in deponsstukjes anders zijn dan die waarvan werd uitgegaan; dit zou tot onjuiste conclusies kunnen leiden. Alle verdere proeven worden nu verricht met ingesmeerde intacte bladeren. In een zeer uitgebreide
proef isnagegaan inhoeverre P32geadsorbeerd wordt aan dedraagstof waaruit hetpreparaat voor eengroot deelbestaat. Hierbij bleek dat dezesin dezeproef getoetste preparaten een adsorptie van ongeveer 10%tezien gaven onafhankelijk van de aard van
de draagstof. Wat dit laatste punt betreft is er dus geen reden de methodiek te wijzigen. Voor een bespreking van andere aspecten van het onderzoek betreffende bacteriepreparaten verwijzen wij naar project 1-12-7.
ENTOMOLOGISCHE AFDELING

Naar aanleiding van de resultaten in 1964 van het onderzoek naar de verspreiding
van de galmug Haplodoplosisequestris dat in samenwerking met deheer W. NIJVELDT
plaatsvond, is in het voorjaar een groot aantal met Na 22 gemerkte larven in gronddepots uitgezet. Een zekere verspreiding kon worden waargenomen maar de vangsten
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vielen erg tegen. Het natte voorjaar en de hoge populatiedichtheid in de depots
(60.000 larven in 6depots) zouden de oorzaak kunnen zijn van de blijkbaar massale
sterfte. Ondanks de geringe vangsten kwam vast te staan dat de dieren tegen de verwachtingineenafstand van wel 120mkunnen afleggen.
Inverband methet onderzoek van deheer M. VAN DE VRIEzijn pogingen gedaan om
de roofwants Ânthocorus nemorum te merken met het doel de bestaande vangtechnieken te kunnen toetsen en de verspreiding van deze insekten na te gaan. Hiertoe zijn
volwassen wantsen in plastiek kooitjes samengebracht met een aantal met P32 gemerkte boneluizen. De roofwantsen hadden na enkele dagen 18%van de in de luizen
aanwezige radioactiviteit opgenomen. Dit was voldoende om deze dieren van nietbehandelde exemplaren te kunnen onderscheiden. Daar de proeven met gemerkte
dieren niet langer dan twee weken duren, kan zonder bezwaar P32worden gebruikt.
Voor het onderzoek inzake de fruitspintmijt, Metatetranychus ulmi, blijkt het merken via appelbomen geen succes op te leveren. De isotopen P32 en Na22 zijn op drie
verschillende manieren aan debomen toegediend, nl.viahetblad, debasteneen klein
gat in de voet van de boom. Regelmatig zijn bladponsstukjes op radioactiviteit onderzocht. Van de bomen die het P32 door een gat in de stambasis kregen toegediend,
vertoonden de ponsstukjes na drie weken een maximum aan radioactiviteit van 242
tikken per minuut per ponsstukje. De op deze bladeren levende mijten werden echter
niet radioactief genoeg om ze in proeven over de verspreiding te gebruiken. Het feit
dat dezemijten zichvoeden met de inhoud van parenchymcellen en niet met floeemsap zal er vermoedelijk de oorzaak van zijn dat ze zo weinig radioactief geworden
zijn.
Gezien de steeds toenemende resistentie van de uievlieg, Hylemya antiquategen alle
gechloreerde koolwaterstoffen, zijn in samenwerking met drs. L. E. VAN 'T SANTen de
heer J. C. FRERIKS enkele proeven opgezet om na te gaan of de „Sterile Male Technique" praktische mogelijkheden biedt voor de bestrijding van dit insekt. Het voorlopig onderzoek heeft verscheidene facetten. In de eerste plaats moest worden vastgesteld op welke leeftijd bij de poppen van deze vlieg een dominante letale factor geïnduceerd kan worden enmetwelkestralingsdosis ditteverwezenlijken is.Verder moet
men de populatiedichtheid van het insekt in de te behandelen arealen kennen. Het is
ook van belang cytogenetisch vast te kunnen stellen welke veranderingen in het chromosoom-patroon gekoppeld zijn aan het eventueel optreden van een dominante letale
factor. Verder staat of valt de methodiek met het al of niet vinden van een goede
kweekmethode.
Om het eerste aspect te bestuderen is een grote serie proeven uitgevoerd waarbij
ruim 5000poppen van verschillende leeftijd werden bestraald mety-stralen afkomstig
van de Caesium 137-bron van het I.T.A.L. De drie toegediende doses waren 10,20 en
40 Krad. Uit fig. 20a, b en c blijkt dat alleen de met 10Krad behandelde poppen nog
enige kans hebben in leven te blijven. Het grootste gedeelte van de vliegen was echter zó mismaakt, dat zij niet in aanmerking kwamen voor verdere kweekproeven. Bij
alle drie doses werd een gedeelte van de poppen niet zwart, maar kwam ook niet
uit. Aanvankelijk werd gedacht dat zij in een ruststadium verkeerden maar later onderzoek leerde dat zij toch dood waren. Bij devolgende proeven zullen geringere doses
worden toegediend bijv. 2, 5en 7 Krad, met gebruikmaking niet alleen van y-stralen
maar ook van snelle neutronen.
Om na te gaan welkelokstoffen gebruikt moeten worden om de populatiedichtheid
te kunnen bepalen werden op een terrein vangbakken opgesteld waarin zich resp.
uieëxtract, allylsulfide, bier en water bevond. De bakken met water dienden om na te
gaan of de vliegen ook worden aangelokt door de kleur van de gele vangbakken. Het
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FIG. 20. Sterilisatieproef met de uievlieg Hylemya antiqua; % dieren of poppen, leeftijd poppen
tijdens bestraling in dagen.
Sterilizationexperimentwithonion fly Hylemya antiqua; % adults or pupae, age of pupaeduring
treatment,indays.
rj] Uitgekomen vliegen/Hatched flies
a. Behandeling 10Krad/treatment10Krad
• Zwarte, dode poppen/Black deadpupae
b. Behandeling 20 Krad/treatment 20Krad
[f] Lichte, levende poppen/Light, livingpupae
c. Behandeling 40Krad/treatment 40Krad
[^ Halfuitgekomen vliegen/'Partially hatched flies
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F I G . 21
Chromosomenpatroon van Hylemya antiqua, metaphase II
Chromosome design of Hylemya antiqua,
metaphase II

proefterrein was uiteraard beplant met uien. De vliegen die op het veld werden losgelaten waren in het laboratorium gemerkt door ze te voeden met honing gemengd met
P32. Enkelevliegen zijn teruggevonden op 50m van delosplaats; het bier bezat zonder
enige twijfel de grootste aantrekkingskracht. Deze proef zal in 1966 op grotere schaal
worden herhaald. Door de heer A. M. M. PETERS, student L.H. te Wageningen werd
het chromosoompatroon van de uievlieg bestudeerd. Smeerpreparaten van de testes
leverden hetvolgende beeld op(fig. 21).
Om ook gedurende de wintermaanden overvoldoende poppen te kunnen beschikken,werd getracht eencontinue kweekmethode te ontwikkelen. Eind november zijn de
eerste poppen verzameld, afkomstig van in het laboratorium gekweekte vliegen. Momenteel wordt geprobeerd de vliegen en de larven te kweken op een kunstmatige voedingsbodem. Dit kweken is vooral van belang wanneer de „sterile male technique"
inderdaad als bestrijdingsmiddel bruikbaar zal blijken te zijn. Dan moeten immers
steeds grote aantallen vliegen en poppen voor bestraling beschikbaar zijn. Daarbij
komt nog dat, wanneer alleen gebruik gemaakt kan worden van dierendieindezomer
normaal in het veld uitkomen er maar één bestralingsproef per jaar zou kunnen
worden gedaan, terwijl met een goed voorbereide massakweek het aantal proeven
veel groter zou kunnen zijn.
BIOCHEMISCHE AFDELING

In verband met het onderzoek van dr. J. H. VENEKAMP over de zuivering van plantevirussen, zijn elf proeven met radioisotopen uitgevoerd. Het doel was vast te stellen
of een isotoop dat als verontreiniging aan het homogenaat wordt toegevoegd, nâ de
zuivering aan het virus geadsorbeerd is. Voor deze proeven zijn gebruikt: P32 in de
vorm van natrium orthofosfaat, C14in devorm van C 1 4 0 2 en H 3in devorm van uridine resp. gebonden in gezond èn virusziek, in gezond en in virusziek materiaal van de
tabak variëteit White Burley,alofniet besmetmet het aardappel-X-virus.
Deze proeven hebben enkele waardevolle aanwijzingen betreffende de methode van
de viruszuivering opgeleverd. De bovenbeschreven techniek zal dan ook in het vervolgregelmatig worden toegepast, (zieproject no 9-1-1)
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AFDELING ONDERZOEK INVLOED LUCHTVERONTREINIGING OP
CULTUURGEWASSEN

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

Begassingen in kasjes
Fluorwaterstof
Iris
Voor het eerst is een serie begassingen toegepast op irissen, die tot de rassen 'Golden Harvest', 'Imperator', 'White Excelsior' en 'Yellow Queen' behoorden. De behandelingen hadden plaats tussen 9 en 16juni toen de planten in bloei stonden. De bladeren waren op 9juni door andere oorzaken al over een te grote lengte beschadigd om
een aantasting door HF nog te kunnen vaststellen; dit was welmogelijk bij de punten
van de schutbladeren van de bloemen. Deze beschadiging kon als maat voor de HFgevoeligheid worden gebruikt. De volgorde van de rassen naar afname in HF-gevoeligheid was 'Golden Harvest', 'White Excelsior', 'Yellow Queen', 'Imperator'.
Nerine
Tussen 9 en 26juni werden HF-begassingen uitgevoerd optweeselectiesvan Nerine
bowdenii afkomstig van twee kwekerijen. De ene selectie bleek veel gevoeliger voor
H F te zijn dan deandere. Een concentratie van 25delenper miljard gedurende zes uur
toegepast veroorzaakte reeds duidelijke schade: bij de eerste selectie (gevoelig) was
15% van het totaal bladoppervlak beschadigd, bij de tweede (minder gevoelig) 7,5%.
Klaver
Om de HF-gevoeligheid van enige vlinderbloemige gewassen nl. inkarnaatklaver,
luzerne en witte klaver - die bovendien zeer S02-gevoelig zijn - te onderzoeken, werden deze plantesoorten begast met een concentratie van 0,7 dpm H F gedurende 2%
uur. Ter vergelijking werd het gladioleras 'Mansoer', dat van de onderzochte rassen
het minst gevoelig is,ook in dezeproeven betrokken.
Van het gladioleras werden alle planten voor 100% beschadigd: het gehele bladoppervlak was wit verkleurd. De klaversoorten vertoonden daarentegen weinig aantasting; slechts ongeveer 5-10% vanhet bladoppervlak werd beschadigd.
Den
Uit de literatuur is bekend, dat bij overjarige gewassen de tot volle ontwikkeling gekomen nieuwe scheuten gevoeliger voor H F zijn dan het daaropvolgende overjarige
lot; dit feit is bij dennen nog eens gecontroleerd. Twee Pinus nigra austriaca en twee
Piniis nigra corsicana planten, in potten opgekweekt, werden op 16juni begast met
een concentratie van 0,28 dpm H F gedurende zes uur. Bij de beoordeling op 9 juli
bleken de nieuw gevormde naalden over de gehele lengte te zijn beschadigd; de daaronder gelegen overjarige naalden vertoonden daarentegen totaal geen aantasting.
Zwaveldioxyde
Sla
In 1965 is de S02-gevoeligheid van slarassen opnieuw onderzocht; daartoe zijn
dezelfde rassen als in 1964 begast, ni. 'Aurore', 'Fannie', 'Hilde', 'Magiolia', 'Proef135

tuin's Blackpool', 'Rapide' en Type 57 B.De planten werden in augustus in een open
bak en in oktober in een platglasbak opgekweekt. In tegenstelling tot de resultaten
van het vorigejaar werden nu géén verschillen in gevoeligheid tussen deze rassen gevonden. Dit jaar kwamen echter bij geen van de rassen „schieters" voor. Bovendien
bleken concentraties < 1 dpm S0 2 gedurende zes uur toegepast geen beschadiging te
veroorzaken. Eind oktober en begin november werden nogmaals begassingen uitgevoerd op een aantal herfstslarassen, nl. 'Agilo', 'Amplus' 'Deciso', 'Magiola', 'Proeftuin's Blackpool', 'Rapide' en 'Ventura'. Ook tussen deze rassen waren geen overtuigende verschillen in SÓ2-gevoeligheid waar te nemen. Gemiddeld genomen waren de
uitersten wel te bepalen; het minst gevoelige ras was 'Proeftuin's Blackpool' en het
meest gevoelig was 'Rapide'; de andere vertoonden variatie in gevoeligheid. Ook bij
deze begassingen reageerden deplanten niet op concentraties < 1 dpm S 0 2 gedurende
zesuur toegepast.
Komkommer
Dit jaar zijn in het bovenbeschreven onderzoek dat met sla als gewas is begonnen
nogenkele andere gewassen dieonder glasgeteeld worden, betrokken.
De voor deze proeven benodigde planten werden opgekweekt in potten. Vereisten
voor een goede teelt zijn een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid
van 75%mettoelaatbare grenzenvan60%en90%.Met behulpvan een thermohygrograaf werden temperatuur en luchtvochtigheid gedurende de proeven (12 april tot
10juni) geregistreerd.
Tussen 26mei en4juni zijn vijf begassingen uitgevoerd op drie komkommerrassen,
nl.: 'Bitspot', 'Sporu' en 'Trias'. De planten bleken niet erg gevoelig te zijn en er waren
ook geen duidelijke verschillen tussen de rassen te zien. De teelt van de komkommer
stelt echter zulke eisen, dat daaraan met de beschikbare outillage niet geheel kon worden voldaan. Meestal daalde de temperatuur 's nachts tot beneden 20°C en de relatieve luchtvochtigheid bedroeg overdag dikwijls minder dan 60%.
Tomaat
In samenwerking met ir. VAN BERKEL van het Proefstation te Naaldwijk, werd een
begassingsproef met S 0 2 uitgevoerd op tomateplanten, die gedurende de eerste twee
weken, voorafgaande aan deze begassingen onder verschillende omstandigheden te
Naaldwijk waren opgekweekt.
Deze omstandigheden waren:
1. een zeer hoge luchtvochtigheid (85-90% relatieve luchtvochtigheid), 2. zeer weiniggieten,3. gebruik vanzoutgietwater,4. normaal vochtgehalte vanluchten bodem.
Vanelkegroep werden zesplanten tegelijk begast met een concentratie van 0,84 dpm
S 0 2 gedurende zes uur. Zeven dagen na deze begassing zagen we het volgende: de
planten van groep 1waren in ernstige mate beschadigd enlanger uitgegroeid dan die
van de andere groepen (fig. 22).De onder normale omstandigheden opgegroeide planten (groep 4) waren eveneens, hoewel in mindere mate, aangetast. Individueel traden
er grote verschillen op:tweewaren ernstig aangetast, twee andere vertoonden geen beschadiging en de laatste twee waren respectievelijk matig en weinig beschadigd. Van
de zes met zout water gegoten planten (groep 3) hadden er vier enige witte plekjes op
een enkel blaadje per plant. De zesplanten tenslotte dieeenminimum aanwater hadden ontvangen (groep2)waren inhet geheelniet beschadigd.
Deze sterk uiteenlopende graden van aantasting tonen aan dat, wil men betrouwbare verschillen in S02-gevoeligheid tussen de rassen kunnen waarnemen, de planten
onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden opgekweekt moeten worden.
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F I G . 22. Tomateplanten opgekweekt onder verschillende omstandigheden voor de begassing met
S0 2 . Volgorde van afnemende gasbeschadigingsintensiteit in verband met deze omstandigheden:
1 hoge relatieve luchtvochtigheid, 2 normale lucht- en bodemvochtigheid, 3 zout gietwater,
4 weinig water geven
Tomaio plants grown under circumstances beforefumigation with S02. Sequence of decreasing
intensity of gas injury in relation to these circumstances: 1 high rel. hum., 2 normal humidity
of soil and atmosphere, 3 watering with water containing much salt, 4 the plants received very
small quantities of water

Veldonderzoek
De metingen van de HF-luchtverontreiniging in het gebied van Beverwijk met behulp van HF-meetkastjes, die maandelijks het gemiddelde HF-gehalte van de lucht
opleverden, werden voortgezet. Ook zijn de waarnemingen aan tulpen en gladiolen
op drie proefvelden opnieuw verricht. Om vergelijkingsmateriaal te hebben voor gewasbeschadigingdoorHF bijdebloembollenkwekers indezeomgeving,werdenoverdit
gebiedverspreid twintigproefveldjes aangelegd,waarop tulpen werden geteeld gevolgd
door gladiolen. Van beide gewassen werd het HF-gevoeligsteras hiervoor uitgekozen.
Zowel bij de tulpen op de twintig proefveldjes als bij de daaropvolgend gekweekte
gladiolen nam bij toenemende afstand tot het industriegebied te IJmuiden-Velsen de
bladbeschadiging door HF af.
Om gegevens over de S02-luchtverontreiniging in dit gebied te krijgen werden op
twaalf van de in totaal twintig veldjes, waarvan één als controle te Breezand, de S0 2 indicatorplanten, luzerneenspinazie geteeld.
Van deze planten werd gedurende het tulpe- en gladioleseizoen de spinazie eenmaal
beschadigd endeluzerne driemaal.
Om meer gegevens over het fluorgehalte van verschillende plantesoorten tijdens het
groeiseizoen te krijgen is op vier plaatsen in Nederland op drie tijdstippen bladmateriaal verzameld. Tweevan dezeplaatsen bevonden zichineengebiedzonder HF-luchtverontreiniging. Het onderzoek strektezichovertweejaren uit.
Van de voor dit onderzoek uitgekozen plantesoorten zijn de Corsicaanse den, de
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grove denen deaardbeiniet geschikt; de HF-gehalten zijn te laag. Weegbreeen brandnetelzi]nook nietbruikbaar; de gehalten variërente sterk.
Dehaagbeukendeappelrassen 'Cox's OrangePippin' en 'Golden Delicious' zouden
eventueel als indicatoren zijn te gebruiken, doch ze reageren niet in alle opzichten op
dejuiste wijze.
De rhododendronen de meidoorn tenslotte kunnen heel goed als indicatoren bij dit
onderzoek dienst doen.
Luchtverontreiniging in het gebied van de Nieuwe Waterweg (project 6-1-4-, Ir.
F. SPIERINGS)

In de omgeving van Pernis werden op 11 mei op verschillende afstanden van de
industrie in boomgaarden drie proefvelden met S0 2 - en HF-gevoelige gewassen ingezaaid. De S02-gevoelige gewassen waren: boekweit cichorei, gerst klaver, luzerne
zonnebloem en de HF-gevoelige: twee gladiolerassen, ni. 'Mansoer' en 'Sneeuwprinses'enhet fresiaras 'Golden Yellow'.
Op 25mei zijn er op deproefvelden nog twee S02-gevoelige gewassen uitgeplant nl.
andijvie en tabak; tevens is op elk van de drie proefvelden een HF- en een S0 2 -meter
geplaatst.
In tegenstelling met voorgaande jaren trad gasbeschadiging van de vruchtbomen in
1965zeer laat (tweede helft van oktober) op. Het was toen niet meer mogelijk met behulpvan deindicatorplanten deoorzaak van debeschadiging vastte stellen.
Injuli was echter aan tabaksplanten op het proefveld in deboomgaard te Hoogvliet
bladbeschadiging waargenomen, diezeerveeloverkomst vertoonde met de door ozonluchtverontreiniging veroorzaakte aantasting.
Op vele proefveldjes in het Westland trad ditjaar evenals in 1964 bladbeschadiging
aan spinazie op. In 1964gebeurde dit eind april en in 1965 omstreeks half mei. In de
periode van 10-24 mei was volgens mededeling geen nachtvorst opgetreden maar het
Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. constateerde met behulp van S0 2 -meters
eenverhoogd S0 2 -gehalte, vooral te Naaldwijk. Aangezien spinazie zeer gevoelig voor
S02-inwerking is en de symptomen er ook op wijzen, is het zeer waarschijnlijk dat de
beschadiging door S0 2 indeluchtveroorzaakt is.
Op één of meer dagen in de eerste helft van oktober is in het Westland luchtverontreiniging opgetreden, die aan verschillende groente- en sierteeltgewassen, zoals sla,
andijvie, spinazie, chrysanten en fresia's in ernstige mate schade heeft toegebracht. De
symptomen bij de gewassen en onkruiden in dit gebied wijzen op inwerking van
,,smog"-luchtverontreiniging. Deze berust in hoofdzaak op in de lucht optredende
oxydatie van bepaalde onverzadigde koolwaterstoffen, waardoor voor planten zeer
giftige produkten kunnen ontstaan zoals peroxyacetylnitraat. De symptomen van beschadiging door „smog" bestonden bij spinazie en Chenopodiummurale uit een zilverglans over de gehele bladonderzijde en bijPoa annuaen Urticaurensuit bandvormige
verkleuringen dwars over het blad.
Deze onkruiden vormen een op zeer verschillende plaatsen gemakkelijk te verkrijgen waardevol materiaal voor het onderzoek naar gasbeschadiging. De meeste onkruiden vertonen een specifieke gevoeligheid voor bepaalde verontreinigingen in de lucht.
In dit gebied bleek Stellaria mediaopveleplaatsen aangetast en blijkbaar zeer gevoelig
te zijn.
Hieronder volgt tenslotte een lijst van veel voorkomende onkruiden, die al dan niet
beschadigd werden, de eerste gerangschikt in de volgorde van afnemende bladaantasting.
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Beschadigd
Poaannua
Urticaurens
Stellaria media
Solanum nigrum
Solanum lycopersicum(opslaginkas)

Onbeschadigd
Capsellabursa-pastoris
Chenopodiumalbum
Lamium album
Seneciovulgaris

Adviezen en service-onderzoek in verband met plaatselijke luchtverontreinigingen
(project 6-2-1,Ir. A. VAN RAAY)
De nieuwe gevallen van plaatselijke luchtverontreiniging die ons dit jaar werden
gemeld waren diete Buggenum, Deest, Dordrecht, 's Gravendeel, de Lier, Sassenheim
en Terneuzen.
Alblasserdam
In een boomgaard in de omgeving van een verzinkerij zijn met behulp van drie
Luikse bollen gedurende ongeveer eenjaar stofmetingen verricht, omdat de grote hoeveelheden witte nevel die deze verzinkerij verspreidde de eigenaar van het fruitperceel
reden gaventot ongerustheid.
Teneinde een indruk te krijgen van deeventueel met denevelsmeegevoerde hoeveelheden zinkstof, zijn aan een aantal stofmonsters ook zinkbepalingen uitgevoerd.
De resultaten van dit onderzoek wijzen uit, dat de op de Luikse bollen opgevangen
hoeveelheden stof gering zijn (een max. gemiddelde van 26,7 mg/bol), terwijl voor het
zinkgehalte in destofmonsters ditmax. gem. 0,14% bedraagt.
Zinkanalyses van grond- en bladmonsters zouden dan nog moeten uitmaken, in
hoeverre dit stof op den duur schadelijk voor de plantegroei zou kunnen zijn. Gezien
de geringe hoeveelheden waar het om gaat, lijkt hier echter nauwelijks kans op te bestaan.
Buggenum
Een landbouwer diende een klacht in over de slechte groei van suikerbieten onder
eenverzinkte, doch niet geverfde hoogspanningsmast van de P.L.E.M. De dwerggroei
en bleekgele bladkleur van de planten onder de mast deden aan zinkvergiftiging denken.
Aan de hand van zinkanalyses van blad- en wortelmonsters kon dit inderdaad aannemelijk worden gemaakt (het zinkgehalte in het vergeelde en het controleblad was
resp. 374 en 89 d.p.m. en in de worteldelen van overeenkomstige planten 77 en 15
d.p.m.).
Deest
Bijeendakpannenfabriek ismenvoor hetstokenvandeovenssindskort overgegaan
op het gebruik van aardgas, terwijl men de afgassen niet meer door de hoge schoorsteen loost, doch via een korte pijp op het betrekkelijk lage dak van de fabriek. Het
gevolg hiervan is, dat in een vlak naast de fabriek gelegen fruitperceel ernstige schade
is toegebracht aan appel-, pere- en pruimebomen, alsmede aan een aantal bessestruiken.
Symptomen bij verscheidene blad- envruchtmonsters uit ditperceel en analyses van
kalkpapieren van in de omgeving opgestelde fluormeetkastjes toonden duidelijk aan,
dat de uit delage schoorsteen komende gassen de oorzaak van deze ernstige beschadiging zijn geweest. In een rapport werd erop gewezen dat bij voortduren van de be139

staande toestand de gehele boomgaard binnen korte tijd tegronde zalgaanenhetvee
in nabijgelegen weilanden last zal ondervinden (o.a. vertoonde een grasmonster een
20 x zohoog F-gehaltealsnormaal).
Dordrecht
In de omgeving van een industrie aldaar wordt een onderzoek ingesteld naar het
fluorgehalte van de lucht. Daartoe zijn op verschillende afstanden rondom de fabriek
negen gladiolenveldjes aangelegd en een gelijk aantal fluormeetkastjes opgesteld. Bovendien zijn er op drie plaatsen in verschillende richtingen ten opzichtevandeindustrie impinger-apparaten geplaatst, waarmee eveneens het fluorgehalte van de lucht
kan worden gemeten. Tot nu toe zijn de resultaten van de metingen met de kalkpapieren niet verontrustend. Hoogstwaarschijnlijk (de gewasmonsters zijn nog niet geanalyseerd) zal dit ook het geval zijn met de analysecijfers van de gladiolemonsters.
In verband met een uitbreiding van de reeks produkten van bovenbedoelde ondernemingzou dethans nognietverontrustende toestand echter kunnen veranderen.
'sGravendeel
In de loop van het vorige jaar zouden appels in een boomgaard in de omgeving
van 'sGravendeel zijn bevuild ten gevolge van rook afkomstig van een afvalplaats
waar autobanden wordenverbrand. In dezeboomgaard werden enigezwavelmetersen
Luikse bollen geplaatst om het S02-gehalte van de lucht en de mate van bevuiling te
bepalen. Tot op heden konden nergens ook maar enigzins alarmerende hoeveelheden
roet of zwavelhoudende luchtverontreiniging worden gemeten. Op de appels werd dit
jaar geen roet waargenomen. Het ismogelijk dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden de bevuiling van het fruit vorigjaar heeft veroorzaakt.
Krabbendijke
De zwavelhoudende luchtverontreiniging, die vorigjaar optrad in de omgeving van
een appelboomgaard en door een conservenfabriek werd veroorzaakt, heeft zich dit
jaar niet weer voorgedaan. Er traden geen bladbeschadigingen meer op en de zwavelmeters leverden nauwelijks enige opmerkelijke cijfers op. Daar de boomgaard gerooid
wordt en het perceel mogelijk een andere bestemming krijgt, zullen de klachten hier
waarschijnlijk tot hetverleden behoren.
De Lier
In tweevlak naast elkaar gelegen stookbedrijven nabij de Lier is schade opgetreden
aan tomate-enkomkommerplantenindekassen.
De naar aanleiding hiervan in een kas van één dezer bedrijven uitgevoerde zwavelmetingen met een Leclerc-apparaat hebben echter geen abnormale hoge cijfers opgeleverd. De schade moet waarschijnlijk het gevolg zijn van het tijdelijk niet goed functioneren van de stookinstallatie van dit bedrijf.
Sassenheim
Het Tuinbouwconsulentschap te Lisse verzocht ons metingen te willen verrichten
inzake het zwavelgehalte in de lucht en het roetneerslag op bloembollenvelden in de
directe omgeving van een wegencementinstallatie. Noch de meetresultaten, noch het
uiterlijk der gewassen gaven echter aanleiding tot enige ongerustheid.
Sluiskil-Sas van G e n t
HetLandbouwkundig BureauderNederlandse Stikstofmeststoffen Industrie stuurde
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onsuit deomgevingvanSluiskileenaantalbladmonstersvanappel-en kweeonderstammen toe met het verzoek zwavel-, fluor-, nitraat-, nitriet- en chlooranalyses uit te voeren teneinde een eventuele bron van luchtverontreiniging te kunnen opsporen. Enige
van de monsters waren nl. afkomstig van scheuten dieeerder in hetjaar bladbeschadigingen van niet-parasitaire aard hadden vertoond. De chloor-, nitraat- en nitrietbepalingen werden door het Laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in Oosterbeek verricht en de fluor- en zwavelbepalingen op het I.P.O. De resultaten van het
onderzoek wezen uit, dat de fluor- en chloorcijfers van de monsters enigszins hoger
waren dan die van controlemateriaal. Een duidelijke uitspraak over het bestaan van
een luchtverontreinigingsbron kan echter na één analyse niet worden gedaan.
Min of meer aansluitend op dit onderzoek worden thans in dezelfde omgeving op
verzoek van de N.V.Zuidchemie te Sas van Gent het fluor- en zwavelgehalte van de
luchtbepaald. Mogelijk kan ditleidentotvaststellingvan debronnenvan luchtverontreiniging.
Terneuzen
In de directe omgeving van de Dow Chemical International N.V. werd gedurende
een nacht in juli enige schade aan een vlas- en erwtenperceel toegebracht toen zich
met noordenwind een hoeveelheid chloorhoudend gas over de akkers verpreidde.
Aan andere gewassen zoals voederbieten en bonen waren geen afwijkingen waar te
nemen.Deaardvanhetbeschadigendeagensende plaats van de luchtverontreinigingsbron konden aan de hand van symptomen, chlooranalyses van gewasmonsters en de
scherpe scheidingslijn tussen het wel en niet beschadigde gedeelte van het perceel vrij
gemakkelijk worden vastgesteld.
Onderzoek naarhet vóórkomen vanluchtverontreiniging inde omgeving vaneen aluminiumfabriek teDelfzijl (project 6-2-2,Ir. A. VAN RAAY)
Evenalshetvorigejaar zijn ooknu weermonstersvanverschillende landbouwgewasseninde omgevingvan deinaanbouw zijnde aluminiumfabriek teHeveskes verzameld
om op fluorgehalte te analyseren.Tevens zijn er in een bepaalde windrichting ten opzichte van de fabriek vier kleine gladiolenproefveldjes aangelegd om aan de hand van
eventueel optredende symptomen van beschadiging en gegevens over het fluorgehalte
van dit fluorgevoelige gewashetfluorgehalte in delucht tekunnen beoordelen.
Hoewel de analyses nog niet alle zijn uitgevoerd mag worden verondersteld, dat de
fluorcijfers evenals die van het vorigjaar laag zullen zijn. Symptomen, die op beschadigingdoor fluor zouden kunnen wijzen, zijn nergens waargenomen.
Wanneer de fabriek in werking is zullen deze fluorgehalten zich misschien wijzigen.
Onderzoek naarhet optreden vanchronischeHF-aantasting vanmonocotyle sierteeltgewassen(project 6-3-1,H. G. WOLTING)
In aansluiting op het onderzoek van 1961 en 1962 (zie I.P.O.-jaarverslagen resp.
blz. 156en 160)isin 1964en 1965nagegaan of chronische HF-beschadiging bij gladiolen kan worden aangetoond en de mate hiervan bepaald met behulp van de als indicator gebruikte cultivars 'Sneeuwprinses' (zeer gevoelig) en 'Mansoer' (minder gevoeHg).
Bovendien hebben we getracht een indruk te krijgen van de mate van gevoeligheid
der bladeren in deverschillende ontwikkelingsstadia van hetgewas.
In een gebied met geringe HF-luchtverontreiniging werden in de periode van begin
juni tot half augustus in 1964en 1965vijf keer bladmonsters van bovengenoemde cultivars verzameld. De beschadigingsintensiteit werd bepaald door van maximaal zes
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bladeren per plant van de gladiool 'Sneeuwprinses' de gemiddelde bladpuntbeschadiging te meten. Voor de analyse op fluorgehalte zijn 7% cm lange bladpunten van de
cultivar 'Mansoer' gebruikt. Met behulp van een HF-meter werd gedurende de perioden tussen de oogstdata het fluorwaterstofgehalte van delucht gemeten (uitgedrukt als
daggemiddeldeindpm F.).
Naar aanleiding van het onderzoek van 1961werd de cultivar 'Mansoer' uitgekozen
voor bladanalysering. Toen isnl. gebleken dat, na gelijktijdige kunstmatige begassing
van de gladiolen 'Sneeuwprinses' en 'Mansoer' met fluorwaterstof, de eerstgenoemde
(gevoelige) cultivar aanzienlijk lagere F-gehalten in de bladpunten had dan de laatste.
Amerikaanse onderzoekers vonden in de bladpunten van 7% cm lengte vijf- tot tienmaal zoveel fluor als in het daaronderliggende 7% cm lange bladgedeelte. Dit is de
reden waarom voor dezeanalyses(van Mansoer) bladpunten van slechts 7% cm lengte
zijn gebruikt ennietzoalstot nu toevan 15cm.
Ofschoon gedurende het groeiseizoen het gehalte van H F in de lucht in 1965 iets
hoger was dan in 1964,was de mate van bladpuntbeschadiging (berekend over het gemiddelde op het tijdstip van monsternemen aanwezige aantal volgroeide bladeren) in
beidejaren vrijwel gelijk. In dezelfde jaren nam de beschadiging het sterkst toe in de
periode tussen het stadium waarin de vier oudste bladeren zijn volgroeid en dat van
koppen. Toch was in beidejaren de HF-luchtverontreiniging in déze periode niet hogerdandaarvoor. Dit zou er opwijzen dat het gewastussen het beginvan stengelstrekking en bloei een verhoogde gevoeligheid voor HF bezit. De HF-waarden, die in deze
periode werden gemeten, schommelden tussen 1,1 en 2,5 dpm. Bij het in 1965 na het
koppen gedurende twee weken bepaalde daggemiddelde van 4,6 dpm F., was slechts
een geringe toename in bladpuntbeschadiging waar te nemen.
Het onderzoek naar verschil in gevoeligheid tussen de bladeren in de verschillende
ontwikkelingsstadia van het gewasheeft door degeringeuniformiteit van de resultaten
der proeven (ten aanzien van dit facet) slechts weinig positiefs opgeleverd. Wel is gebleken dat, vanaf het moment dat de plant vier volgroeide bladeren heeft, de toename
in bladpuntbeschadiging het duidelijkst tot uiting komt bij het derde en vierde blad.
Van de cultivar 'Mansoer' zijn de analysecijfers over 1964 bekend. Het F-gehalte
van de iy2 cm lange bladpunt is bepaald van alle (maximaal zes) op de datum van
monstername aanwezige volgroeide bladeren per plant. Beginjuni, toen de plant nog
slechts twee bladeren had, was dit gehalte reeds 59 dpm; geleidelijk nam het toe en
veertien dagen na het koppen bedroeg het gehalte 146dpm F. Op deze laatste datum
werd ondanks dit vrij hoge F-gehalte geen enkele beschadiging aan het gewas geconstateerd. In deze periode nam het F-gehalte in de daaronderliggende 7% cm slechts
toevan 6tot 11 dpm.
Gaat het er dus om sporen van HF-verontreiniging aan tetonen, dan zouden bij een
periodieke monstername de 15cmlange bladpunten bij analyse geenjuiste indruk van
de toename in F-gehalte te zien geven. Om dergelijke geringe HF-verontreinigingen
door middel van de periodieke bladanalyse gedurende het groeiseizoen aan te tonen
kan men dus het beste 7% cm lange bladpunten (van de variëteit 'Mansoer') gebruiken.
In twee gebieden met chronische HF-luchtverontreiniging is ditjaar onderzoek verricht, waarbij voor de tulpen de cultivars 'Blue Parrot' en 'Preludium' en voor de gladiolen 'Sneeuwprinses' en 'Mansoer' werden gebruikt. Uit metingen van de HF-luchtverontreiniging over korte perioden en van de bladpuntbeschadiging kan men het
effect op andere HF-gevoeligebol-en knolgewassen in het veld afleiden. De resultaten
der bladanalyses van de voor HF minder gevoelige cultivars 'Preludium' (tulp) en
'Mansoer' (gladiool)zijn echter nogniet bekend. Evenalsin 1964,vertoonde deHF-ge142

voelige tulp 'Blue Parrot' bij een constante lage HF-luchtverontreiniging gedurende
de groeiperiode tussen stengelstrekking en bloei een sterke toename in bladpuntbeschadiging. Dit zou evenals bij de gladiolevariëteit 'Sneeuwprinses' kunnen wijzen op
eenverhoogde gevoeligheid voor HF bij dezetulpevarieteit in degenoemde groeiperiode. Fumigatieproeven zouden hieromtrent uitsluitsel kunnen geven. Hiervoor moeten
deze rassen echter opgekweekt worden in een fluorvrij gebied elders, omdat de planten
te Wageningen op het moment dat de stengelstrekking begint reeds aanzienlijke bladpuntbeschadiging vertonen.
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SUMMARY
DIVISION OFMYCOLOGY AND BACTERIOLOGY

Asparagus
In asparagus various diseases of the stembasis are caught undertheheading „foot
disease". The various symptoms are described. Isolates of Fusarium oxysporum are
beingtested for pathogenicity and the possiblity of boron deficiency is being studied.
Carrot
Although no parasitic organism was ever detected, various abnormalities in the
root of Daucuscarotacould beprevented bij treating the soil with formaldehyde prior
to sowing.
Clematis
Of three pathogens tried, Coniothyrium clematidis rectae was the most pathogenic.
It appears that soil-borne infections occur but the disease can also be transmitted by
cuttings.
Freesia
Investigation of the influence of external circumstances on disease incidence due to
Fusariumoxysporum in Freesia showed that high soiltemperature furthers the disease.
Within thelimitsexperimented with highmoisture content had little effect.
Gerbera
Artificial infestation of soil with Phytophthora cryptogea PETH. and various isolates
of Verticillium spp. resulted in a large number of dead plants due to Phytophthora
whereas inthe Verticilliuminfested soiltheplants onlyshowed mild disease symptoms.
Onion
Botrytis squamosa, which until recently had only been reported twice from onion
plantations inThe Netherlands, caused a considerable amount of leaf spotting in 1964
and 1965.
Field experiments for control of Sclerotium cepivoruminvolving crop rotation with
Gladioluscombined withtreatment ofthe soilwithAllisan areinprogress.
Pea
In potexperimentsfoot rot of peas could be controlled equally good bypartial sterilisation of the soil as by means of gamma rays. The influence of gamma rays on the
number ofmicro-organisms inthe soilisgivenintable2.
The disese is more likely to occur on soils with poor structure and drainage than
on first class arable land. In 1965 yields were very poor in Groningen regardless of
soil type; this isdueto the exceptionally wet weather conditionsprevailing throughout
the summer months.
Potato
Laboratory methodsfor ratingpotato varietiesfor their susceptibilityto Phytophthorainfestonsinthefoliage and inthetuber havebeen developed.
With these methods a susceptibility rating can be achieved which approximates
rather closelythe rating based on country widepractical experience over severalyears.
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If infested tubers are grown in the greenhouse in a substrate of perlite or in a very
poor sandy soil, severity of sprout infection by Rhizoctonia solaniisinfluenced by the
level of nitrogen nutrition and by the nature of the nitrogen fertilizer used. Severity of
infection is greatest at very low and at very high levels of nitrogen. The number of infected sprouts is greater if ammonium salts are used as compared to nitrates, whereas
with urea infestation is more severe than with ammonium. The results could not be
reproduced under normalfieldconditions.
Although the weather wasquitewetduringthe 1965potatogrowingseason, common
scabcould be significantly reduced by overhead irrigation during the first weeks of tuber formation.
Screening of isolates of Streptomyces scabies for pathogenicity is facilitated by the
useofserological methods.
Rose
Agrobacterium gypsophilae was found to be pathogenic to roses, and also tocarnationsand cacti.
Sugarbeet
In 1965 fresh infections of mature leaves by Peronospora schachtii occurred; this
is normally not seen under Dutch conditions. Disease control is to be effected by
preventive measures i.e. sufficient distance from commercial fields of sugar beets and
crop rotation.
Chemical control by spraying thefirstyearplants with zinebwasdiscouraging up to
now.
Inoculation of first year plants with Verticillium resulted in the death of a certain
number whereas others clearly showed disease symptoms. Yield of seed was reduced
to about 50 or 60 %of the harvest of a healthy crop and germination of the seed obtained wasabout 10%below normal.
Tomato
Therate of spread of Botrytis cinereainsidethe plant wasfound to beinversely related to the dry matter content. This latter isinfluenced by the level of N-nutrition and
bytheageofthe plant.
Rhizosphere microflora
Analysis of the mycoflora of soil from pots in which different crop plants had been
grownfor severalyears showed considerable differences to exist.
Experimentswithregardtothemethods to beused arebeing continued.
Bacterial diseasesof insects
Feeding behaviour of caterpillars of Pieris brassicae when offered food sprayed
with preparations of Bacillus thuringiensisand P32is being studied. From this behaviourconclusions aredrawn concerningpurity and toxicalcomposition ofthe bacterial
preparations.
DIVISION OF ENTOMOLOGY

General
For various purposes alargenumber of aphid species has beenreared continuously.
The investigations into the dispersal oftheY N -virus ofpotato by aphids did not bring
any new data.
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Studies on the woolly aphids of the pear tree have been started by mr.D. HILLE RIS
LAMBERS. The investigations into the systematics and the morphology of gall midges
and thrips noxious in horticulture, agriculture and forestry were continued. To study
theeffect ofthephysiological condition ofthehost plant onthepopulation movements
of sucking insects viz.aphids, the willow aphid Tuberolachnussalignushas been reared
on willow trees growing on feeding solutions in which three different kat- and anions
werepresent inhigh and lowconcentrations. Alsothe effect of anextremelow nitrogen
concentration was studied. The experiments demonstrated a distinct effect of the nitrogen content; ahighmagnesium content ofthefeedingsolutionsdecreasedthegrowth
ofthepopulation ofthe aphids.
The experiments on the effect of the physiological condition of the apple tree on the
population movements of the fruit tree red spider mitePanonychus ulmi demonstrated
that all N0 3 -concentrations of the feeding solutions were too high. No reliable differences in the population densities of the spider mite between the various experimental
serieswere observed.
Also the Kjeldahl analyses of the leaves did not show reliable differences. New experiments withverylowN0 3 -concentrationshavebeen started.
Therearing of aphids,thrips and spidermites onartificial media was studied.
Apple
The study of the relations between the various apple aphids and their predators
(Syrphidlarvae)andparasites revealed veryinteresting data.
Much attention has beenpaid to the effect of repeated applications of insecticides,
acaricides and fungicides on thefauna oftheappletrees.
Thecomparison ofan integrated and anormal spray scheme in several experimental
orchards was continued. In some „integrated" plots some secondary pest organisms
viz.the apple oister scaleLepidosaphesulmi,the appleleaf miner Stigmella malella and
the apple gall midge Dasyneura mali developed high population densities. In the
„integrated" plots more damage was in 1965 also done to the fruits by winter moths
and Noctuids.
Feeding the caterpillers of Adoxophyes reticulana with leaves infected with a nuclear polyhedral virus of Barathra brassicae, killed most of the caterpillars. Both the
Adoxophyes-virus and the Barathra-virus are now multiplied in the laboratory. Small
field experiments with these viruses are planned for 1966.A number of chemical compounds has been tested for their effect upon the most important orchard insects in
laboratory and field experiments.
The eggparasite Trichogramma embryophagum cacoeciaewhich has been reared for
severalyearsinthelaboratoryontheeggsof Sitotroga cerealellanowrefuses to oviposit
in the eggs of Cacoeciarosana,its original host. It still oviposits in the eggs of Adoxophyes reticulana,Enarmoniapomonella and some Noctuids.
Populations of Panonychus ulmi, showing resistance to tetrasul, could be controlled
very good with dicofol. Also the mildew fungicides binapacryl and oxythiochinox
werestilleffective. Investigationsweremadeintothebiology,fenology, hibernation and
food preference of the predatory mites and the predatory bugs which occur in apple
orchards.
LyguspabulinesL.could becontrolled onpeartreesbyonetreatmentwith20%DDT
50%,0,075%diazinon 20%or0,075%malathion 50%.
Experiments onthetransmission oftheproliferation virusoftheappletreeby means
ofleafhoppers gavenegative results.Perhaps itisa soil-bornevirus.
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Carrot
The carbamate dimetilan gave a good control of the carrot rust fly Psila rosae F.
if applied two times viz. once as a row treatment with the granulate at the time of sowing and once as a foliar spray, both in dosages of 6,8and 10kg active ingredient per
h.a. Thecrop wasfree from infestation till over four months after sowing.
Cereals
Apaperonthebiologyof thethrips species with occur in cereals in The Netherlands
has been published (see p. 19). Investigations on the economic damage done by
thrips inrye,barley and oats confirmed for oats the results obtainedin 1964viz.areliablyhigher yield inthetreated plots.
Thephenology ofthewheat saddle gallmidge (HaplodiplosisequestrisWAGNER) was
studied by using „yellow traps". None of over 800 North and South American wheat
varieties showed resistance to saddlegallmidge attack.
The oat variety „Marino" became heavily infested locally.
A hymenopterous parasite oviposits in the eggs of the gall midge, the larvae however, develop in the larvae of the gall midge. The larvae of this gall midge may stay in
diapause during six years. Investigations into the effect of chemical control on the
population density of the larvae in the soil showed that these control methods strongly inhibit the increase ofthepopulations. The larvae inthesoilresistdrynessverywell.
Lettuceandendive
The phenological observations on the aphids of lettuce and endive have been continued.
Onion
Investigations into the possiblities of the control of the onion fly Hylemya antiqua
MEIG. by means of the „sterile maletechnique" have been started. Continuous rearing
of the flies at 20-22°C and a long period of light ispossible when feeding them with a
diet of water, honey and brewer's yeast and rearing the larvae on natural as well as
artificial diets.
Irradiation experiments demonstrated that doses lessthan 10Krad must be applied
inthelastfew days ofthepupal stage to sterilizethe animals.
Thedispersal of thefliesin thefieldwastraced bymeans of radioactivity of theflies
and traps with attractants. Natural ennemies of the onionmaggotsarea.o.aBraconidwasp and a dipterous predator.
Strawberry
A survey has been given of the state of affairs in connection with the strawberry viruses and their control inTheNetherlands (seepublications p. 19).
Treenurserycrops
The biology and phenology of the gall midges Dasyneura crataegi WINN, and
Rhabdophaga terminalisLow, which damaged many plants on tree nurseries in OostBrabant, were studied.
Witloof-cichory
Differences in the biology of Napomyza from carrot and Napomyza from witloofchicory again suggested that the species from carrot and the species from witloofchicory aredifferent. ProbablyNapomyza from camomile is a third species. Specimens
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bred from the above food plants have been send to specialists for identification.
Controlexperiments to prevent infestation of the heads in the trench by cutting the
leaves at short distances form their base did not give the same results as obtained
byour Belgian colleagues.
DIVISION OF VIROLOGY

Apple
„Kleinvruchtigheid" (chat fruit?) occurs rather frequently in 'Ingrid Marie'. By
means of regular surveys in some orchards the spread of the disease is studied. In an
extensiveexperimentthevalueisbeing determined of 'Ingrid Marie' asanindicator for
„Kleinvruchtigheid". Meanwhile it is tried to find more rapid methods of diagnosis,
among others byinoculation of orleafgrafting toherbaceous plants.
From infection experiments onPhaseolusvulgarisand Nicotianaglutinosa considerable evidence was obtained that the virus isolated from apple and provisionally named
„Chenopodium mosaic virus" is identical to the English isolate indicated as E 36
(CROPLEY & SEQUIERA, Symposium Belgrad 1965). From petals of several apple and
pear trees a virus was isolated causing mosaic symptoms in Celosia species.
Chrysanthemum
In apreliminary experiment amarked effect wasnoticed ofaluminum stripsas aphid
repellent in chrysanthemums.
Currant
Intensive control measures against bigbud mite could not protect red currants form
infection withreversion from anear byinfection source.
Spoon leaf virus was isolated from gooseberry 'Whinham's Industry' showing irregularly shaped and poorly ripening fruits. It is highly probable that this disorder is
caused byspoon leaf virus.
Legumes
Pea mosaic virus and bean yellow mosaic virus were not found to be seed-borne in
somevarietiesofbroad beans.
From peas, showing wilting and stem necrosis, a virus was isolated symptomatologicallyresemblingpea streak virus.
Potato
From detailed infection experiments it wasconcluded that the leaf of a potato plant
passes in the beginning of its development through a stage in which inoculation with
virus does not lead to optimal virus translocation. The stage of optimal translocation
isnot reached until the leaf isfull-grown. After thisthenormal mature plant resistance
occurs.
The degree of mature plant resistance is affected by various factors. For instance after removing 50cm of the stem of a plant its mature plant resistence was found to
disappear largelyand tubers became infected to agreat extent.
As to tuber infection with PVY N 'Eigenheimer' was demonstrated to have the full
mature plant resistance at a stage in which 'Bintje' hardly showed it at all. In both
varieties inoculation with PVY N led to tuber infection more rapidly than inoculation
with PVY°.
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By means of meristem culture plants free from PVX and PVS were obtained from
some selections of'Eersteling'.
Tomato
A new strain of TMV was isolated, which differs from the other „green" strains of
this virus by causing local necrotic lesions in Nicotiana glauca. Solanum giganteum
was found to be a test plant on which tomato and tobacco type TMV may be distinguished.
Soil-borne viruses
With bait plants rattle virus was isolated from several places in Northern Italy.
Trichodorusviruliferuswasfound to bethevector. Marked serological differences were
observed between theItalian and certain Dutch isolates.
DIVISION OF NEMATOLOGY

Alaboratory method for the investigation of the degree of resistance of onion seedlings against Ditylenchus dipsaci attack was developed. In a field experiment stem nematodes maintained a density of 800 nematodes per 500 g of soil on a pasture grass
mixture. Application of 2,4 dichlorophenyl methane sulfonate and of 3,5 dimethyl-4dimethyl aminomethyl phenyl. N-methyl carbamate to the soil reduced the rate of
multiplication of Heterodera rostochiensis on potatoes but not attack of onions by
stem nematodes. In pots of different sizesyields of potatoes (stem and tubers) at very
low densities of H. rostochiensiswere not proportional to pot size.The relative reductions inyield of stems and tubers at higher densities of the nematode were the same in
the pots of different sizes at the same initial nematode densities when these densities
were expressed for eachpot size as numbers of eggsper unit ofyield in the pots of the
same sizewithverylownematode densities.Thelarger theyield per gof soil,the larger
the number of nematodes per g of soil that was tolerated without doing damage. The
rate of multiplication ofH. rostochiensisat a density of2eggsper 100gof soilwas not
noticeably reduced by the meeting chance of males and females being smaller than at
higher densities.Females ofP.penetrans grown upintheabsence ofmalesproduced far
fewer eggsthan fertilized females.P.penetrans females from Viciafaba rootsproduced
several eggs in the roots of Trifolium alexandrinum within five days after penetration;
females from soilaround the V.faba roots, did notlayeggswithinthesefivedays.
DIVISION OF PLANT DISEASE RESISTANCE

A number of Dutch isolations of Pseudomonas phaseolicola (BURKH.) DOWSON
proved to possess a much wider infection spectrum than had so far been found in The
Netherlands. Some hitherto resistant varieties of dwarf snap beans are attacked by
theseisolations,but under natural conditionspods and seedsdidnot display any symptoms.
Theincreased susceptibility ofpeatoFusariumoxysporum (SCHL.) forma/WJ/ (LINF.),
caused by a low pH of the soil, was found to be connected with acalcium deficiency.
However, even under such conditions the variety 'Koroza' proved to be resistant to
both race 1and race 2 of the parasite. There are indications that race 2 of the fungus
ismore frequent inTheNetherlands than has sofar been assumed.
Anewmethod wasdeveloped for testinglettucevarietiesastotheirresistance against
downy mildew, Bremia lactucae REGEL. In this method small circular sections of the
leaves are employed. Thus the method requires very little material and space,and it is
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most effective. A new race of theparasite was found by a breeder. This racemay prove
important infurther breedingfor resistance.
Artificial infection of a non-infested field with Plasmodiophora brassicae WOR.,
which had been carried out in 1963for the sake of breeding for resistance against club
root in turnips, still caused a severe and consistent infection in 1965. Formerly heavily
infested fields, on which only resistant varieties had been grown, were found to be
practically free from theparasite after eightyears.
The results of the yellow rust trials project (Pucciniastriiformis WESTEND.) proved
that greenhouse race B 3/55 = W8wasfound alloverthe European continent in 1964.
This greenhouse race comprises the important field races 'Étoile de Choisy', 'Falco',
'Opal' and 'Cleo'.ThehighlyaggressiveCleo-racewas found in practically all trials in
The Netherlands. A study of the genetic relation between plant and parasite has led
us to distinguish between overall resistance, stage resistance, mature plant resistance
and resistance whichisdetermined bylightintensity and temperature.
Thejuiceexpressed from ears ofawheat variety with ahigh degree offieldresistance
against Fusariumspp. was found to be less conducive to the development of Fusarium
culmorum (W. G. SMITH) SACC. than thejuice from ears of a susceptible variety. The
attack by Fusarium culmorum increases when the ears are surrounded by plastic bags
(thus creating a high R.H. ofthe air).This increased attack wasfound to be caused by
a greater activity of the parasite rather than byincreased susceptibility of the plant.
As usual we carried out a great number of resistance tests on varieties sent to us by
the Institute for Research on Varieties of Field Crops (I.V.R.O.) and by the Institute
of Horticultural Plant Breeding (I.V.T.); moreover many breeders and other institutes
weresupplied withinfection material.
DIVISION OFAGRICULTURAL AVIATION

The total area of agricultural crops, sprayed by aircraft, was more than 49.000 ha.
Addition of parathion to DDT to control Contariniapisi on peas did not increase the
effect of the treatment. Haplodiplosis equestris infested oats (varity „Marino") and
caused a yield depression. Spraying with a mixture of DDT and parathion seemed to
give better control of the saddle gall midge on spring wheat than a treatment with
parathion only. Spraying twice by groundequipment on winter wheat against this insect gave the same result as spraying twice by aircraft. The results of aerial spraying
with DNOC and MCPP on Polygonum lapathifolium and Stellaria media in spring
barley were good. Topdressing of winter wheat in a late stage by spraying of urea increasedthe yield.
DIVISION OF BIOCHEMICAL RESEARCH AND APPLICATION OF RADIOACTIVE ISOTOPES

Byusing the cromatographic purification method with cellulose as column material
and mixtures of polyethylene glycol, NaCl, glucose, ammonium acetate, and MgCl 2
assolvent for potato virusXthevirus eluted inanumber of fractions.
Potato virus X isolated from amixture of radioactive healthy tobacco plants (C 14 or
32
P ) and non-radioactive diseased tobacco plants showed some radioactivity as a
consequence of adsorption of lipids and nucleic acids on the virus particles. Addition
of caséine to the homogenate yielded a decrease in theabovementioned adsorption.
Wheat is a better preceding crop for potato or other crops than oat. The exudates
of the cereal roots may differ in composition. The nitrogen or phosphorus content in
both exudates,however,appeared to be similar.
Cultivation of Phytophthora infestons on a mixture of leaf extracts of potato and a
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syntheticnutrient Solution ispossible. Extracts of older potato leaves (var. 'Liberias')
are a better growth medium for this fungus than extracts of younger leaves. Moreover
thefirstmentioned leavesarethemost susceptible.
Exudates of onion roots after dilution enhanced the germination of sclerotia of
Sclerotium cepivorum. Concentrated extracts had an inhibitory effect on the germination.
The variety and the growing condition of the wheat determine its susceptibility to
Fusarium culmorum. The conditions may beinfluenced bywrapping the ears in plastic.
Cultivating the fungus on extracts of the ears revealed a correlation between the mycelium weight and the susceptibility.
After release oflargenumbers ofHaplodiplosisequestrislabeled withN 22in a dispersalexperiment midgeswerefound 120mfrom the starting point.
By feeding the predatory bug Anthocoris nemorum on radioactive Aphisfabae 18%
of the initial amount of radioactivity in the aphids was ultimately located in the bugs.
Astart was made to investigate the possibility to eradicate the onion fly Hylemya
antiqua by means of the „sterile male technique". Doses of 10, 20, and 40 Krad of
gamma raysproved to betoo high astheflieshatching from thepupae treated with the
lowest dose were mostly deformed and the other two treatments yielded no flies at all.
Futuretreatments willcover2,5 and 7Krad doses and fast neutrons.
DIVISION OF RESEARCH ON THE INFLUENCE OF AIR POLLUTION ON CULTIVATED PLANTS

In respect ofdamageto irisesinthefield,resembling injury byHF, fumigations with
HF werecarried out. Four varieties werecompared. It appeared that iriswasvery sensitivefor H F and differences insensitivity between thevarietieswere stated.
To find differences in S02-sensitivity between varieties of lettuce several S0 2 fumigations have been carried out. More attention has to be paid on growth and fumigation conditions of the plants, because both are influencing the sensitivity of the
varieties to S0 2 .
S02-fumigation during six hours of tomato plants grown in an atmosphere with a
high humidity, resulted ina heavy injury of the leaves. Plants fumigated in the same
manner and grown under restricted water supply did not show any damage.
Symptoms of ozone-damagetotobaccoplants,used asindicator plants for air pollution on trial plots, occurred in July in a highly industrialized area. In the same area
smoginjury to several crops appeared inthe open as well asin glasshouses in October.
Damage to plants occurred in the direct vicinity of several factories. In these cases
chlorine, zinc oxide, sulphur dioxide or hydrogen fluoride appeared to be the agents
causing damage. In the surroundings of an almininium factory under construction a
preliminary investigation has been started to be informed about eventually occurring
airpollution beyond that, caused bythenew factory.
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aardappel 34-41,51,93-97,103,
109-110
aardappelcystenaaltje 103
aardappel-X-virus 124, 126, 134
aardappelziekte 109
aardbei 57, 82, 138
Acricide 64-65
Actril M 121
Acyrthosiphon pisi 51
Adalia bipunctata 58
Adoxophyes reticulana 146
Agrobacterium gypsophilae 4 8 49, 145
Agrobacterium tumefaciens 49
air pollution 151
algemeen onderzoek 45-50, 5 1 56, 79-81
Alexandrijnse klaver 102
Allisan 42, 144
Alopecuris pratensis 121
Amerikaanse anjer 28
Amerikaanse vaatziekte 107
Anaphothrips euphorbiae 52
Anaphothrips silvarum 52
andijvie 23, 69-70, 138
anjer 90-91
Anthocoris nemoralis 67
Anthocoris nemorum 62-65, 6768, 132, 151
Aphelinus mali 64-65
Aphids 145-146
Aphisfabae 51,68,151
Aphis pomi 58
Aphis triglochinis 86
Aphrodes bicinctus 68
appel 57-61, 64, 68-69, 81-82,
84, 138-140
appelbladgalmug 59
appelbladluizen 58
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appelbladmineerder 59
appelbladvlo 62
appelbloedluis 61
appelbloesemkever 61
appelgrasluis 57-58
appelluis, rose 58, 62-63
appelmeeldauw 58
appelschurft 59, 61-62
appeltakluis, groene 58, 63
appelwants, groene 68
apple 146, 148
apple aphids 146
apple gall midge 146
apple oister scale 146
Arabis mozaïekvirus 80
Archips rosana 62, 64
Ascochyta clematidina 28-29
Ascochyta linicola 111
Ascochyta pisi 107
Asparagus 144
asperge 23-26
aspergekever 23
aspergevlieg 23
„Aspermy" virus 91
Aucuba mozaïek 87
augurk 108
A-virus 95-97
Azinphos-methyl 59, 61,63
B
B-virus 91
Bacillus thuringiensis 49-50, 59,
61,63, 131, 145
bacterieziekten 48
Bactospéine 50
Barathra brassicae 63, 146
barley 147, 150
bean yellow mosaic virus 148
bes 139
bes, rode 69, 80, 85-86
bes, zwarte 68-69, 85
Beta virus 4, 110
Bibionidae 60
biet 110
bietecystenaaltje 101
big bud mite 148
binapacryl 64-65, 146
Biospor 50
Biotrol-WP 63
bladluizen 51,53, 58,61,65,
68-69, 86, 91, 105
bladrollers 59, 62
bladrolvirus 96
bladvlekken 42
bladvlekkenziekte 109
bladvuur 108
bloedluizen 51, 61
bloemisterijgewassen 28-34,
90-93
bodemmoeheid 23, 26

boekweit 139
bol-, knol- en wortelgewassen
34-43, 71-73, 93-97, 109-110
boneluizen 132
bonen, zie boon
boomkwekerijgewassen 78
boon 90, 105-106, 141
Borago officinalis 102
Botrytis 98
Botrytis allii 41-42, 110
Botrytis cinerea 26-27, 145
Botrytis gladiolorum 33
Botrytis rot 43, 45
Botrytis squamosa 42, 144
brandnetel 138
brandnetelbladvirus 85
Bremia lactucae 108,149
Brevicoryne brassicae 51
broad bean 148
bromofos 63

Cacoecia rosana 146
Cacteae 48
Callistephus sinensis 86
Capitophorus hippophaes 51
Capsella bursa-pastoris 139
captan 30, 41, 59-62, 65
carbaryl 68
carnation etched ring virus
90-91
carrot 144, 147
carrot rust fly 147
CBV 83
Celosia 84, 148
Celosia plumosa 97
Cercosporella herpotrichoides
116
Cereals 147
Chalcidoidea 58
Chamaecyparis lawsoniana 30
chat fruit 147
Chenopodium album 97
Chenopodium amaranticolor 97
Chenopodium mosaic virus 148
Chenopodium mozaïek virus 8283
Chenopodium murale 138
Chenopodium quinoa 81-83,
85-86, 97
chlorotic leafspot virus 81
chlorotische-bladvlekkenvirus
82-83
chrysant 91-93, 138
Chrysanthemum 148
Cicadella viridis 68
cichorei 139
Cirrospilus vittatus 59-60
Cladosporium cucumerinum 108
Cladosporium fulvum 109

Clematis 28-30, 144
clubroot 150
CMV 82-84
Cnemodon vitripennis 58
Cocclnella decempunctata 58
Colletotrichum lindemuthianum
106, 127
Coniferen 30
Coniothvrium clematidis-rectae
28-29, 144
Coniothyrium fuckelii 29
common scab 145
Conlarinia pisi 52, 118, 150
Corynespora melonis 108
Criocerus asparagi 23
Criocerus duodecimpunctata 23
Cucumis virus 1 109
currants, red 148
Cyclamen 30-31
Cynipoidea 58
D
Dasyneura brassicae 52
Dasyneura crataegi 78, 147
Dasyneura mail 59, 146
Daucus carota 144
D D 23
D D T 18,118-120,146, 150
demeton-S-methyl 61,63,73,76
den 135,137-138
Dianthus caryophyllus 28
diazinon 68-69, 140
2,4-dichloorphenylmethaansulfonaat 100, 103
2,4-dichlorophenylmethanesulphonate 149
dicoibl 64, 146
Didymella pinodes 107-108
dimethoaat 68
3,5 dimethyl-4-dimethylaminomethylphenyl N-methylcarbamaat 100-101, 103
3,5 dimethyl-4-dimethylaminomethylphenyl N-methylcarbamate 149
dimetilan 69, 73, 147
dinocap 64-65
Diplazon 58
Diplazon abdominator 58
Diplazon fissorius 58
Diplazon laetatorius 58
Diplazon nigritarsus 58
Diplazon tarsatorius 58
Diplazon tetragonus 58
Diplazon trinctorius 58
Diplazon xanthaspis 58
Dipterex 65
Diquat 59
Ditylenchus dipsaci 98, 149
D N O C 121, 150
dode harrel 111
downy mildew 149

duist 121
Dwarf snapbean 149
Dysaphis plantaginea 58, 62
E
„Elefantenhaut" 41
Empusa-soort 73
Enarmonia pomonella 146
enatiemozai'ekvirus 79
endive 147
endosulfan 68
Epistrophe balteata 58
Ericaceeèn 30
Eriosoma flavum 50
Eriosoma lanigerum 58, 60
Eriosoma lanuginosum 51
Eriosoma pyricola 51
erwt 43,45, 79, 81,88, 97, 106108, 141
erwtegalmug 52
erwteknopmade 118
erwten, zie erwt
erwtemozaïekvirus 90
erwtepeulboorder 119
Erysiphe graminis 114
Euphorbia 52
Exochomus quadripustulatus 58

fluorwaterstof 135, 142
foot disease 144
foot rot 144
formaldehyde 144
formaline 26
Freesia, zie Fresia
Fresia 31-33, 138, 144
fruit tree red spider mite 146
fruitgewassen, ie fruitteeltgewassen
fruitmotje 59, 64
fruitspint 60
fruitspintmijt 64, 132
fruitteeltgewassen 57-69,80-81,
82-88
Fusarium 115, 150
Fusarium culmorum 25,48,
115-116, 130, 150-151
Fusarium oxysporum 26, 31-33,
144
Fusarium oxysporum f. pisi ras 1
107, 149
Fusarium oxysporum f. pisi ras 2
107, 149
Fusarium solani 48

Galium verum 52
gall midges 146-147
galmuggen 51-52, 78
gamma uil 62
gele roest 112

Gerbera 33-34, 144
gerst 77, 112-113, 121, 139
gladiolen 81, 105, 137-138,
141-142
Gliocladium roseum 48
Gloeosporium 60-61
Gomphrena globosa 97
granen 73-77, 112
gras 100
Griphosphaeria nivalis 116
groentegewassen 23-28, 69-71,
81,88-90, 101, 105-109
Groninger voetziekte 43
grondvirussen 81
H
haagbeuk138
Halyzia quatordecimpunctata 58
handelsgewassen 43-45,110-111
Haplodiplosis equestris 75, 119,
131, 147, 150-151
haver 48,73,77, 119-120, 130
Hedya nubiferana 62
heggebladroller 62, 64
heksenbezemvirusziekten 79
herderstasje 52
Heterodera rostochiensis 103104, 149
Heterodera schachtii 101
Heterodera trifolii 99
H L 245 103
Hylemya antiqua 71, 132, 147,
151
Hyperomyzus lactucae 51

iris 135, 151
K
kalksalpeter 122
kamille 70
karathane 64
kelthane 64-65
kilval 65
klaver 97,99, 102, 135, 138
klaver, inkarnaat 135
klaver, rode 79, 127
klaver, witte 97,99, 135
kleinvruchtigheid 82-83, 148
knolvoetziekte 111
komkommer 82, 84-85, 97, 108,
136, 140
komkommermozaïekvirus 80,
84, 86, 97
kommaschildluis 61,63
kool 26
koolzaad 52
koprot 41-42,110
kringvlekkenvirus 81
kroten 100
kruisbes 85-86
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Lamium album 139
landbouwgewassen 34-46, 7077,93-97, 109-116
landbouwluchtvaart 118-123
Lasiopticus pyrastri 58
Lasiopticus seleniticus 58
legumes 148
lepelbladvirus 86
Lepidosaphes ulmi 61, 146
lettuce 147, 149, 151
Ligustrum 80
Limothrips cerealium 74
Limothrips denticornis 74
Linaria vulgaris 52
Longidorus elongatus 99
luchtverontreiniging 135-143
luzerne 97, 135, 137, 139
luzernemozaïekvirus 79, 81
Lycopersicum esculentum 89
Lycopersicum peruvianum 89
Lygus pabulinus 68, 146
M
Marcrolabis luceti 52
malathion 68, 146
maneb 30
Matricaris maritima ssp. inodora
70
MCPA 122
MCPP 121, 150
meeldauw 60, 114
meidoorn 138
meidoornrozetgalmug 78
Melampsora Uni 111
Melanagromyza simplex 23
menazon 65
meristeemcultuur 82. 85, 93, 95
meristemculture 149
Mesochorus 58
Metatetranychus ulmi 132
methylbromide 28
mineervlieg 23, 60
Monoctonus cerasi 58
Morestan 64-65
mozaïek 109
Muscina stabulans 73
Mycosphaerella pinodes 107-108
myotine 103
Myzus ajugae 51
Myzus ascalonicus 51
Myzus eertus 51
Myzus myosoticus 51
Myzus ornatus 51
Myzus persicae 51,54, 86, 110
N
Napomyza lateralis 70, 147
Nasonovia ribis nigri 69
Nectria radicicola 30-31
Neomyzus circumflexus 51
nerfmozaïekvirus 79, 127
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nerfvergeling 85
nerfvergelingsvirus 85-86
Nerine bowdenii 135
Nicotiana glauca 149
Nicotiana glutinosa 84, 148
Nicotiana rustica 80
Nicotiana tabacum 84
Nicotiana virus 11 105
O
oats 147, 150
0-4-chloorphenyl N, N 1 dimethylfosforodiamide 103
onion 144, 147, 149, 151
onion fly 147, 151
onion maggot 147
onkruidbestrijding 121
Orius spec. 67
Orthocide 98
oxythiochinox 59, 64, 146
ozone 151

Pandemis heparana 62
Panonychus ulmi 55, 59, 61, 64,
66-67, 69, 146
Paraquat 59
Parasporine 50
parathion 65, 74, 76, 118-120,
150
pea 144
pea mosaic virus 148
pea streak virus 97, 148
pear 146, 148
peen 26, 69-70, 99
peer 49, 51,68, 80-82, 84-85,
139
Pelargonium 93
Pelargonium zonale 48
Pemphigus bursarius 70
Pentatrichopus fragaefolii 51,57
Peronospora schachtii 43, 45,
145
Peronospora spinaciae 109
peroxyacetylnitraat 138
peulvruchten 43, 97
phaltan 30
Phaseolus virus 1 105-106
Phaseolus virus 2 105
Phaseolus vulgaris 84, 97, 148
Phialophora 26, 28
Philaenus spumarius 69
phosdrin 65
Phytomyza heringiana 60
Phytophthora cactorum 30
Phytophthora cinnamomi 30
Phytophthora cryptogea 33-34,
144
Phytophthora infestons 34-35,
109, 128, 144, 150
Pieris brassicae 49, 145
Pimenta dioica 52

Pinus nigra austriaca 135
Pinus nigra corsicana 135
Plasmodiophora brassicae 111,
150
Platychirus peltatus 58
Platychirus scutatus 58
Platygaster 46
Platyparaea poeciloptera 23
Plenodomus Ungarn 26
Plusia gamma 62
Poa annua 138-139
Polygonum lapathifolium 121,
150
populier 70
Populus nigra 70
potato 144-145, 148-151
potato virus X 150
Pratylenchus 98
Pratylenchus penetrans 98,
102-103, 149
Proctotrupoidea 58
proliferatieziekte 68
proliferation virus 146
pruim 85, 139
Pseudomonas marginata 33
Pseudomonas phaseolicola 105,
149
Pseudomonas syringae 49
Psila rosae 69, 147
Psychodidae 60
Psylla mali 62
Ptycholoma lecheanum 61-62
Puccinia recondita f. tritici 113
Puccinia striiformis 112-113,
150
PVS 149
PVX 149
PVYN 148
PVYO 148
Pythium megalacanthum 110
R
radioactieve isotopen 124, 131
radioactiviteit 131-132
ratelvirus 80-81
rattle virus 149
Rhabdophaga terminalis 78, 147
Rhizoctonia solani 129, 145
Rhizoctoniaziekte 37
rhododendron 138
Rhopalosiphum insertum 57
Rhopalosiphum padi 51
Ribes aureum 86
Rindite 96
rogge 73, 77
rolmozaïek 105
rondknopmijt 85
roodbeen 121
roofmijten 59, 61-63, 65-67
roofwantsen 59, 61-62, 65, 67,
132
roos 48-49

rose 145
rotpoot 27
Rotylenchus uniformis 99
rye )47

saddle gall midge 147, 150
Salix viminalis 53, 55
scab 145
scherpmozai'ek 105
scherpmozaïekvirus 90, 97
schurft 38^11,60,65
schijfkamille 70
Sclerotium cepivorum 42-43,
129, 144, 151
SD 7727 101, 103
Senecio vulgaris 139
Septoria gladioli 33
Serologie 80-81
Sevin 68
Sinapis sinensis 102
Sitotroga cerealella 146
sla 69-70, 108-109, 135-136
slamozaïekvirus 81
Solanum andigenum 104
Solanum giganteum 88, 149
Solanum lycopersicum 139
Solanum nigrum 139
Solanum penellii 88-89
Solanum tuberosum 104
Solanum vernei 104
Spilonota ocellana 62
spinazie 100, 109, 137-138
spint 59-60
spoonleaf virus 148
spuitzwavel 64-65
Stellaria media 121, 138-139,
150
stengelaaltjes 98-101
Stenothrips graminum 74-75
sterile male techique 71,132-133
147, 151
Stigmella malella 59-60
stippel-streep 105
stoppelknol 111-112
strawberry 147
Streptomyces scabies 38, 145
Stromatinia gladioli 33,42
stuifbrand 115
sugar beet 145
suikerbiet 101, 139
S-virus 95, 97
Syrphus corollae 58
Syrphus luniger 58
Syrphus ribesii 58
Syrphus torvus 58
Syrphus vitripennis 58

tabak 48, 86, 134, 138
Taeniothrips linariae 52

Tagetes erecta 98
tarwe 48, 73, 77, 112, 116,
120-122, 130
tarwemozaïekvirus 80
tarwestengelgalmug 75, 119-121
tecoram 59
Tendipedidae 60
TEPP 65
Tetranychus cinnabarina 55
Tetranychus urticae 55, 56
tetrasul 59-60, 64-65, 146
Thielaviopsis basicola 30-31
Thiram 30
Thripsfuscipennis 52
Thrips tabacif. pulla 52
Thuricide 50
T M T D 41
TMV 79, 88-90, 149
tobacco 151
tomaat 26-28, 48, 88-90, 109,
136, 140
tomato 145, 149, 151
tomato aspermy virus 86
top-Fusarium 24
topsterfte 105
topvergeling 106
topvergelingsvirus 97
topverwelking 24
Tortriciden 61
tree-nursery crops 147
Trichoderma 48
Trichodorus cylindricus 99
Trichodorus nanus 99
Trichodorus pachydermus 99
Trichodorus primitivus 99
Trichodorus teres 99
Trichodorus viruliferus 99
Trichodorus X 99
Trichogramma
embryophagum
cacoeciae 64, 146
Trifolium alexandrinum 149
Trifolium incarnatum 97
Tripsen 52, 73-74
TRV 81
Tuberolachnus salignus 53-54,
146
tuinboon 79,81,90, 102
tuinbouwgewassen 23-34, 5771, 82-93, 105-109
tulpen 137, 142
tulpestengelaaltje 100
turnip 150
tussennervig witmozaiek 86
Tuzet 30-31
Typhlocyba froggatti 60
Typhlodromus potentillae 65
Typhlodromus pyri 65-67
U
ui 4 1 ^ 3 , 71-73, 98-100, 110
uievlieg 71, 132
Ultracid 63

Undeen 65
urea 150
ureum 121
uridine 134
Urtica urens 138-139
Ustilago nuda 115
Ustilago tritici 115

vaatziekten 28
valiers 26
valse meeldauw 45, 108
VB 744 103
veinclearing 84
verbruining, vroege 107
verbruiningsvirus, vroege 81,
107
vergelingsziekte 110
Verticillium 43^44, 144-145
Verticillium albo-atrum 33-34
verwelkingsziekte 28, 30, 43
vetvlekkenziekte 105
Viciafaba 97-98, 102, 149
vlas 110-111, 141
vlasbrand 110
vlasroest 111
vlekkenziekte 106
vlekkenziekte, lichte 107
vlinderbloemige gewassen, zie
vlinderbloemigen
vlinderbloemigen 79, 81,90, 97
voedergewassen 111-112
voetrot 23
voetziekte 23-45
voorjaarsuilen 59, 62
vruchtbladroller 62-63
vruchtvuur 108
W
Wachtliella rosarum 52
We 417 103
weegbree 138
Wepsyn 59-61,64-65
wheat 147, 150-151
wilg 53, 55
wilgen, zie wilg
wilgetopgalmug 78
willow aphid 146
winterspinazie, zie spinazie
wintertarwe, zie tarwe
wintervlinder 59, 62-63
wit 108
witlof 70-71, 100
witlofmineervlieg 70
witloof chicory 147
witrot 42-43
wolf 109
wolligeslawortelluis 70
woolly aphid 146
wortelrot 30-31, 45
wortelvlieg 69
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X
YN-virus 51,94-96,145
Xiphinema diversicaudatum 99 Y°-virus 94-95
X-virus 93-95, 97
Z
Y
zaadbieten 43-45
yellowrust 50
zineb 30-31,45
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zomergerst, ziegerst
zomertarwe, zietarwe
zonnebloem 139
zwarte-vaatziekte 105-106
zwaveldioxyde 135
zweefvlieg 58

