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ALGEMEEN GEDEELTE
BESTUURSMUTATIES

Dr. N. VAN TIEL aanvaardde zijn benoeming als lid van het Bestuur en werd
qualitate qua voorzitter, en Ir. J. GROENENDIJK werd benoemd als secretaris.
Prof. Dr. Ir. J. SNEEPwerd benoemd tot adviserend lid.
GEBOUWEN, INSTALLATIES, APPARATUUR EN PROEFVELDEN

Tegen heteinde van hetjaar kon er een begin worden gemaakt met de verbetering
van de gronden behorend bij dein 1965aangekochte, nabij hetLP.O. gelegenboerderij.Inditplan istevensvoorzien in de aanleg van een parkeerplaats en een wegvan de
kassen naar de boerderij. De vele neerslag die er in november viel had tot gevolg dat
het werk slechtsgedeeltelijk in 1966kon worden uitgevoerd.
De plannen voor de inrichting van de boerderij tot twee dienstwoningen en een
ruimtevoorhetlandbouwbedrijf zijn voltooid. Een bij de boerderij gelegen schuur zal
gereed gemaakt worden als verblijf voor de konijnen ten behoeve vanhet serologisch
onderzoek.
De bouw van een nieuwe viruskas werd enige jaren uitgesteld, zodat het noodzakelijk wasde „oude"viruskas opte knappen.
Een bescheiden begin werd gemaakt met mechanisatie van het kaswerk door een
pottenwasmachine te bestellen en een tweede stoomketel voor het steriliseren van potgrond aan te schaffen.
Voor de proefvelden kregen weeen „Howard" spitmachine ter beschikking, eneen
kleine Fiat trekker werd ingeruild voor een45PK trekker van hetzelfde fabrikaat.
PERSONEELSZAKEN

Ir. J. H. H. TEMMINK werkte van 15 mei tot 19 augustus aan virusziekten bij
champignons.
Ir. H. HUTTINGAFbegon op 15augustus met zijn onderzoek naar de karakterisering
vanplantevirussen envirusstammen, inhetbijzonder dievan het ratelvirus van tabak.
Mevrouw Ir. A. DIELEMAN-VAN ZAAYEN nam op 1 oktober het onderzoek over
virusziekten van champignons over van ir. TEMMINK en zal zich gedurende twee jaar,
tijdens de afwezigheid van dr. ir. A.B.R. BEEMSTER met dat onderzoek bezighouden.
De heer H. VAN BENTHEMverliet op 1 april dedienst terwijl deheer H. LINDNER met
ingangvan diedatum benoemd werd bij devirologische afdeling.
Mevrouw E. BIERMAN-PAUW verliet in juli de afdeling landbouwluchtvaart, waar
mejuffrouw H. G. HARDICK haar opvolgde.
De heer J. A. BUNT verliet de resistentie-afdeling in augustus; mejuffrouw
E. C. DOL werdinzijnplaats benoemd.
De heer B. COOL aanvaardde op 1januari zijn werkzaamheden als directie-secretaris.
Mejuffrouw M. L. EURELINGS, volgde in juli mejuffrouw M. W. HAEN op als
assistente op devirologische afdeling.
Mejuffrouw K. HIEMSTRA werd van de nematologische afdeling overgeplaatst naar
deentomologische afdeling, teneinde in devacature die ontstaan was door het vertrek
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van mejuffrouw N . VANHELSDINGEN te voorzien; mejuffrouw M. VANDER SCHELDE
werd inhaar plaats aangesteld bijdenematologische afdeling.
De heer G. HEITMEIJER vertrok in oktober en werd opgevolgd door mejuffrouw
A. G. H O L T H U I S .

Bij de afdeling luchtverontreiniging volgde mejuffrouw M .J. A. HANEGRAAF
mejuffrouw G.C.JANSEN op, en mejuffrouw J. A. ROOK n a mdeplaats invan mevrouw
G. A. WILMINK-POELSTRA.

Mejuffrouw H .P.M. KLINKERS verliet in oktober de entomologische afdeling en
mejuffrouw C.J. VANDER VEEN werd daarbij aangesteld.
Mejuffrouw N . SCHOGT kwam in dienst bij de mycologische afdeling in de plaats
van mejuffrouw C.M O L .
De heer J. H . SCHOUTEN verliet dehuishoudelijke dienst enwerd opgevolgd door de
heer H . T H . DE VRIES.

Mejuffrouw G. J. VANDER SPEK beëindigde haar werkzaamheden als secretaresse
van dr. H .J. DE FLUITER; mejuffrouw N .H .M. FLOOR kwam in haar plaats en werd op
haar beurt alstelefoniste opgevolgd door mejuffrouw A. DANIELS.
Bij de mycologische afdeling werd mejuffrouw T H . L. GOEDHART benoemd alsopvolgster vanmejuffrouw J. A. VREEKEN.
Mejuffrouw T H . G. J. VERWEY werd secretaresse in de plaats van mejuffrouw
E. C. WENCKEBACH diehetI.P.O. in september verliet en op de typekamer werd opgevolgd door mejuffrouw G. Loons.
De algemene I.P.O.-stafvergaderingen werden in 1966 gehouden te Bilthoven
(Rijks Instituut voor de Volksgezondheid), Hoofddorp (Veredelingsbedrijf van het
CEBECO), Duiven (Unilever) en Wageningen (I.P.O.)- I n het najaar werden enkele
demonstraties voor belangstellende I.P.O.-medewerkers georganiseerd waaraan alle
afdelingen meewerkten.
ONDERZOEK VANSTUDENTEN, RESP. MEDEWERKERS VANANDERE INSTELLINGEN

D e heren G. H . BONGERS, P. STAM en A. P H . DE VRIES, allen studerend aan de

Landbouwhogeschool te Wageningen, assisteerden resp. van 19meit o t 17juni, van
5 tot 30 september en van 1 augustus tot 10 september op de afdeling resistentieonderzoek.
Mejuffrouw A. H . HEEREMA (Landbouwhogeschool, Wageningen) wasinjuli werkzaam opdeafdeling luchtverontreiniging.
De heer L. TURKENSTEEN (Landbouwhogeschool, Wageningen) verricht sinds half
maart onder leiding van ir.R. W. STUBBS onderzoek naar gele roest bij granen.
D e heer H . A.T. VANDER SCHEER (Rijksuniversiteit te Utrecht) bestudeerde van
september tot en met november de anatomie en systematiek van planteparasitaire
en bodembewonende aaltjes en de methoden van onderzoek diein de nematologische
afdeling worden toegepast.
BEZOEKERS

In 1966 brachten ± 1 4 0individuele onderzoekers eenbezoek aan hetI.P.O. Bovendien zijn de volgende groepen op hetInstituut ontvangen: 25 leerlingen van de Rijks
Middelbare Tuinbouwschool te H o o r n ; 120leerlingen van de Rijks Hogere School
voor Tropische Landbouw te Deventer ; 15 ambtenaren van de buitendienst van de
Plantenziektenkundige Dienst; 30leerlingen vanhet „Lycée Agricole, leValentin" in
Frankrijk; 10leden van de Nederlandse Aardappel Associatie; 28studenten vanhet
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"Institut für Pflanzenpathologie der Georg-August Universität in Göttingen",
Duitsland; 10medewerkers van het Landespflanzenschutzamt in Mainz RheinlandPfaltz, Duitsland; 18deelnemers aan de tweede internationale cursus nematologie;
11 deelnemers aan de veertiende internationale landbouwvoorlichtingscursus; 61
Franse-en Belgische biologieleraren ; 20 deelnemers aan de „Applicatiecursus 1965/
1966voor tuinbouwleraren" en 5leraren vandeLagere Tuinbouwschool te Naarden.
De vergaderzaal werd onder andere gebruikt voor het internationale colloquium
Insektenpathologie en microbiologische bestrijding (±100pers.); ontvangst en filmavond voor de deelnemers aan het Internationale Symposium „Planteziekten en
Plagen in het zich ontwikkelende Europa", dat georganiseerd werd ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging; de
Commissie Erwtenziekten (±21 pers.); de Commissie Graanziekten; de Commissie
Phytofarmacie (±15pers.) deWerkgroep Onkruidbestrijding; de Nederlandse Kring
voor Plantevirologie ( ± 3 0 pers.); deDienstcommissie ( ± 1 5 pers.);verschillende vergaderingen van de Werkgroep Geïntegreerde Bestrijding van Plagen; Prof. dr.
A. J. P. OORT met 20 studenten als gast van de resistentie afdeling; de 41ste vergaderingvan directeuren vanlandbouwkundige instellingen ( ± 3 8pers.); stafvergaderingen van het I.P.O. en lezingen en avondbijeenkomsten van de personeelsvereniging
V.I.E.F.
In alfabetische volgorde volgt thans een overzicht van de buitenlandse onderzoekers
gerangschikt volgensland vanherkomst :
Argentinië: Mrs. Z. MARTINEZ SEGOVIA MERTNOFF, Nat.Inst, of Microbiol. Buenos Aires.
Australië: R. A. VAN BAER, Dept. of Agr., Melbourne; R. D. HUGHES, Austr. Nat. Univ. Canberra.
België: NORBERT S. BRAMI, Arthur D. Little S.A., Brussel; V. FAVORT, Stat. d'Entom. de 1'État,
Gembloux; F. C. HENNEBERT, Univ. de Louvain; F. LANDSÉR, Eikeren, Antwerpen; J. LOUNSKY,
Stat. d'Entom. de1'État, Gembloux.
Brazilië: ERIC. VERHULST, Soc. Brasileira Beneficiadora deChâ, Ltda., Registro.
Bulgarije: A. D . BALEWSKY, Pflanzensch. Inst. Sofia-Kostinbrod; E. CHRISTOVA, Pflanzensch. Inst.,
Sofia-Kostinbrod.
Canada:H.R. MACCARTHY, Res.Stat., Vancouver.
Ceylon: K.C.A. SYLVA, Superintendent ofParks, Municipal Council, Colombo.
Chili: GUILLERMO JIMENEZ, Univ. Catolica de Chile, Santiago; H. GONZALEZ, Inst. de Investig.,
Santiago; R. SCHÄFER, Inst. deInvestig., Santiago.
Denemarken: CHISTIAN STAPEL, Stat. Plantpatol. Inst. Lyngby.
Duitsland: WILFRIED BOTTLÄNDER, Farbenfabriken Bayer, Leverkusen; V.K. DIERCK, Bayer. Landes.
Inst, für Pflanzenbau, Bodenkult, und Pflanzensch.,München; O. DRESSLER, Fa. Sperling en
Co., Lüneburg-Ochtmissen; W. GAMS, Biol. Bundesanst. Kiel-Kitzeberg; DOMINIC F. GASBARRI,
U.S. Army Chemical Corps, Information and Liaison Office Europe, Frankfurt/Main; KARL
HURTE, Inst, für Pflanzensch. Stuttgart-Hohenheim; EDWIN MOHN, Staatl. Museum für Naturk.,
Stuttgart; HILDEGARD MOHN, Stuttgart; ALFRED SCHNEIDER, Aglikon GbmH, München; F.
SCHÜTTE, Biol. Bundesanst., Kiel-Kitzeberg; G. WEIGANG, Bayer. Landesanst. für Pflanzenbau,
Bodenkult, und Pflanzensch. München.
Egypte: MOSTAFA HAFEZ, PI. Prot. Dept. Min.ofAgr., Dokki.
Engeland: ARTHUR L. ABEL, Fisons Pest Contr. Ltd., Harston, Cambridge; R. J. COURSHEE, Anti
Locust Res.Centre, London; F. DRIJVER, „Shel Intern. Chem. Cy", London; N . G. DU HAGUE,
Imp. Coll.Field Stat.Ashurst Lodge, Sunninghill, Ascot,Berks.;J. HAYHURST; R.F.W.,Holliday,
Cyanamid Intern., Bush House, London; W. F. JEPSON, Cyanamid of Gr. Britain Ltd., London;
O. P. JONES, Physiol. Sect., East Mailing Stat., Kent; HELEN M. KREBS, Twyford Lab.Ltd., London; IANMACFARLANE, Rothamsted Exp. Stat., Harpenden, Herts.; MARGARET E. MARSTON,
Dept. of Hort., School of Agr., Univ. of Nottingham, Sutton Bonington, Leics.; J. M. MORRIS,
Chesterford Park, Cambridge; JUDITH PALMER, Rothamsted Exp. Stat., Harpenden, Herts.;
E. A. RILAY, PI. Path. Lab.,Harpenden; R. A. ROBINSON, London; J. R. STERRY, Amchen Products Inc. Int. Div. Reading, Berks.; J. M. THRESH, East Mailing Res. Inst. Maidstone, Kent;
M.J.WAY, Imp.Coll. of Sei. and Technol. Field Stat., Sunninghill, Ascot, Berks.; M. S. WOLFE,
PI.Breed. Inst., Cambridge.
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Finland: OIVANISSINEN, Tammisto, HelsinginPitaja.
Frankrijk: ROGER COUSIN, Stat. Centr. de Génét. et d'Amél. des Plantes, Centr. Nat. de la Rech.
Agron, Versailles; SIMON MICHEL, Étude deVariétés, I.N.R.A., Versailles.
Hawai: NOEL R. H. KRAUSS, Hawaï Dept. ofAgr., Honolulu.
Hongarije: ERNÖ KISS, Res.Inst, for PI.Breed, and PI.Prod. Hajral Miklós, Gyor.
Ierland: L. J. DOWLEY, Agr. Inst., Oak Park, Carlow; E. W. RYAN, Agr. Inst., Kinsealy, Walahide
Co., Dublin.
India: S. K. CHAUHAN, Vikram Univ., Ujjain (M.P.), Harcharan Dass; SANKAR MUKHOPADHYAY,
Dept. of PI. Path., Univ. of Kalyani, Kaluani, Bengal; G. RANGASWAMI, Dean Univ. of Agric.
Sei., Bangalore.
Israel: M. HAREL, TheHebrew Univ. of Jerusalem, TelAviv; R. KENNETH, Dept. of PI. Path., Fac.of
Agr. Hebrew Univ. of Jerusalem, Rehovoth; A. SKOTNICKI, The Hebrew Univ. of Jerusalem,
Tel Aviv.
Italië: M. CIRULLI, Univ. diBari, Inst, diPatol. Veget., Bari.
Japan: MITSUGU ARIWAKA, Tonamicity, Toyama Prefecture; RYOSI FUKADA, Osaka; S. KITAHARA,

Nissan Chem. Ind. Ltd., Tokyo; SYNZI MATUDA, Kanazawa; K. O N O ,Nissan Chem. Ind. Ltd.,
Tokyo; ROKURO SATO, Lab.of Pest. Prep., Dept. of PI. Prot., Univ. ofAgr. and Technol., Tokyo;
Yosio TAKANO, Niigata; T. Uozu, Morioka Exp. Stat. Morioka.
Joego-Slavië: M. BRIZIC, "Chromos", Zagreb; K. CUCONIC-MURTY, "Development", Zorka; IVAN
DJIVIC, "Chromos", Zagreb; R. KLJAJIC, Inst. f. Appl. of Nuclear Energy in Agr., Zemun; JOSIF
MICKOVSKI, Inst, za tutun, Prilep; B. TODOROVSKI, Inst, of tobacco, Prilep; STJEPAN TOMASIC,
"Asta", Zagreb; Prof. VIZOVISEK, "Pinus", Race.
Korea: WOON H A K PAIK, Coll. of Agr., Seoul Nat. Univ., Suwon; L A YOUNG JOON, Instructor of
Forest Path. Coll. ofAgr. Seoul Nat.Univ., Suwon.
Maleisië:B.SRIPATHI RAO, Rubber Res. Inst, of Malaya, Kuala-Lumpur.
Nieuw Zeeland: MissJ.H. DINGLEY, PI.Dis.Div.Dept. Sei.Res.,Auckland.
Noorwegen:K. RÖNSEN, Stat. fors0kesgardmoysford, Hamar.
Polen: SOPHIE GOLEBIOWSKA, Inst, dela Prot, des PI., Poznan; Prof. MAIKOWSKI, L.H.Afd. Plantenfysiol., Krakow.
Portugal: AMELIA MOREIRA, Lab.deFitofarm., Oeiras.
Roemenië: LUCRETIA DUMITRAS, Inst, de Biol. de 1'Acad. de R.S.; P. PLOAIE, Inst, de Biol. "Tr.
Savulescu", Boekarest; E. RADULESCU, Inst. Agron. Boekarest; CONSTANTIN SANDER-VILLE,
Inst. Agron. Iasi.
Sudan:C.E. S. RENNIE, Manag. Dir.Fisons Pest Contr.
Thailand: V. U. PISIT, School of Agr., Univ. of Nottingham, United Kingdom, Chiengmai Un.
Chiengmai.
Tsjecho-Slowakije: JAROSLAV HOLWAR, Inst. Entom., Cjechosloak acad. of sei., Prague; J. KRISTIN,
Agr. Coll., Sala.
Trinidad:E.T. ITON, Univ. ofthe West Indies, St. Augustine.
Uraguay : Mad.D E BARBOT, Jefe ServiceAereo, Min.deAgr., Montivideo.
Ver.StatenvanAmerika:B.BANCROFT, PerdueUniv. Indiana; H.M. DARLING, RüsselLab., Madison,
Wisconsin; E. W. HANSON, Dept. of PI. Path. Russell Lab.,Univ. of Wise. Madison, Wisconsin;
LEO W. LACHANCE, Metabolism and Radiation Res. Lab. U.S.D.A., Fargo, N . Dakota; O. G.
LEONARD, Bot.Dept. Univ. of Calif. Davis, Calif.;C.J. NUSBAUM, PI.Path. Dept. North Caroline
State Univ. Raleigh, North Caroline; JOHN W. OSWALD, Pres. Univ. of Kentucky, Lexington,
Kentucky; C. O. PERSING, Stauffer Chemical Co., Mountain View, Calif.; A. F. SCHMITTHEMER,
Ohio Agr. Res.and Vel.Centre Bot.Dept., Wooster, Ohio; SEWISTON, Idaho; N. E. SHAFER, Am.
Cyanamid Cy., Wayne (N.J.); H. D. SISLER, Dept. of Bot., Univ. of Maryland; L. C. SOANS,
Dept. of Bot., Univ. of Montana, Missoula, Montana; D. B. STALLMAN, Lake Eric Coll., Painesville, Ohio; STANLEY L. SVANNIS, Western Valley Seed Co., Wisconsin; RICHARD THURSTON,
Entom. Dept., Univ. of Kentucky, Lexington, Kentucky; JAMES M. WALLACE, Univ. of Calif.,
Riverside, Calif.; J. G. WATTS, Dept. of Bot.and Entom., New Mexico State Univ., University
Park, New Mexico.
Venezuela:E.A. DEBROT, Centro deInvest. Agron., Maracay.
W. Guinea:K.P. LAMB, Univ. ofPapue andW.Guinea, Port Moresby.
Zuid-Afrika: M. H. V. VAN REGENMORTEL, Dept. of Microbiol., Univ. of Stellenbosch; J. C. STRYDOM,Dir.Tuinbou, Pretoria.
Zweden: T. AXELSSON, PI. Breed. Inst., Weibullsholm, Landskrona; U. HAEGERMARK, Stat. Växtskyddsanst, Kalmar; Miss M. KRANTZ, PI. Breed. Inst., Weibullsholm, Landskrona; C. NILSSON,
PI. Breed. Inst. Weibullsholm, Landskrona; P. OXELFELT, Agr.Coll., Uppsala.
Zwitserland:B.J. VAN DEN BRINK, Stauffer Chem. Co.,European techn. office, Genève; K. D . CARL,
Commonwealth Inst, ofbiol. Control, Délémont; R. HÄNNY, Sandoz A.G., Chur.
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De volgende buitenlandse onderzoekers hebben in het T.P.O. onderzoek verricht
of methoden bestudeerd.
De heer HAMDI ABDOUL-EID, University of Cairo, Egypte, bestudeerde gedurende
drie weken enkelemethoden van onderzoek op denematologische afdeling.
De heer S. ANDERSSON, Statens Växtkyddsanstalt, Âkarp, Zweden, bestudeerde van
september tot en met november de anatomie en systematiek van planteparasitaire
en bodembewonende aaltjes en de methoden die toegepast worden bij het aaltjesonderzoek.
De heer F. O. ASANTE uit Ghana, en leerling aan de Rijks Hogere School voor
Tropische Landbouw te Deventer, verbleef twee weken op de afdeling landbouwluchtvaart ten eindepraktisch inzicht tekrijgen inhet werkvan deze afdeling.
Dr. E.E. BANTTARI, University of Minnesota, St. Paul, Minnesota, Ver.St.,werkte
van 1januari tot 25 juni op de biochemische afdeling aan de zuivering van enatiemozaïekvirusvanerwt.
Dr. K. C. BASU CHAUDHARY verrichtte van mei 1965 tot en met april 1966 op de
mycologische en de resistentie afdeling onderzoek over Verticillium bij tomaat in het
bijzonder met betrekking tot de reactie bij verschillende pH's en kalkvoedingen van
de plant.
Mejuffrouw C. FUERTES, Estacion de Fitopatologia Agricola, Burjasot, Valencia,
Spanje hieldzich van 14juli tot 10augustus op de virologische afdeling bezig met de
meristeemcultuur van Citrus.
Dr. W. GAMS, Biologische Bundesanstalt Kiel-Kitzeberg, W.-Duitsland verbleef
gedurende de maand mei op de mycologische afdeling ter instructie van de onderzoekers over methoden ter bestuderingvan bodempathogenen.
De heer H. GHAFFARI, Seed and Plant Improvement Inst., Bajgah Exp. Sta.,
Shiraz, Iran verblijft van mei tot juli 1967 op de virologische afdeling en bestudeert
devirussen bij aardappel speciaal inverband met de diagnostiek.
Mevrouw G. J. JORDANOVA, he Bulgarian Flower Import Trade Co., Sofia, Bulgarije, verrichttevannovember 1966t/m maart 1967 onderzoek overvirussen van anjers.
Dr. R. G. KAPOORIA, Botany Department, Agra College,Agra,India, arriveerde op
28juli 1966en blijft hier ongeveer 12maanden ten einde zichbezigte houden met verschillende aspecten van het gele-roest-onderzoek bij tarwe en enkele factoren van de
toetsingvan slarassen opresistentie tegenvalse meeldauw.
De heer KATSUTO KUNIYASU, Shikoku Agr. Exp. Station Zentsuji, Kagawaken,
Japan,verrichttevaneind november 1965-4 november 1966onderzoek over devariabiliteitvan Verticillium dahliaebij tomaat, waarbij zowel de variatie in pathogeniteit
alsdieinmorfologische eigenschappen bestudeerd werden.
Mevrouw M. P. KOLEVA, Plant Protection Service, Sofia, Bulgarije stelt zich van
november 1966 tot juni 1967 op het LP.O. op de hoogte van diverse methoden die
gebruikt wordenbij dediagnostiek vanvoorplanten pathogène bacteriën.
De heer D. F. M. MNDOLWA uit Tanzania, leerling aan de Rijks Hogere School
voor Tropische Landbouw te Deventer assisteerde in juli op de nematologische
afdeling.
Dr. R. MORENO, Inst. „Jaime Ferran" di Microbiologia, Madrid, Spanje, werkte in
oktober op de biochemische afdeling aan de chromatografische zuiveringvanluzernemozaïekvirus.
De heer N.N. NWAHIRI (Nigeria) en YEBOAH OFORI (Ghana), beiden leerlingen aan
de Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw te Deventer assisteerden van
27juli tot 31 augustus op de entomologische afdeling bij de massakweek van de uievlieginverband metdepopulatie sterilisatie techniek.
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De heer J.R.OGIGA uitNigeria, leerling a a nde Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw te Deventer assisteerde van27juli tot31 augustus bijhet onderzoek
naar debiologie enbestrijding vande witlofmineervlieg.
Dr. A. RAGOZZINO, Inst. diPatologia, Portici, Milaan, Italië bestudeert van december 1966totseptember 1967 vruchtboomvirussen.
De heer M.A. TOLBA, Dept. of Plant Pathology, Ministry ofAgriculture, O m a n ,
Gizeh, Egypte, verrichtte vanmeitot enmetoktober onderzoek over aardappelvirussen ende pootaardappelteelt.
De heer R.S.UPADHYAY, Plant Pathology Division, Indian Agr. Res.Inst., New
Delhi, India, verbleef van 6juli 1965 tot8maart 1966 opdenematologische afdeling
en bestudeerde de techniek van hetaaltjesonderzoek, anatomie en systematiek van
aaltjes enverder deinvloed van aantasting van peen door Rotylenchus uniformis.
BUITENLANDSE REIZEN

A a n hetXVIIIe Symposium voor Fytofarmacie en Fytiatrie teGent o p3mei 1966
n a m e n deel: dr. J. G . TEN H O U T E N , dr. H . J. DE FLUITER, drs. D .J. DE J O N G ,
ir. H . DENO U D E N , dr. ir. J. W. SEINHORST, dr. ir. J. H . G. TICHELER (voordracht) en

de heer M . VAN DE VRIE.

Dr. J.G.TEN HOUTEN woonde 27 september in Parijs de vergadering bijvan de
Board van hetInternational Agricultural Aviation Centre.
Dr. H . J.DEFLUITER nam van 11tot18juni inMadrid deel a a ndevergaderingvan
de „Assemblée du Bureau Exécutif del'Organisation International de Lutte Biologique". Van27 september t o t 11 oktober bracht hijop uitnodiging vande Poolse
Akademie van Wetenschappen eenbezoek a a ninstituten te Skierniewice, Warschau,
Poznan, Lublin, Krakow, Brzezna en Sinolenka.
Ir. J.H .VAN EMDEN verbleef van 5november tot5december in Suriname. Deze reis
vormde een onderdeel van zijn opdracht o mten behoeve van deregering van Suriname
een zouitgebreid mogelijk onderzoek intestellen naar de cultuurtechnische aspecten
van de Bacovencultuur.
De

heer

C.A. VAN DEN A N K E R ,

drs. H . P. M A A S GEESTERANUS

en de

heer

J. P.W. NOORDINK brachten van19april tot21 april eenbezoek vanL a Minière,
Station derecherches delutte biologique etdebiocoenotique voor een bespreking van
de resultaten van hetonderzoek met Bacillus thuringiensis.
Drs. J.M .M . VAN BAKEL maakte van 13 t o t 29 augustus een studiereis door
Frankrijk inverband met hetonderzoek naar aspergeziekten.
Dr. ir.A.B.R.BEEMSTER verbleef in opdracht vandeF.A.O. van22 augustust o t
4 september inCairo (Egypte) tervoorbereiding van zijn tweejarig verblijf aldaar.
Dr. ir.J.A DEBOKX endr.ir.L.Bos namen van 11t o t13 oktober deel a a nde 36e
„Deutsche Pflanzenschutz Tagung" inBad Godesberg, West-Duitsland. D eeerstgenoemde woonde van 17tot 19oktober een symposium bij over de "Probleme und
Erfahrungen derserienmässigen Virusdiagnose bei Kartoffeln inder Erhaltungszucht
und Pflanzgutkontrolle" opuitnodiging van dedirecteur vanhetInstitut für Pflanzenzüchtung Gross-Lüsewitz der Deutsche Akademie der Landwirtschaft te Berlijn,
D.D.R.
Dr. ir.L.Bos verbleef van 14tot 24juli inWest- enOost-Duitsland voor deelname
aan eeninternationaal symposium over "Fragen derpflanzlichen Virusforschung"
en een bezoek a a n het"Institut für Phytopathologie" te Aschersleben, (O.-Duitsl.),
het "Institut für Landwirtschaftliche Virusforschung" enhet"Institut für Virusserologie" teBrunswijk enhet "Institut fürgärtnerische Virusforschung" in West-Berlijn.
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Dr. ir.H .A. VAN H O O F verbleef van 18tot 25meiin Frankrijk o m grondmonsters
te verzamelen voor zijn onderzoek van grondvirussen.
Ir. N . HUBBELING en ir. A. T H .B. RAST maakten v a n 19t o t25juni een studiereis
naar Frankrijk ten einde zich op de hoogte te stellen vanhet onderzoek over virusen andere ziekten bijerwten, bonen entomaten a a nhet Station Central de Génétique
et d'Amélioration des Plantes en het Station de Pathologie Végétale te Versailles.
Tevens namen zij deel aandebijeenkomst van deWerkgroep Tomaat van de Europese
Vereniging voor Plantenveredeling "Eucarpia" te Montfavet (Vaucluse) inhet Station
d'Amélioration des Plantes maraîchères.
Ir. R. E. LABRUYÈRE en de heren H. GHAFFARI en M . A. TOLBA, gastmedewerkers

uit resp. Iran enEgypte woonden van4tot 10september de3e"Triennial Conference
of the European Association forPotato Research" teZürich bij.
De heer F . A. VAN DERMEER bezocht van 21 tot 23 augustus de Proefstations te
East Mailing enLong Ashton in Engeland.
Mejuffrouw W. RIJKS stelde zich van 15september tot 15 december o p de hoogte
van verschillende mycologische technieken zoals deze worden toegepast op het
Institut für Getreide-, Ölfrucht- u n d Futterpflanzenkrankheiten te Kiel-Kitzeberg,
W.-Duitsland.
Drs. L.E. VAN 'T SANT maakte van 19tot 28 oktober een studiereis naar België
ten behoeve van het onderzoek over debestrijding van de witlofmineervlieg.
Dr. ir. J. VAN DER SPEK, dr. K. VERHOEFF en de heer G. M . TICHELAAR bezochten

van 20tot 22juli het "Scottish Horticultural Research Institute, Invergowrie, Dundee", inSchotland voor een bijeenkomst over ziekten door Botrytis veroorzaakt.
Drs. J. J.H . STORMS verbleef van 12tot 16 september in Frankrijk ten einde met
dr. F . CHABOUSSOU, directeur van het „Station de Zoologie Agricole du Sud-Ouest,
G i r o n d e " vangedachten tewisselen over hetkweken vanmijten enover het uitvoeren
van chemische analyses.
Ir. R.W. STUBBS woonde van 12 tot 19juni het "5th Yugoslav Symposium on
Research inW h e a t " teN ovi Sadbij. Van 11t o t 14juli bracht hijeenbezoek aan het
"Plant Breeding Institute" in Cambridge in verband methet optreden vaneen nieuw
fysio v a ndegele roest intarwe enn a m tenslotte v a n2t o t6augustus deel a a nde vergadering van de"Arbeitsgruppe Rost, Mehltau und Septoria" teKiel.
Dr. ir. J. H . G. TICHELER en de heer J. P. W. NOORDINK waren van 17 tot 21 ok-

tober in Tel-Aviv (Israël) voor eenI.A.E.A./F.A.O. discussie over straling, radioisotopen enkweekmethoden bij debestrijding van insekteplagen.
De heer H . VECHT bezocht van 23 meitot 4 juni alle vangsortimenten voor gele
roest van tarwe engerst inFrankrijk, zuid-west Zwitserland en Luxemburg.
Dr. K. VERHOEFF maakte van 11 september tot 10 december een studiereis langs
diverse universiteiten en proefstations in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en
Canada.
De heer M . VAN DEVRIE bezocht van 24 augustus tot2september enkele instellingen
in West-Duitsland enZwitserland voor besprekingen over degeïntegreerde bestrijding
van ziekten enplagen inde fruitteelt.
WERKGROEPEN, COMMISSIES, SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN

In 1966 isonsinstituut nauw betrokken geweest bijdeorganisatie vanenkele internationale symposia. Zo wasdr. ir. L.Bos secretaris v a n de Herdenkingscommissie
75-jarig bestaan Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging, die onder andere het
Internationale Symposium „Plant Diseases and Pests in a developing E u r o p e " orga16

niseerde. Dr. H. J. DE FLUITER opende en sloot dit symposium als voorzitter van de
Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging. Dr. J. G. TEN HOUTEN leidde een
geanimeerde forumdiscussie diealsafsluiting van het symposium was bedoeld.
In maart werd het derde Internationale Landbouwluchtvaart Congres in Arnhem
gehouden. Dr. J. G. TEN HOUTEN was voorzitter van het organisatie comité en
mej. M. C. KERSSEN lid en organisatrice van één der secties. Tevens had zij een werkzaam aandeel in de op Terlet gehouden demonstraties van een groot aantal typen
vliegtuigen enhelikopters ingebruikvoor detoediening van bestrijdingsmiddelen.
In september werd in de I.P.O.-zaal een „International Colloquium on Insect
Pathology and Microbial Control" gehouden. Dr. j , G. TEN HOUTEN wasvoorzitter en
dr. H. J. DE FLUITER lid van het organisatie comité van dit Colloquium. Dr. H. J. DE
FLUITER verzette als secretaris veel werk voor de Werkgroep geïntegreerde Bestrijding
van Plagen T.N.O. Hij was vice-voorzitter van de "Commission Internationale de
Lutte Biologique". De heer M. VAN DE VRIE was voorzitter van het organisatie
comité van het Europees Acarologisch Symposium. Dr. ir. L. Bos verzorgde als
secretaris van de „International Working Group on Legume Viruses" de samenstelling van de „Third Annual Newsletter", die onder andere een verzameling van de in
1965 verschenen literatuur over virussen van vlinderbloemige gewassen bevatte.
De heer W. NIJVELDT werd benoemd tot erelid van de Cecidological Society of India.
Mej. M. C. KERSSEN werd lid van de I.A.A.C. werkgroep „Physical Properties of
Agricultural Aviation". Dr. K. VERHOEFF werd voorzitter van de Commissie voor
Fytopathologie van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Drs. H. P.
MAAS GEESTERANUS is tot secretaris van deze commissie benoemd. Dr. H. A. VAN
HOOF is secretaris van de Werkgroep Fundamenteel onderzoek inzake Grondvirusproblemen. Dr. ir. J. H. G. TICHELER werd secretaris van de nieuw opgerichte
Sectie Populatie Sterilisatie Techniek van de Werkgroep geïntegreerde Bestrijding
van Plagen T.N.O. Ir. E. UBELS werd secretaris van de Adviescommissie ResistentieOnderzoek.
Dr. J. H. VENEKAMP is secretaris van de Biochemische Contactgroep Wageningen.
Dr. J. A. DE BOKX is lid van de Voorbereidingscommissie voor technische adviezen
van de N.A.K. De heer F. A. VAN DER MEER werd lid van de Viruscommissie van de
N.A.K.-B. Dr. G. SCHOLTEN is lid van de commissie anjers en cyclamen van de
N.A.K.-S. Daarnaast zijn vele onderzoekers reeds langere tijd lidvan werkgroepen en
commissies, die zich bezighouden met vele aspecten van het planteziektenkundig
onderzoek bij talvan gewassen.
Met de directeuren van de tuinbouwproefstations werden de werkprogramma's
van de gestationneerde LP.O.-onderzoekers ook in 1966besproken. Nieuw was het
overleg met prof. dr. ir. P. K. SCHENK, directeur van het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek te Lisse, over het werkprogramma van ir. W. A. WINDRICH,
die met ingang van 1967alsI.P.O.-nematoloog in Lisse werkzaam zal zijn. Veelvuldig
contact en overleg had plaats met onderzoekers van laboratoria van de landbouwhogeschool en andere instituten te Wageningen en elders. Bijzonder intensief waren
de contacten met het I.T.A.L. in verband met het nieuwe project inzake de populatiesterilisatie techniek.
Veel besprekingen hadden plaats met betrekking tot luchtverontreinigingsproblemen, zowel met de voorlichtingsdiensten, planologische diensten en stadsplantsoenendiensten alsmetverscheidene industrieën.
In het afgelopen jaar zijn antisera uitgewisseld met of afgeleverd aan onderzoekers
in Amerika, België, Iran, Italië, Nederland en Oost-Duitsland. Tevens werd X-virusvrij A6-materiaal geleverd aan onderzoekers in België,Bulgarije en Oost-Duitsland.
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Ook in 1966ontvingen wij een bijdrage van Shell Research Ltd. Deze werd grotendeels gebruikt voor een rondreis van dr. K. VERHOEFF door de Verenigde Staten.
Verder werd dr. W. GAMS uit Kiel-Kitzeberg, W.-Duitsland uitgenodigd om een
maand op onze Mycologische afdeling te komen werken teneinde onze onderzoekers
bekend te maken met de door hem gebruikte technieken voor isolatie van bodemschimmels. Dit heeft er weer toe geleid dat één van onze botanische analisten,
mejuffrouw W. RIJKS gedurende drie maanden in Kiel-Kitzeberg heeft gewerkt om
ervaring op dit gebied op te doen. Wij zijn Shell Research Ltd. zeer erkentelijk voor de
ondervonden financiële steun diestimulerend heeft gewerkt op ons onderzoek.
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PUBLIKATIES EN VOORDRACHTEN

In 1966 zijn devolgende I.P.O.-mededelingen verschenen:
403. SCHOLTEN, G.,Eenerfelijke afwijking bij decyclamen-cultivar 'Sylphide' (Agenetical variation
of the cyclamen cultivar 'Sylphide'). Neth. J. Plant Path. ,72:28-30,1966.
404. QUAK, F., Infection oftobacco-callus tissue with tobacco mosaic virus and multiplication of
virus insuch tissue. Proc. int.Conf. Plant Tissue Culture, Penns. State Univ. (1963): 513-519,
1965.
405. HOOF, H.A.VAN,Rattle virus inpotato tubers - inoculation and isolation. Meded. L.H.S.en
Opz.-sta. v.d. Staat, Gent, 30:1743-1750, 1965.
406. DORST, H.J. M. VANenH. A.VANHOOF, Arabis-mozaïekvirus bij komkommer in Nederland
(Arabis mosaic virus ofcucumber inTheNetherlands). Neth. J.Plant Path., 71: 176-179, 1965.
407. Bos,L.,Actieve afweer en ziekteverloop inmetvirus geïnfecteerde planten (Active defense and
course ofthe disease invirus-infected plants). Meded. L.H.S. en Opz.-sta. v.d. Staat, Gent,
30:1751-1757, 1965.
408. BEEMSTER, A.B. R.,Het transport van Y-virus inaardappelplanten nabesmetting door bladluizen (Translocation ofpotato virus Yinpotato plants after infection bymeans of aphids).
Meded. L.H.S.enOpz.-sta. v.d. Staat, Gent, 30: 1786-1795, 1965.
409. LABRUYÈRE, R.E.,Aardappelschurftbestrijding door beregening (Control of potato scabby
means ofoverhead irrigation). Meded. L.H.S.enOpz.-sta. v.d. Staat, Gent, 30: 1670-1682,1965.
410. VERHOEFF, K., Studies onBotrytis cinerea intomatoes. Mycelial development inplants growing
insoil with various nutrient levels, aswell asininternodes ofdifferent age. Neth. J.Plant Path.,
71:167-175,1965.
411. JONG, D . J. DE, H. BEEKE en H. J. WONDERGEM, Bestrijding van de vruchtbladroller Adoxophyes

reticulana H B .(The predictionofspraying datesforthefruit tree leafroller Adoxophyes reticulana
HB., based onlight trap captures andtemperatures). Meded. Dir. Tuinb., 28: 539-542,1965.
412. EMDEN, J. H. VAN, R. E. LABRUYÈRE en G. M. TICHELAAR, Bijdrage tot de kennis van de bestrij-

413.
414.
415.
416.

417.
418.
419.

ding vande Rhizoctonia-ziekte in de Nederlandse pootaardappelteelt (Onthe control of
Rhizoctonia solani inseed potato cultivation inTheNetherlands). Versl. Landbouwk. Onderz.,
685,1966.
SEINHORST, J. W.,Killing nematodes for taxonomie study with hotf.a.4 : 1 . Nematologica,
12:178, 1966.
SEINHORST, J. W.,enH. DEN OUDEN, An improvement of Bijloo's method for determining
the egg content ofHeterodera cysts. Nematologica, 12: 170-171, 1966.
SEINHORST, J. W., Relationships between population increase and population density in plant
parasitic nematodes. I. Introduction andmigratory nematodes. Nematologica, 12:157-169,
1966.
KAAI, C.enC.P. PRONK, Invloed vandehoeveelheid water, waarmee 0,0-diethyl 0-2pyrazinylfosforothioaat wordt toegediend op zijn werking tegen stengelaaltjes inplantuien (Influenceof
the quantity ofwater used inthe application of0,0-diethyl 0-2pyrazinylphosphorothioate in
the control ofstem eelworm inonion sets). Meded. L.H.S. enOpz.-sta. v.d. Staat, Gent,30:
1475-1487,1965.
SEINHORST, J.W.,Longidorus elongatus on Fragaria vesca. Nematologica, 12:275-279,1966.
HOUTEN, J. G. TEN, Bezwaren vanluchtverontreiniging voor de landbouw (Aspects ofair
pollution inagriculture). Landbouwk. T.,78: 2-13,1966.
BEEMSTER, A.B.R.,The rate ofinfection ofpotato tubers with potato virus Y N inrelation tothe
position ofthe inoculated leaf. Proc.int. Conf.Plant Viruses, 1965:44-47,1966.

420. VENEKAMP, J. H., W. H. M. MOSCH en J. P. W. NOORDINK Chromatographic purification of

plant viruses. Proc.int. Conf.Plant Viruses, 1965: 108-124,1966.
421. VENEKAMP, J. H.,Über die Biosynthese von Tabak-Mosaik-Virus. Tagungsber. deuts. Akad.
Landwirtsch.-wissensch., Berlin, no74: 41-47,1965.
422. SEINHORST, J. W.enA.K. SEN, The population density ofHeterodera trifolii inpastures inThe
Netherlands anditsimportance forthegrowth ofwhite clover. Neth. J.Plant Path. 72:169-183,
1966.
423. MAAS GEESTERANUS, H.P.enH. BARENDSEN, Hostplants ofAgrobacterium gypsophilae. Neth.
J. Plant Path., 72: 231-232,1966.
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Andere publikaties van dehand van I.P.O.-onderzoekers, die niet of nog niet als I.P.O.mededelingwerdenuitgegeven,zijndevolgende:
BEEMSTER, A. B. R. and JEANNE DIJKSTRA (eds.) :Viruses of Plants. Noordhollandse Uitgevers Mij.
BOKX, J. A. DE: The translocation of potato virus S, isolate,,Eersteling", inpotato plants, (indruk)
Bos, L. : De Vries i pervie chagi virusologie (Hugo de Vries en het begin van de virologie) O. prirode
virusov. Proc.Iwanowsky Conf. Moskou 1964,Akad. Nauk., Moskou 1966: 52-54.
Virusidentiflcatie-Planteziekten (Voordrachten B-cursus, „Planteziekten" sept. 1964) Tjeenk Willink, Zwolle 1966: 71-81.
EVENHUIS, H. H. : Host specificity in the parasites and hyperparasites of apple aphids. Ecology of
aphidophagous insects. Proceedings of a symposium held in Liblice near Prague, September 2 7 October 1,1965: 39^10,1966.
EVENHUIS, H. H. : Syrphid predators of apple aphids and their parasites. Ecology of aphidophagous
insects. Proceedings of a symposium held in Liblice near Prague, September 27-October 1, 1965:
191-193,1966.
FLUITER, H. J. DE:De Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging 75 jaar. Neth. J. PI. Path.
72:48-66, 1966.
Educational, legislative and extension needsfor integrated pest control. Rep. of the FAO Symposium on Integrated Control, 11-15 okt. 1965,Rome; Rep. no. PL/1965/15, FAO, p. 33 (summary),
1966.
Registente vliegen in de akkerbouw en de perspectieven van hun bestrijding. Landbouw en
Plantenziekten: 2-15,1966.
Resistentie bij Insekten, Landbouwgids 1967,212-213.
HAKKAART, F. À.: Die Entwicklung der Virusbekampfung bei verschiedenen Schnittblumen und
Topfpflanzen. Deutsche Gärtnerbörse, 66: 244-247,1966.
HOOF, H. A. VAN: Does wheat mosaic virus belong to the tobacco rattle virus group? Neth. J. PI.
Path. 72:246-247,1966.
HOOF, H. A. VAN, D . Z. MAAT en J. W. SEINHORST: Viruses of the tobacco rattle virus group in
Northern Italy:their vectors and serological relationships. Neth. J. PI. Path. 72: 253-258,1966.
HOUTEN, J. G. TEN: Chemische bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw. De Landbode: 23-2-1966,
20ejaargang no. 8.
Die Gefährdung des biologischen Gleichgewichts in der Natur durch agrartechnische Kulturmasznahmen. Agrarpolitische Revue, Heft 6, 22Jahrgang (nr. 196)Februar 1966.
Tuinbouw en luchtverontreiniging: MededelingenDirectieTuinbouw 29: 324-330,1966.
In memoriam Prof. dr. V. J. KONINGSBERGER - 10februari 1895-28 februari 1966. Pudoc Jaarverslag 1965.
Luchtverontreiniging „De prijs van onze welvaart"! Zeeuws Land- en tuinbouwblad, 9-9-1966,
54eJaargang no. 2846.
Luchtverontreiniging in land- en tuinbouw. Cultuurtechniek, 4ejaargang no. 4, nov/dec. 1966.
Voor- en nadelen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in: Planteziekten, Voordrachten gehouden op de B-cursus „Planteziekten" van 14-17 sept. 1964, Tjeenk Willink, Zwolle,
1966:7-18.
HUBBELING, N . : Identificatie van nieuwe fysio's van Cladosporium fulvum en selectie op resistentie
daartegen bij de tomaat. Meded. Rijksfac. Landbouwwet, Gent, 31: 925-930,1966.
KAAI, C. en H. DEN OUDEN:De invloed van enige systemische nematiciden op de aantasting door en
de vermeerdering van Ditylenchus dipsaci in uien en op de vermeerdering van Heterodera rostochiensis in aardappelen. Meded. Rijksfac. Landbouwwet., Gent, 31: 650-665,1966.
KERSSEN, M. C. :De landbouwluchtvaart in Nederland. Avia, 15:120-121,1966.
Agricultural Aviation in The Netherlands, 3e Int. Landbouwluchtvaart Congres,maart 1966. (gestencild rapport).
Internationaal Congres over landbouwluchtvaart., Landbouwmechanisatie, 17:479^-89,1966.
Het derde internationale congres over landbouwluchtvaart. Het loonbedrijf in Land- en Tuinbouw,
19:457^159,1966.
KERSSEN, M. C. en W. J. MAAN: De ontwikkeling van de landbouwluchtvaart, 23: 102-105,1966.
LABRUYÈRE, R. E.: Beregening en aardappelschurft. Mededelingen van de N A K 22 (12): 106-108,
1966.
MAAS GEESTERANUS, H. P.: Corynebacterium fascians and Botrytis cinerea in Pelargonium zonale.
Neth. J. PI. Path., in druk.
A Bioassay to characterize strains and preparations of Bacillus thuringiensis BERLINER. Proceedings
of the International Symposium on Insect Pathology 1966,in druk.
(Co-auteur) Exudates of germinating spores of Bacillus thuringiensis. Proceedings of the International Symposium on Insect Pathology, 1966,in druk.
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FRANSSEN, C. J. H. en W. P. MANTEL: Tripsen in graangewassen. Negendejaarboekje van de Stichting
Nederlands Graan Centrum, 1964-1965, Wageningen, 53-60.
MEER, F. VAN DER: Meer Doyenné door hetjuiste vaccin? De Fruitteelt 56: 886.
OUDEN, H. DEN: Plant parasitic nematodes and the diseases they cause. Report to the government of
Surinam. Expanded program of technical assistance FAO, nr. 2068.
KRAAYENGA, D. A. en H. DEN OUDEN: Red ring disease in Surinam. Neth. J. PI. Path. 72: 20-27,1966.
KAAI, C. en H. DEN OUDEN: De invloed van enige systemische nematiciden op de aantasting door en
de vermeerdering van Ditylenchus dipsaci in uien en op de vermeerdering van Heterodera rostochiensis in aardappelen. Med. Rijksfac. Landbouwwet., Gent, 31: 650-666,1966.
QUAK, F. en F. A. HAKKAART: Additional data on the effect of heat treatment of young plants on
freeing chrysanthemums from virus Bby means of meristem culture. Revue Roumaine de Biologie,
Série de Botanique, 11: 181-184,1966.
BARUCH, E. R. en F. QUAK: Virus-free plants of Iris 'Wedgwood' obtained by meristem culture.
Neth. J. PL Path. 72:270-273, 1966.
QUAK, F . : Meristeemcultuur als middel ter verkrijging van virusvrije planten. Landbouwkundig
Tijdschrift 78: 301-305,1966.
, The use of isotopes in plant virology. In: Isotopes and Radiation in Plant Pathology,
Technical Report no. 66of International Atomic Energy Agency, Vienna, 1966: 46^49.
-, Virusstructuur en infectieproces. In: Planteziekten. Uitg. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966:
82-89.
RAST, A. T H . B.: „Strains of Tobacco Mosaic Virus in relation to yield of Glasshouse Tomatoes".
in druk.
SCHOLTEN, G.: Preventieve Ziektenbestrijding bij Bloemisterijgewassen. Meded. Dir. Tuinbouw 29:
423^133,1966.
SCHOLTEN, G. en W. v. MAASBERGEN: Bestrijding van meeldauw en spint in kasrozen. Tuinbouwgids
1967:419-421.
SPEK, J. V.D . :Voorlopig verslag v.d. „Werkgroep Streekonderzoek Erwten", Mededeling P.A.W.,
hoofdstuk V: 22-26,1966.
SPIERINGS, F.: Verschillen in gevoeligheid voor luchtverontreiniging. Mededelingen van de Directie
Tuinbouw, 29: 331-337,1966.
STUBBS, R. W. : Recent aspects of the physiological specialization in The Netherlands. Cereal Rust
Conference 1964, Plant Breeding Institute Cambridge 1966. Gele roestbericht nr. 12, Stichting
Nederlands Graan Centrum, aug. 1966.
STUBBS, R. W., H. VECHT en EVA FUCHS: Report on the „Yellow rust trials project" in 1964.
Stichting Nederlands Graan Centrum. Technisch Bericht nr. 15maart 1966.
TICHELER, J. H. G. en J. PH. W. NOORDINK: Towards the application of the sterile male technique on
the onion fly, Hylemya antiqua M G . , in The Netherlands. Technical Reports Series, I.A.E.A.,
Wenen, in druk.
TICHELAAR, G. M. : Een bladvlekkenziekte op Allium-soorten veroorzaakt door Botrytis squamosa.
Neth. J. Plant Path. 72: 31-32,1966.
VERHOEFF, K. en L. WEBER: Footrot in tomatoes, caused by Phytophthora species. Neth. J. PL Path.
72:317-318,1966.
ROOSJE, G. S. en M. v. D. VRIE: Bestrijding van mijten op appel in Amerika en in Nederland. De
Fruitteelt, 56: 1292-1293,1966.

In 1966 werden de volgende voordrachten gehouden:
BLOK, I. : Grondontsmetting. Jaarvergadering Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop, 18jan.
1966.
BOKX, J. A. DE:Die Nachprüfung virusinfizierter KartofTelknollen mittels der Testpflanze A6.
Erfahrungen mit dem Bentonit Test bei der Nachprüfung virusinfizierter Kartoffelknollen. Symposium "Probleme und Erfahrungen der serienmässigen Virusdiagnose bei Kartoffeln in der
Erhaltungszucht und Pflanzgutkontrolle". 17 tot en met 19 oktober 1966. Op uitnodiging van de
Directeur van het Institut für Pflanzenzüchtung Grosz-Lüsewitz der deutschen Akademie der
Landwirtschaft zu Berlin, D.D.R.
Bos, L. : Virusziekten van erwt in Nederland. Voor de Commissie Erwteziekten "Peulvruchten Studie
Combinatie" teWageningen, 13 jan.
Virussen bij planten, een wondere wereld van het kleine. Voor de Stichting Vrienden van het
Arboretum te Wageningen, 9 febr.
A new virus isolated from Wisteria") Internationaal "Symposium über Fragen der pflanzlichen
Virusforschung" teAschersleben, Oost-Duitsland, 23juli.
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FLUITER, H.J. DE: De bestrijding vanziekten enplagen vancultuurgewassen in de loop der eeuwen.
Ver. Theorie en Praktijk te Lisse, 16 febr. ; Natuurwetenschappelijk Genootschap, Rotterdam,
21 maart; Ver. v.Ned.Reformhuizen, Rotterdam, 25mei.
Resistente vliegen in deakkerbouw ende perspectieven vanhunbestrijding. Landelijke Vergaderingvan Planteziektenspecialisten derRLVD., Wageningen, 4 maart.
Rede uitgesproken bij de opening vandetentoonstelling ter gelegenheid vanhet75-jarig bestaan
van deNederlandse Planteziektenkundige Vereniging, 10april.
De Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 75jaar. Herdenkingsrede rede ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan derNed. PI. Ver., Wageningen, 19april.
Openingsrede ter gelegenheid vanhet Internationale Symposium "Plant diseases and pests in a
developing Europe", 20 april. Sluitingsrede ter gelegenheid van het Internationale Symposium
"Plant diseases andpests inadeveloping Europe", 21 april.
Radiovoordracht: Klein tegen groot, groot tegen klein. Schoolradio V.P.R.O., 1 juni.
Insektenbestrijding met behulp van de populatie sterilisatie-techniek.
Opname voor de Nederlandse Radio Unie,DenHaag, 17aug.
Integrated control, itsaspects andproblems. Inst, ofPomology, Skierniewice, Polen, 28sept.
Insectsasvectors ofvirus diseases. Inst, ofPomology, Skierniewice, Polen, 10okt.
Touristische aspecten vanwetenschappelijke reizen, Stafvergadering I.P.O. Wageningen, 23 dec.
FLUITER, H. J. DE, J. P H . W. NOORDINK en J. H. G. TICHELER: The onion fly and the sterile male

technique. Atoomforum Conferentie 24maart, 1966,Bunnik.
HOUTEN,J.G. TEN: Tuinbouw enLuchtverontreiniging. Tuinbouwconsulentenvergadering Beverwijk,
12mei.
Openingstoespraak ter gelegenheid vanhet Internationaal Colloquium on Insect Pathology and
Microbial Control, 6sept.
Radiovoordracht :Luchtverontreinigingsproblemen voor land- entuinbouw, 23en30 sept.
Nieuwe ontwikkelingen vanhet plantenziektenkundig onderzoek in de tuinbouw in Nederland.
Belgische afdeling van deInternational Society forHorticultural Science, 23 nov.
HUBBELING, N . : Resistentie tegen Amerikaanse vaatziekteen „near-wilt" bij erwten. Plantenziektendagen, Ned. Planteziektenkundige Ver., 24 febr.
Enige indrukken van resistentieveredeling bij erwten in de Ver. Staten. Vergadering Commissie
Erwteziekten "Peulvruchten Studie Combinatie", Wageningen 13jan.
Identificatie vannieuwe fysio's van Cladosporium fulvum enselectie opresistentie daartegen bijde
tomaat. Achttiende Internationaal Symposium over Fytofarmacie enFytiatrie, Gent, 3mei.
Selection pour la résistance aux races de Cladosporium fulvum Eucarpia-bijeenkomst te Montfavet, Vaucluse, 22juni.
Amerikaanse ervaringen met betrekking tot de tomateteelt. Proefstation voor de Groenten- en
Fruitteelt onder glas,Naaldwijk, 27okt.
JONG, D. J. DE:Ziektebestrijding - vandaag en morgen. Fruitteeltdag te Geldermalsen (N.F.O.RTC), 9 febr.
KAAI, C : Symptomen van stengelaaltjesaantasting. Contactdag voor assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdiensten, Utrecht, 12 jan.
De invloed van groentegewassen opdebevolkingsdichtheid vanhet uiestengelaaltjeop groenteteeltbedrijven inWest-Friesland. Planteziektendagen, Wageningen 24en25 februari.
De invloed van enige systemische nematiciden op de aantasting door en de vermeerdering van
Ditylenchus dipsaci inuien. Achttiende Internationaal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie
te Gent, 3mei.
KERSSEN, M. C. :Dewaarde van devliegtuigbespuitingen voor delandbouw. Jaarvergadering C.A.V.V.
Algemeen Belang, Musselkanaal, 27jan.
Het gebruik van het sproeivliegtuig in de landbouw. Bijeenkomst C.A.V.V. Lelyland, Dronten,
21 februari.
Aerial weed control incereals with DNOC. 3eInt. Landbouwluchtvaart Congres, Arnhem, 15-18
maart.
De praktijk vandelandbouwluchtvaart. 1enII. Radiouitzendingen voor deLandbouw, 21junien
19 juli.
Agrarluftfahrt inHolland. Uitzending West-Duitse televisie, 25juni.
LABRUYÈRE, R. E. : Progress report on research onpotato scab (Streptomyces scabies). 3rd Triennial
Conference ofthe European Association forPotato Research, Zürich, 4-10 sept.
MAAS GEESTERANUS, H. P.: A bioassay to characterize strains and preparations of Bacillus thuringiensis. Int.symposium Insect Pathology andMicrobiol. Control, Wageningen, 5-10sept.
NOORDINK, J. P H . W. : Radioisotopen in de Virologie. Nederlandse Kring voor Plantevirologie,
Wageningen, 12mei.
Toepassing van radioisotopen bij het oecologisch onderzoek. Nederlandse Planteziektenkundige
Vereniging, Utrecht, 17nov.
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Radioisotopentechnieken indeplanteziektenkunde en entomologie. Heterosis-cursus Wageningen,
12 dec.
Towards the application of the sterile male technique on the onion fly Hylemya antiqua M G . in
The Netherlands. IAEA/FAO panel, Tel Aviv, Israel, 18 okt.
NIJVELDT, W. : Het tarwestengelgalmugonderzoek. Achtste vergadering van de Werkgroep Graanziekten, Wageningen, 26 jan.
Fenologische waarnemingen aan galmuggen. Ned. Entom. Ver., Afd. toegepaste entomologie,
Tiel, 23juni.
Radiopraatje over de tarwestengelgalmug, 17juni.
Bestrijding van de erwteknopmade. Landelijke Verg. specialisten planteziekten, P.A.W., Wageningen, 7 dec.
Galmuggen in granen. Landelijke verg. specialisten planteziekten. P.A.W. Wageningen, 8dec.
OUDEN, H. DEN: Potgrootte en schade aan aardappelen door het aardappelcystenaaltje. Planteziektendagen, Ned. Planteziektenk. Ver., Wageningen, 24en 25 febr.
De invloed van drie systemische nematiciden op devermenigvuldiging van Heterodera rostochiensis
op aardappelen. Achttiende Internationaal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie, Gent,
3 mei.
RAAY, A. VAN:De luchtverontreiniging en de gevolgen hiervan op onze cultuurgewassen. Rijkslandbouwconsulentschap voor zuidelijk Zuid-Holland, Dordrecht, 7jan.
Enige algemene aspecten inzake het onderzoek naar de invloed van luchtverontreiniging op landen tuinbouwgewassen. Landbouw Ontwikkelings Centrum Alkmaar, 3 febr.
RAST, A. T H . B.: Variability of Dutch TMV-isolates on a clonal population of Lycopersicum peruvianum. Eucarpia-bijeenkomst Montfavet, Vaucluse 21 juni.
SCHOLTEN, G. : Bodemschimmels als parasieten van bloemisterijgewassen. Voorlichtingsdag sierteeltselectie R.T.C. Arnhem en P.D. Nijmegen, Lent, 31jan.
Schimmelziekten in deBloemisterij. Bloemisten-Studiekring "Gelderland", Arnhem, 8 febr.
Preventieve ziektenbestrijding in de Bloemisterij. Tuinbouwdagen, Amsterdam, 6 april.
Belangrijke fytopathologische problemen in de bloementeelt. Studiedagen medewerkers R.T.C.
voor planteziekten, Aalsmeer, 23 aug.
Ziektenbestrijding bij de teelt van potplanten. Bloemistenver. Lent-Nijmegen en omstreken, Lent,
14nov.
Ervaringen met nieuwe bestrijdingsmiddelen. Landelijke vergadering bloementeeltsassistenten
RTVD., Aalsmeer, 18 nov.
SPEK, J. V. D. : Grey mould of flax. Bijeenkomst "Epidemiology" Scottish Hort. Res. Inst. Invergowrie, Dundee, Schotland, 20juli.
SPIERINGS, F. : Verschillen in gevoeligheid voor luchtverontreiniging. Vergadering Tuinbouwconsulenten, Wijk aan Zee, 12mei.
Voorbeelden van de schadelijke uitwerking van voor planten giftige gassen voorgekomen in de
bloementeelt. Bloemistenkring provincie Gelderland, Arnhem, 18 okt.
STUBBS, R. W. : Het gele roestonderzoek in de periode 1962-1965. Vergadering Werkgroep Graanziekten, Wageningen, 26jan.
De invloed van lichtintensiteit op de reactie van gele roest in tarwe en gerst. Vergadering I.P.O.bestuur, Wageningen, 9 juni.
De genetische relatie tussen ras en fysio bij de gele roest in tarwe. Vergadering Werkgroep Graanveredeling van de Nederlandse Kwekersbond, Wageningen, 8dec.
TICHELER, J. H. G.: Resistente vliegen in de akkerbouw en de perspectieven van hun bestrijding.
Landelijke bijeenkomst van de planteziekten-specialisten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, Wageningen, 4 maart.
De populatie sterilisatie-techniek. Trainingscursus I.T.A.L., Wageningen, 9mei.
Towards the application of the sterile male technique on the onion fly, Hylemya antiqua M G . , in
The Netherlands. I.A.E.A./.F.A.O. panel over straling, radioisotopen en kweekmethoden bij de
bestrijding van insektenplagen, Tel Aviv, Israël, 18 okt.
De populatie sterilisatie-techniek als mogelijke oplossing van het uievliegprobleem. Vergadering
Ned. Planteziektenkundige Vereniging. Utrecht, 17nov.
TICHELAAR, G. M. : Infection of Allium cepa by Botrytis spp. and especially by B. alii. Scottish Horticultural Research Institute, Invergowrie, Dundee, Schotland, 20-22juli.
ÜBELS, E. :Het Fusarium-onderzoek inuitvoering bij het I.P.O. Vergadering Werkgroep Graanziekten
(N.O.C.), Wageningen, 26jan.
VERHOEFF, K.: Mycelial development in tomato stems in relation with plant nutrition. Botrytis-v/erkbijeenkomst, Scottish Horticultural Research Institute, Invergowrie, Dundee, Schotland, 20-22
juli.
Abcission of tomato leaves in relation with fungal development in the petiole. Botrytis-werkbijeenkomst, Scottish Horticultural Research, Institute Invergowrie, Dundee, Schotland, 20-22 juli.
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VRIE, M. V. D.: Ziektenbestrijding in de Fruitteelt in de Verenigde Staten van Noord Amerika en
Canada. Vergadering van Correspondenten van dePlantenziektenkundige Dienst, Goes, 8 maart.
Waarnemingstechnieken bij het onderzoek over een geïntegreerde bestrijding in de fruitteelt. Vergadering van de afdeling Toegepaste entomologie, Tiel, 23juni.
De betekenis van roofvijanden en parasieten bij de geïntegreerde bestrijding. Colloquium over
geïntegreerde bestrijding van plagen, gehouden op het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen, 19 okt.
Probleem rond de spintmijtbestrijding in de fruitteelt. Voorlichtingsdag van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Planteziekten, Ede, 22 nov.
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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
MYCOLOGISCH-BACTERIOLOGISCHE AFDELING
TUINBOUWGEWASSEN
GROENTEGEWASSEN

Asperge
Voetziekteen bodemmoeheidbijasperge(project 1-11-8, Drs.J. M. M. VAN BAKEL)
De Fusarium-stammen geïsoleerd volgens de in 1965 beschreven methode werden
gedetermineerd. Van 200 Fusariumoxysporum-stammen werd depathogeniteit onderzocht op jonge kiemplanten. Hiertoe werden glazen buizen voorzien van een laagje
grof zand van ongeveer 3 cm, afgesloten met een wattenprop en gesteriliseerd. Vervolgens werd een voedingsoplossing volgens KNOP toegevoegd tot juist onder het
zandoppervlak, waarna met een steriel pincet en een glazen staaf twee uitwendig ontsmette aspergezaadjes in elke buis onder het zand gedrukt werden. Het geheel werd
dan tussen T.L. buizen geplaatst. Na ongeveer drie weken kiemde het zaad en nog een
week later werd met behulp van de entnaald tegen de voet van het jonge plantje een
stukje van dete toetsen schimmel gebracht. Met elkeisolatie werden driebuizen geënt.
Vier weken na deze enting zijn de plantjes beoordeeld; bij een aantal kwamen bruine
langwerpige vlekjes voor op het stengeltje. Het bleek dat alle of bijna alle plantjes die
besmetwarenmeteenbepaaldestamvanFusariumoxysporum deze vlekjes vertoonden.
De uit deze vlekjes geïsoleerde F. oxysporum-stammen veroorzaakten weer dezelfde
ziektesymptomen.
Van de 200 op deze manier getoetste Fusarium oxysporum-stammen bleek ongeveer
30% tot Fusarium oxysporum f. asparagi te behoren. Dit hoge percentage kan verklaard worden uit het feit datalleen uit zichtbaar aangetaste stengels(zie jaarverslag
1965) schimmels werden geïsoleerd. Een groot aantal van de getoetste kiemplanten is
uitgeplant indekasenzaltezijner tijd opnieuw beoordeeld worden.
Naar de oorzaken van het optreden van „topverwelking" ("top-Fusarium") is een
nader onderzoek ingesteld. Hoewel 1966een vrij natjaar wastrad dit verschijnsel zeer
algemeen op. Met regelmatige tussenpozen zijn grond- en gewasmonsters onderzocht,
vooral op vochtgehalte. Aangezien vergelijkingsmateriaal ontbreekt, kunnen uit de
gevonden gehalten nog geenconclusies worden getrokken. Het isdaarom noodzakelijk
dit onderzoek voort te zetten.
In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid zijn een aantal
bemestingsproeven opgezet met 5, 10 en 20 kg/ha borax. In de loop van het groeiseizoen waren aan het gewas nog geen verschillen te zien. In 1967 zal moeten blijken
of deboriumbemesting invloed heeft op de produktie.
Erwt(zieonder project 1-6-5, Dr. ir.J. VAN DER SPEK, blz.44)
Tomaat
Botrytis bijgroentegewassen onderglas, in het bijzonder bij tomaat (project 1-16-4,
Dr. K. VERHOEFF)

Het onderzoek naar de levensduur der conidiën onder verschillende omstandigheden is voortgezet. In cultures groeiend bij 22°C op gewijzigde Richard's agar met
5%saccharose als C-bron, neemt het percentage kiemkrachtige conidiën langzaam af.
Ongeveer vijf dagen na de vorming van de eerste conidiën begint deze vermindering;
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na omstreeks tachtig dagen zijn nauwelijks meer kiemkrachtige conidiën te vinden.
Bij luchtdroog bewaren verliezen conidiën, afkomstig van acht tot tien dagen oude
cultures, hun kiemkracht bij 2°C in ongeveer 90 dagen; bij 12° en 22°C is dit resp. na
omstreeks 60 en 21 dagen het geval. Bij hoge luchtvochtigheid daarentegen verliezen
de conidiën bij 22°C pas na ongeveer 50 dagen hun kiemkracht. Ook bij lagere temperaturen isdelevensduur der conidiën het langst bij hoge luchtvochtigheid.
Het onderzoek over het tegengaan van stengelaantastingen na het verwijderen van
bladeren, een normale behandeling bij de tomatenteelt, is voortgezet met in potten
groeiende planten van 30-40 cm lengte. De in het vorige jaarverslag vermelde waarneming dat eenbladsteelrest ook na inoculatie metconidiën van B. cinerea betrekkelijk
snel van de stengel kan worden afgestoten is duidelijk bevestigd. De lengte van de
bladsteelrest is hierbij van grote betekenis. Er ontstaan meer stengelaantastingen
wanneer de bladstelen op ongeveer 1cm van de stengel worden doorgesneden, dan
wanneer men de bladeren op de gewone wijze afbreekt; het aantal stengellesies is
echter aanzienlijk minder als het doorsnijden van de bladsteel op grotere afstand
geschiedt. Er ontstaan echter vrijwel geen stengelaantastingen als de bladsteel juist
voorbij het eerste blaadje van het samengestelde blad wordt afgesneden; de bladsteelrest is reeds afgestoten voordat het mycelium de stengel heeft bereikt. Proeven met
grote, in kasgrond groeiende planten, gaven niet geheel hiermee overeenstemmende
uitkomsten. Ook bij doorsnijden van de bladsteel op grotere afstand van de stengel
traden nu betrekkelijk veel stengellesies op. Mogelijk hangt dit samen met het ontbreken van meristematisch weefsel in het xyleem, waardoor er - zoals reeds in het
vorigejaarverslagisgemeld - geencomplete afstotingslaag ontstaat.
In verband met de gunstige invloed van een hogere stikstofbemesting op het tegengaan van B. dnerea-aantastingen zijn dit jaar op negen verschillende plaatsen in het
Zuidhollands Glasdistrict proeven genomen om dit op verschillende grondtypen
nader te demonstreren. Alleen op lichtere gronden kon deze stikstofinvloed weer
worden aangetoond. Voor de zwaardere gronden waren de verschillen in stikstofbemesting klaarblijkelijk niet groot genoeg; uit bladanalyse bleek, dat er nauwelijks verschillen inhet stikstofgehalte waren.
Daarentegen kon de gunstige invloed van de stikstofbemesting in een bemestingproefveld van hetI.B.te Veen(Bommelerwaard) duidelijk worden vastgesteld.
In verband met de in enkele experimenten in 1965 aangetoonde correlatie tussen
weefselconsistentie, uitgedrukt in het droge-stofgehalte en het uitgroeien van B.
cinerea in dit weefsel, zijn nog een aantal inoculatieproeven verricht met grote
tomateplanten. Uit deze proeven is duidelijk gebleken, dat de uitbreiding van de
schimmel in een stengeldeel geringer is naarmate het droge stofgehalte hiervan hoger
is.
Voetrotintomaat (project 1-16-1, Dr. K. VERHOEFF)
Gedurende het gehelejaar zijn veel gevallen van voetrot opgetreden, zowel in verwarmde als in niet verwarmde kassen. De uitwendige symptomen lijken op een aantasting door Didymdla lycopersiciKIeb., nl. afsterving van de hoofdwortel. Bij het nu
optredende voetrot is het aangetaste weefsel echter lichtbruin gekleurd, terwijl het
onderste stengellid tot juist boven het grondoppervlak is ingesnoerd, waarbij het
weefsel lichtgrijs is. In de eerste maanden van het jaar traden de symptomen enige
weken na het planten op, later en vooral in de maanden juni en juli stierven vele
planten binnen tien dagen na het planten reeds af. In laatstgenoemde periode betrof
het vooral deter hoogte van het grondoppervlak optredende stengelinsnoeringen.
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Uit de zieke weefsels werden tweePhytophthora-soorten geïsoleerd, waarvan er één
door het C.B.S. te Baarn gedetermineerd is alsP. arecae (COLEM.) PETHYB.;de andere
vertoonde sterke gelijkenis met P. richardiae BUISMAN. Vooral deze laatste kon zeer
vaak uit ziek weefsel worden geïsoleerd. Op havermout-agar groeit het mycelium van
P. arecaehet best bij ± 29°C,dat vanP. richardiaebij ± 25°C.
Bestrijdingsproeven, waarin een zineboplossing bij de stengelbasis van de planten
werd gegoten, gaven wisselvallige uitkomsten.
Ui
Koprol (Botrytis alliiMUNN) (project 1-2-2, G. M. TICHELAAR)
Volgens sommige onderzoekers veroorzaakt B. allii bladvlekken op uiebladeren.
Eigen onderzoek heeft geleerd dat er, behoudens enkele chlorotische stipjes, geen
echte bladvlekken optreden bij infectie, terwijl het ons ook nimmer is gelukt B. alliite
isoleren uit vlekken op uiebladeren. Deze tegenstrijdigheid is aanleiding geweest tot
het uitvoeren van nieuwe infectieproeven opjonge planten. Uit microscopisch onderzoek aan de bladeren is gebleken dat de kiembuizen der conidiën een nabijgelegen
huidmondje binnendringen of over de stomata heengroeien om verder verwijderde
huidmondjes binnen te gaan. Zo breidt zich een licht myceliumnet over het bladoppervlak uit (zie fig. 1). Vóór het binnendringen in het blad wordt meestal eerst een
appressoriumgevormdwaarna infectiehyfen door de stomata in de ademholtegroeien
en vandaar uit in de sluitcellen en de naastliggende epidermiscellen (zie fig. 2). Het
mycelium voedt zich met de celinhoud waardoor de geïnfecteerde cellen te gronde
gaan. Zo lang het blad groen is,blijft ditmyceliumineenrusttoestand inde epidermis-

FIG. 1. Mycelium van Botrytis allii groeiend over de bladoppervlakte, willekeurig een huidmondje
binnendringend
Mycelium of Botrytis alliigrowing onthe leaf surface occasionally entering a stoma
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FIG. 2. Botrytis allii op uieblad.
Vorming van appressoriën op huidmondjes; na
binnendringen gaan de
sluitcellen te gronde
Botrytis allii on onion.
Forming of oppressoria on
stoma followed by destruction ofguard cells
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cellen of groeit hierinverder. Doordat het mycelium zichinhetgroeneblad uitsluitend
in de chlorophylloze epidermis ophoudt, is het verklaarbaar dat er geen symptomen
m de vorm van bladvlekken ontstaan. Pas wanneer het blad ouder wordt is het
mycelium in staat in de onderliggende parenchymcellen door te dringen. In de verwelkende bladeren breidt het mycelium zich snel uit in het mesophyl en kan, bij
vochtigweer,naar buitentreden en sporuleren.

3. Oosporen van Phytophthora porri in aangetast blad van Allium cepa
Oospores of Phytophthora porri inan infected leafof Allium cepa
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In dejaren 1964 en 1965 is geen koprotaantasting van betekenis opgetreden. Het
aantastingspercentage bedroeg slechts 2 tot 6% zodat de bestrijdingsproeven geen
conclusie toelieten. Dezeproeven zijn ditjaar herhaald waarbij wederom vroeg met de
bespuitingen is begonnen. Daar de symptomen van aantasting zich pas na enige tijd
openbaren, zijn deresultaten nogniet bekend.
Op verzoek van de S.N.Ui.F. werden twee bladaantastingen onderzocht die tot
dusverre nog niet op Allium cepa waren waargenomen. Dit onderzoek leverde geen
moeilijkheden op en wij konden aantonen dathethieraantastingen door Phytophthora
porri en Alternaria porri betrof. Het optreden van A. porri op Allium cepa is in het
buitenland bekend maar nog niet in Nederland. Wat de aantasting door P. porri
betreft, dezeisvolkomen nieuwvoor A. cepaenindeliteratuur nog niet bekend.
Fig.3toont deOosporenvanPhytophthoraporri in uieblad.
Vermeld dient nog te worden dat de aantasting van uien en sjalotten door Botrytis
squamosa (zie IPO-jaarverslag 1965, blz. 42) in Nederland ernstige vormen gaat
aannemen.
Witrot (Sclerotium cepivorumBERK.) (project 1-2-3, G. M. TICHELAAR)
De resultaten van de grondbemonstering van het vruchtwisselingsproefveld, waarin
ter bestrijding van het witrot de verbouw van niet vatbare gewassen gecombineerd
wordt met grondontsmetting met geringe hoeveelheden Allisan, zijn in tabel 1weergegeven.Deproef is opgezetintweevoud, deaantallen Sclerotienzijn degemiddelden van
twee monstersper veldje van 12m2.

TABEL 1. Aantallen Sclerotien bij de aanvang van de bestrijdingsproef en na het eerste en na het
tweede teeltjaar
verschil t.o.v.

aantal scier./500 g grond in
grondontsmetting

gladiool
afrikaan
ui
ui

erop

Allisan 50% 12 kg/ha
Allisan 50% 12 kg/ha
Allisan 50% 12 kg/ha
onbehandeld(untreated)

april '65

nov. '65

nov. '66

18
16
14
15

20
15
21
34

12
11
14
22

april '65

nov. '65

nov. '66

soildisinfection
numbers ofsclerotiaj'500 j % of soil

procenten

7-33
7-31
0
+ 47
difference withregard
to thenumberatthe
start in %

TABLE 1. Numbers of sclerotia at the beginning of the control experiment and after the first and the
second year of cropping

Uit de cijfers blijkt dat de besmettingsgraad van degrond geleidelijk afneemt bij de
teelt van niet vatbare gewassen op een licht ontsmette grond. De populatie van de
parasiet blijft constant bij verbouw van de waardplant indien tevens een lichte grondontsmetting wordt toegepast;vindt deze ontsmetting echter niet plaats, dan neemt de
besmettingsgraad toe.
De aantasting van de uien op de met Allisan behandelde grond bedroeg gemiddeld
52% tegen 56% op de niet ontsmette grond. Wederom blijkt dat een lichte grondontsmetting met Allisan alléén geenenkelezin heeft.
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BLOEMISTERIJGEWASSEN

Amerikaanseanjer
Vaatziekten (project 1-10-1, Dr. G. SCHOLTEN)
Vanplanten opgekweekt uitzaad verkregen door kruisingvandeAmerikaanse anjer
'William Sim' met resistente planten van Dianthus caryophyllus-typen 'Chabaud' en
'Grenadin', die na twee jaar in besmette grond te hebben gestaan niet door
Phialophora waren aangetast, zijn stekken genomen, die na beworteling, in een suspensievan mycelium en sporen van deschimmel werden gedompeld.
Bewortelde stekken van 'William Sim', die als controle dienden, werden alle door
Phialophora aangetast; van de zaailingen heeft echter ongeveer 50% de besmetting
overleefd, zodat wel duidelijk is dat in dit materiaal planten voorkomen met een aanzienlijk geringere gevoeligheid voor deze vaatziekte dan bovengenoemde cultivar.
De overgebleven planten worden opnieuw geïnoculeerd ; mede in verband met het
beschikbaar komen van nieuw kruisingsmateriaal op het I.V.T. zal getracht worden
een inoculatiemethode uit te werken waarmee het mogelijk is sneller opPhialophoragevoeligheid te toetsen.
Met planten die deze toets doorstaan en bovendien reeds over een aantal goede
eigenschappen als snijbloemen beschikken, kunnen dan proeven op praktijkschaal
worden genomen.
Bij de bestrijdingsproef met methylbromide tegen Phialophora in de praktijk
(IPO-jaarverslag 1965, blz. 28) ging in de onbehandelde grond ruim 90% van de
planten verloren, terwijl in het ontsmette deel geen enkele plant symptomen van aantasting vertoonde. In verband met dit resultaat moet het waarschijnlijk worden geacht, dat de verwelking, die in het eerstejaar bij enkele planten optrad, ten onrechte
aan deze schimmel is toegeschreven. Voor deze veronderstelling pleit bovendien het
feit, dat het hier planten betrof dieop deplaatsen stonden waar het bestrijdingsmiddel
onder het plastiek was gebracht en ernstige symptomen van broomvergiftiging
optraden.
De resultaten van deze praktijkproef konden op het Proefstation worden geverifieerd in een tablet met besmette grond verdeeld in dertien vakjes waarvan vier met
methylbromide (100 gper m2) drie met metam-Na (150 cc per m2) drie met Ditrapex
(75 cc per m2) geïnjicieerd en drie niet behandeld werden. Laatstgenoemde middelen
gaven - op dezewijze toegepast - geen afdoende bestrijding; er werden hier resp. 33%
en 25%van de planten door Phialophoraaangetast (bij de controle 31 %). In de grond
die met methylbromide was behandeld werden daarentegen geen planten aangetast,
maar hier had 74% van de planten ernstig te lijden van dezelfde fytotoxische verschijnselen die het vorig jaar ook na gebruik van dit middel werden waargenomen
(ziefig.4);dehelft van dit aantal gingzelfs geheel verloren.
Gewasanalyse, uitgevoerd op het proefstation te Naaldwijk, toonde aan dat de
beschadigde planten na ca. acht maanden 60 mg broom per 100 g gewas bevatten,
tegen0mgindeplanten van decontrolevakjes. In degrond kon toen geenbroom meer
worden aangetoond. Dit resultaat is een aanwijzing, dat sporen broom in de grond in
deanjers cumulatief werkentot eenniveau, dat dodelijk voor deplanten is.
De grote broomgevoeligheid van anjers is inmiddels ook in het buitenland geconstateerd (Ver.St., Duitsland, Israël).In verband met dezeer goedewerkingvan methylbromide tegen Phialophora, wordt thans nagegaan of het middel toch in de anjerteelt
kan worden gebruikt, bijv. door de grond na de ontsmetting langdurig uit te spoelen
of eerst één of meer andere gewassen tetelen,vóórdat deanjers worden geplant.
Talrijke praktijkwaarnemingen in de laatste jaren hebben de indruk gewekt dat de
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Fie;. 4. Geheel en gedeeltelijk afgestorven anjerplanten na grondbchandcling niet methylbromide
Completely and partially killed carnation plants after soil disinfection by means of methylbromide

belangrijkste anjercultivars - met name 'William Sim" en zijn vele "sporten", - aanzienlijk meer schade ondervinden van het optreden van Fusarium oxysporum dan in
het verleden het geval was. In dit seizoen werd deziekte onder andere geconstateerd in
moerplanten van 'Starnïe', een nieuwe uit Amerika geïmporteerde, zgn. trosanjer;
voor het optreden van deze aantasting was geen bevredigende verklaring te vinden.
Tevens werd enkele malen Fusariumredolensgeïsoleerd uit zieke planten die dezelfde
symptomen vertoonden als bij een aantasting door F.oxysporum; deze schimmel is in
Duitsland beschreven als vaatparasiet van Dianthus-soorten (GERLACH, W. &H. PAG,
1961: Fusarium redolens WR., seine phytophathologische Bedeutung und eine an'
Dianthus-Arten gefässparasitäre Form (F. redolens WR. f. dianthi GERLACH). Phvt Z
42:349-361).
Er werd een inoculatieproef uitgevoerd met twee isolaties van F. oxysporum (uit
'Starfire' en uit 'Carry Sim') en met F.redo/ensbij 'Starfire', 'William Sim' en de voor
F.oxysporum zeer vatbare cultivar 'Elisabeth'. Van 'Starfire' en 'Elisabeth' zijn thans
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(zes weken n a deinoculatie) in alle drie infectiegroepen reeds eenaantal planten verwelkt. Hoewel de proef nog niet kon worden afgesloten lijkt de conclusie gewettigd,
dat de gebruikte isolatie van Fusarium redolens bij vatbare anjercultivars een even
gevaarlijke parasiet is als F. oxysporum SCHL. f. dianthi (PRILL. & DELACR.) SNYD. &
HANS.

Clematis
Verwelkingsziekte vanClematis (project 1-18-1, Mej. Ir.I. BLOK)
Infectieproeven
Een herhaling van infectieproeven vanhetvorigjaar, indekaszowel alsophet veld,
met Ascochyta clematidina THÜMEN en Coniothyrium clematidis-rectae PETR. gaf
vrijwel hetzelfde resultaat. Inoculatie met mycelium of een sporensuspensie van
C. clematidis-rectae veroorzaakte steeds eenzware aantasting, zelfs tot 100%, terwijl
aantasting door A. clematidina maar 3 0 - 6 5 % bedroeg. Ter vergelijking is een proef
uitgevoerd metC.fuckelii SACC. ;deze schimmel gafnog geen 10% aantasting.
De invloed van curtuurfiltraat vande schimmels is onderzocht door enerzijds afgesneden clematisranken in verschillende concentraties vande Altraten te zetten, anderzijds het nitraat bij ranken van groeiende planten in te spuiten. Deze proef gaf geen
duidelijke aanwijzing dat een eventueel door de schimmels afgescheiden stof de
clematisplanten kandoen verwelken.
Bestrijdingsproeven
Op twee bedrijven iseenbestrijdingsproef opgezet waarbij dewortelhals der planten
bespoten werd met 0,4%AAbolan(tervervangingvan hetniet meer in dehandel zijnde
AAgrano) ofmet 0,1%Tuzet. Opéénbedrijf kwam vrijwel in het geheel geen verwelkingvoor, ophetandere bedrijf bij onbehandelde planten 10%en bijmetAAbolan en
Tuzet bespoten planten resp.2%en3%.
Nasporingen naar het tijdstip waarop de eerste besmetting van Clematis plaatsvindt - in de stekbak, tijdens het opkuilen of op het veld - hebben in het afgelopen
jaar geen succes gehad.
Coniferen
Verwelkingsziekte inConiferen enEricaceeën (project 1-18-2, Mej. Ir.I. BLOK)
N a a r aanleiding van de resultaten van vorig j a a r werd het zoeken naar eengeschikte methode om Chamaecyparis lawsoniana 'Elwoodii' kunstmatig te inoculeren
met Phytophthora cinnamomi RANDS, voortgezet. Ondanks herhaald inoculeren bleek
het ditjaar niet mogelijk deplanten ziek te maken.
Cyclamen
Wortelrot {Nectria radicicola GERLACH & NILSSON en Thielaviopsis basicola (BERK.
& B R . ) FERRARIS) (project 1-10-4, D r . G. SCHOLTEN)

Als vervolg op de proeven van vorig jaar, waarbij Tuzet goede resultaten bij bestrijding van Thielaviopsis heeft opgeleverd (IPO-jaarverslag 1965,blz. 30-31) werd
een uitgebreide proef opgezet o m de werking van dit fungicide tegen Nectria te
onderzoeken entevens n ate gaan of een combinatie vanTuzet methetvoorheen algemeen gebruikte zineb voor de bestrijding van een aantasting door beide schimmels
perspectieven biedt. Daar het stomen van potgrond, vooral in het koude jaargetijde
en ook wanneer het om grote hoeveelheden gaat, vaak op praktische moeilijkheden
32

stuit, werd tevens onderzocht of een ontsmetting met methylbromide het stomen zou
kunnen vervangen.
Als uitgangspunt diende grond, die door middel van reincultures, knol- en wortelresten van zieke planten en blokjes met Thielaviopsis geïnfecteerde winterpeen zeer
sterk was besmet met beide wortelrotschimmels. Van deze grond werd een derde deel
gestoomd, een derde deel ontsmet met methylbromide (320gper m3) eneenderde deel
bleef onbehandeld. In elk van deze drie categoriën grond werden in drievoud de
volgende behandelingen toegepast:
Controle- geenfungicide toegevoegd
zineb in verhouding van 500 g spuitpoeder per m3
Tuzet „
„
„ 250 g
„
„ „
Tuzet „
„
„ 500 g
„
„ „
Tuzet „
„
„ 1000 g
„
„ „
Tuzet + zineb inverhoudingvan2 x 250gspuitpoeder per m3
Tuzet + zineb „
„
„ 2 X 500 g
„
„ „
In de grond die was gestoomd of ontsmet met methylbromide bleven de planten
voor het merendeelvolkomen gezond;ziektesymptomen diena het oppotten optraden
moeten worden toegeschreven aan secundaire infecties. De groei was in beide categoriën in decontrolegroep goed, evenals in de objecten met 500gzineb,250gTuzet of
250 gvan beide fungiciden per m3. 500 g Tuzet gaf een lichte groeiremming, speciaal
bij 500 g Tuzet + 500gzinebwas dit in iets sterkere mate het geval en 1000 g Tuzet
per m3 bleek funest voor de ontwikkeling. De kwaliteit van deplanten in de chemisch
ontsmette grond werd zowel wat bovengrondse delen als wortelstelsel betreft over het
algemeen hoger gewaardeerd dan dievan deplanten ingestoomde grond.
In de niet ontsmette grond ging de controlegroep geheel verloren; het percentage
opkomst was hier slechts 7%tegen 75 à 80% in de andere objecten en deze plantjes
gingen na hetverspenen alletegronde. 500gzinebresp.250gTuzet perm 3 gaven geen
afdoende bestrijding;veeljongeplantjesvertoondenreedsindezaai- en verspeenbakjes
ziektesymptomen en na het oppotten gingen in deze objectenvoortdurend plantenverloren,voornamelijkdooreenaantastingvanNectriaaandewortels.Debesteplanten in
dezecategoriekwamenvoorindegroepwaarvandegrondmet250gTuzet+ 250gzineb
per m3, was vermengd; de kwaliteit deed nauwelijks onder voor die van de overeenkomstige objecten in tevoren ontsmette grond. Hogere fungicidedoseringen werkten
ook hier in meer of mindere mate fytotoxisch, zodat de praktijkadviezen als volgt
werden gewijzigd:
1. Grond ontsmetten. In plaats van door middel van stomen kan dit afdoende geschieden langs chemische weg, waarbij vooral methylbromide (±320 g per m3) in
aanmerking komt inverband met dekorte wachttijd.
2. Alle grond voor het gebruik mengen met 250gTuzet + 250gzineb spuitpoeder
per m3.
In het lopende seizoen hebben vele kwekers aan de hand van dit advies reeds zeer
goederesultaten verkregen.
Fresia
Fusariumoxysporum SCHL.(project 1-10-8,Dr. G. SCHOLTEN)
In het vorige seizoen is aangetoond dat de bodemtemperatuur grote invloed heeft
op de schade door Fusarium en dat er een groot onderscheid in gevoeligheid bestaat
tussen verschillende cultivars (IPO-jaarverslag 1965,blz. 31-33).In een nieuwe proef,
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ten dele uitgevoerd met de nateelt van de knollen uit de vorige proef, werd nagegaan
in hoeverre de besmetting in de grond overblijft en of ogenschijnlijk gezonde knollen,
afkomstig van eenbesmette partij, nog eengezond gewaskunnen opleveren.
Hiertoe werden knollen van 'White Swan' en 'Fantasy' van geïnoculeerde partijen
uit devorigeproef, geplant op vakjes waar niet geïnoculeerde fresia's hadden gestaan,
terwijl de nateelt van deze laatste op vakjes is geplant waarop vorigjaar de geïnoculeerde hadden gestaan. Daar in deze beide cultivars, vooral bij de hoge bodemtemperaturen, de besmetting veel uitval had veroorzaakt, was het aantal knollen niet toereikend om eenzelfde aantal vakjes te beplanten als in het vorige seizoen. Het proefmateriaal werd daarom aangevuld met 2 x 960 knollen van twee nieuwe cultivars,
'Aurora' en 'Pimpernel', waarvoor in de praktijk veel belangstelling bestaat en waarvan de gevoeligheid voor Fusarium werd onderzocht door de helft van de knollen te
dompelen in een mengsuspensie van mycelium en sporen van de schimmel en ze vervolgens uit te planten op vakjes waar in de vorige proef eveneens besmette fresia's
hadden gestaan; de controles werden uitgeplant op de vakjes waarin de fresia's
tevoren niet waren geïnoculeerd. Tenslotte werd van 'Golden Yellow', waarvan in de
vorige proef vrijwel geen enkele plant symptomen van een Fusarium-mïtciit had vertoond, van de knollen uit zowel de geïnoculeerde als de niet geïnoculeerde objecten
de helft in het inoculum gedompeld en uitgeplant in de beide categoriën grond (niet
enwelbesmet).
De resultaten zijn samengevat intabel2.
De voornaamste gegevens van de vorige proef: de sterke invloed van de bodemtemperatuur op de mate van aantasting en het grote verschil in gevoeligheid tussen de
cultivars,werden duidelijk bevestigd.
Opvallend was dat 'Golden Yellow' in veel sterkere mate werd aangetast dan inde
vorige proef; van de beide nieuwe cultivars bleek 'Pimpernel' veel gevoeliger te zijn
dan 'Aurora'. In gezonde partijen die werden uitgeplant op grond waar tevoren besmette fresia's hadden gestaan, gingenveelplanten door Fusariumverloren: de schimmel blijft dus achter in de grond envormt een duidelijke bedreiging voor een volgende
fresiateelt.
Door uit de nateelt van partijen, waarin de ziekte voorkwam, knollen zonder
symptomen opteplanten, ishet mogelijk, eengoedpraktijkresultaat te bereiken.
Dat bij 'Fantasy' inditgevaltoch eenbelangrijk percentage planten ziekwerd, evenals bij niet geïnoculeerde knollen van 'Aurora' kan worden verklaard uit het feit dat
deze werden geplant in vakjes die vorigjaar met 'Fantasy' waren beplant en waarin,
zonder dat deze kunstmatig waren geïnoculeerd, toch een belangrijke Fusariumbesmetting aanwezigwas.
Gerbera
Voetrot(project 1-10-5,Dr. G. SCHOLTEN)
In de praktijk wordt in toenemende matebodemverwarming toegepast bij de teelt
van Gerbera. Menisvan oordeel, dat deschade doorPhytophthora cryptogea PETHYBR.
& LAFF. in een grond met een temperatuur van 20 à 25°C aanzienlijk minder isdan in
niet-verwarmde grond. Vast staat in ieder geval dat door de hogere bodemtemperatuur groeienproduktie gunstig worden beïnvloed.
Naar een verband tussen schimmelaantasting en bodemtemperatuur is een onderzoek ingesteld, waarbij de Wisconsin-tanks op hetI.P.O. werden gebruikt. Vier dagen
vóór het inzetten van de proef waren de Gerèera-plantjes opgepot in JifTy-potjes met
grond waaraan reincultures van schimmels waren toegevoegd; deze plantjes werden
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bij vijf tegelijk inemmers gezet, waarin degrond eentemperatuur had van resp.20, 19,
16 en 13°C. Behalve met Phytophthora cryptogea zijn inoculaties verricht met Verticiüium albo-atrum REINKE & BERTH, en met een tweetal - eveneens uit zieke Gerbera
geïsoleerde - Fusarium-soorten, nl. F. oxysporum SCHL. en F. avenaceum (FR.)
SACC.

Twee weken na het begin van deproef warenalleplanten in de grond met Phytophthoraafgestorven ;is de infectie eenmaal tot stand gekomen dan heeft de bodemtemperatuur dusgééninvloed meer ophet ziekteverloop.
In alle vier emmers met Phytophthora werden nu vijf nieuwe, iets grotere Gerberaplanten gezet.Het ziekteverloop wordt weergegeven intabel 3.
TABEL 3. Verwelking van Gerèera-planten door Phytophthora cryptogea bij verschillende bodemtemperaturen
aantal planten verwelkt na:
temperatuur

20°C
19°C
16°C
13°C

7 dagen

21 dagen

28 dagen

42 dagen

2
3
5
5

3
5
5
5

4
5
5
5

5
5
5
5

28 days

42 days

7 days

21 days

temperature
number of plants willed after:

TABLE 3. Wilting ofGerbera-plants by Phytophthora cryptogea at different soil temperatures

Dit resultaat wijst erop, dat verhoging van de bodemtemperatuur het afstervingsproces inderdaad vertraagt. Het onderzoek wordt voortgezet met een groter aantal
planteninafzonderlijke emmers.
Tengevolge van de Verticillium-aantasting traden bij alleplanten in een tijdsverloop
van twee weken tot twee maanden na de infectie ziektesymptomen op; hierbij werd
geeninvloed van detemperatuur geconstateerd.
DeFusarium-isolaüss bleken nietpathogeen tezijn. In deze objecten gingen, evenals
in de controle, bij de lage bodemtemperaturen enkele planten verloren tengevolge van
eenaantsting door Botrytis cinerea PERS.
LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Aardappel
Zilverschurft (Helminthosporium solani (DUR. & MONT.) (project 1-7-1, Dr. J. C.
Mooi)
Een belangrijk gedeelte van de tijd is besteed aan het schrijven van een publikatie
over het gedurende 1955tot en met 1960verrichtte onderzoek inzake zilverschurft bij
aardappelen.
Onderzoek inzake de veldresistentie vanhet loof tegen aantasting door Phytophthora
infestons(MONT.) D E BARY (project 1-7-4, Dr. J. C. Mooi)
Het onderzoek over de veranderingen in resistentie gedurende de groei van te velde
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staande 'Noordeling' en 'Eigenheimer'-planten (zie I.P.O.-jaarverslag 1965, blz. 36)
is herhaald. Het isverricht door de heer G. HEITMEIJER. In tegenstelling tot 1965 nam
het onderzoek reeds een aanvang toen de planten nog zeer klein waren en werden de
toetsingen met kortere tussenpozen verricht; de methode week niet af. Per plant zijn
van twee stengels alle bladeren afgeknipt en vervolgens geïnoculeerd. Na verloop van
eenzeker aantal dagenisdegraad van aantasting bepaald.
Bij het onderzoek met 'Noordeling' is geconstateerd dat bij de eerste toetsing op
26 mei, toen de planten nog slechts vijf à zes bladeren hadden gevormd, alle bladeren
ziek zijn geworden. Bij detweede en derde toetsing op resp. 31meien 6juni waren de
meeste bladeren ook aangetast, maar degraadvanaantastingwasgemiddeldlagerdan
bij de eerste. De vierde toetsing had plaats op 14juni, het blad was zeer weinig of geheelnietaangetast. Daarna zijn deplanten mettussenpozen vaneenweeknog vijfmaal
getoetst. Na 19juli moest het onderzoek worden gestaakt aangezien het gewas op het
veld alziek werd. Het bleek dat debladeren na 14juni weer gaandeweg sterker werden
aangetast. Evenals in 1965 vond deze toename in vatbaarheid bij de lager zittende
bladeren snellerplaats dan bij dehogere.
Bij debladeren diena 14juni zijn gevormd leek somseenvatbaarjeugdstadium aanwezigte zijn maar deresultaten waren tewisselend om dezeconclusie met zekerheid te
kunnen trekken. Meestal echter bezaten de nieuw gevormde bladeren reeds bij de
eerstetoetsingeenzekereresistentie endaarna nam devatbaarheid toe.
Bij 'Eigenheimer' zijn in 1966 ongeveer dezelfde veranderingen in resistentie waargenomen als bij 'Noordeling'. In bijna alle gevallen was echter de aantasting van vergelijkbare bladeren bij 'Eigenheimer' sterker dan bij 'Noordeling'. Bij de eerste toetsing op26meizijn debladerenvan 'Eigenheimer' in sterkere mate aangetast dan bij de
drievolgende opresp.31mei,6en 14juni. Na 14juninam deaantasting weertoe.
Het in het I.P.O.-jaarverslag 1965 uitgesproken vermoeden dat zeer jonge planten
vatbaarder zijn dan iets oudere wordt door het onderzoek in 1966welbevestigd. Hierna neemt de resistentie toe om ongeveer halfjuni bij beide onderzochte rassen weer te
dalen.
In 1966is ook weer een onderzoek ingesteld naar deveranderingen in resistentie bij
in het veld gekweekte planten van een aantal andere rassen nl. van 'Eersteling',
'Ideaal', 'Bintje', 'Libertas' en 'Voran'. De toetsingen vonden echter elke week en
gedurendeeenlangereperiodeplaats.'Libertas' en 'Voran'-bladeren zijnbovendien op
28juli en 5augustus geïnoculeerd. Bij de eerste toetsingen op 8 en 16juni waren de
planten in minder sterke mate aangetast dan bij de latere. De planten van bovengenoemde rassen bevonden zich in deze tijd evenals die van 'Noordeling' en 'Eigenheimer' in het stadium van resistentie. Daarna nam ook hier devatbaarheid toe. De verandering van de vatbaarheid verliep tijdens de groei in grote trekken parallel aan die
van 'Noordeling' en'Eigenheimer'. Hetvatbarejeugdstadium werd niet waargenomen
maar waswaarschijnlijk bij het beginvan deproef (8juni) al voorbij.
De toename van de vatbaarheid van de bladeren met de leeftijd van de plant vond
niet steeds geleidelijk plaats. Vaak is bij een leeftijdsverschil van een week na een
toename zelfs een afname van het percentage aangetast bladoppervlak waargenomen.
Dezeafwijkingen inhetverloopvan deresistentieveranderingen warenechter gewoonlijk niet groot. Drie weken later was de aantasting vrijwel altijd toegenomen. Bij één
toetsing, namelijk dievan 28juni bij 'Noordeling' en 'Eigenheimer', was de graad van
aantasting echter veel sterker dan verwacht mocht worden. Het ismogelijk dat de vrij
zware regenval kort voor het afknippen van de bladeren tot deze zware aantasting
heeft geleid.
Bij de voor de aardappelziekte weinig vatbare rassen 'Libertas', 'Voran' en 'Noor37

deling' was de aantasting in het stadium van resistentie gering; bij de vatbare rassen
'Eersteling', 'Ideaal', 'Bintje' en'Eigenheimer' daarentegen nog vrij sterk. Na midden
juni nam de vatbaarheid bij alle rassen snel toe maar bij 'Libertas', bij de hoger zittende bladeren van 'Voran' en in mindere mate ook van 'Noordeling' langzamer.
Bij de op 12 en 14juli uitgevoerde toetsingen waren de lagere en bijna alle jongere
bladeren van devatbare rassen zeer sterk aangetast, maar van de weinig vatbare alleen
de lagere bladeren; het percentage aangetast bladoppervlak was bij de hoger zittende
bladeren van deze rassen meestal nog gering. Bij de laatste, - alleen bij 'Libertas' en
'Voran' uitgevoerde - toetsing was devatbaarheid van de hoger zittende bladeren nog
niet sterk toegenomen.
Er is getracht een correlatie te vinden tussen de typische resistentieverandering die
in de week na halfjuni bij alle rassen plaatsvond en bepaalde vegetatieve of generatieve kenmerken. Omstreeks die datum bedroeg het aantal bladeren van de voor de
toetsing gebruikte stengels van de verschillende rassen in 1966tien tot twaalf. In 1965
was het aantal bladeren van 'Noordeling' en 'Eigenheimer' in het stadium van resistentie ongeveer even groot, namelijk negen tot elf. Bij toetsing een week na half juni
1966 waren de bladeren soms echter reeds enigermate vatbaar geworden terwijl de
stengel toch niet meer dan elf bladeren had. De periode waarin de strekking van de
bloemtrossteel bij de meeste rassen plaatsvond viel ongeveer samen met de toename
van de vatbaarheid in de week na 15 juni. Bij 'Libertas' kwam deze strekking echter
pas eenweeklater tot stand. Bij'Noordeling' en 'Eigenheimer' isnagegaan ofer tussen
deknolproduktie enhetverloop van deresistentie verband bestaat.Het isgebleken dat
de knolaanleg reeds plaats vond in het stadium van resistentie maar dat het begin van
toename in knolgewicht vrij goed correleerde met het begin van de vatbaarheid na
halfjuni.
Gedurende 1966 en ook reeds in 1965 is in samenwerking met de Biochemische
Afdeling (Drs. C. KLIFFEN, project 9-1-2) geprobeerd na te gaan of er een correlatie
bestaat tussen de groeivanP. infestansop debladextracten en de graad van aantasting
van de bladeren. Oorspronkelijk is gewerkt met volwassen planten waarvan de lagere
bladeren vatbaarder zijn dan de hogere. In 1966 en ten dele in 1965 zijn ook planten
van verschillende leeftijd voor het onderzoek gebruikt aangezien gebleken was dat de
resistentie van de plant met de leeftijd veranderde. Tot nu toe is niet aangetoond dat
rasverschillen inzake de veldresistentie verband houden met de groei van de schimmel
op de bladextracten. Er is echter wel een correlatie geconstateerd tussen de groei van
P. infestans op de bladextracten en de resistentie van het blad in verband met de bladpositie. Bij 'Libertas' is bovendien vastgesteld dat er een verband bestaat tussen de
schimmelgroeienderesistentievandebladerenafhankelijk vandeleeftijd vandeplant.
In de herfst van het afgelopen jaar is het ras 'Multa' op enkele proefvelden in
Noord-Brabant in sterke mate door P. infestans aangetast. Tot nu toe is aangenomen
dat 'Multa' een hoge graad van veldresistentie bezat. Er zijn uit de literatuur echter
geen voorbeelden bekend dat de veldresistentie gebroken kan worden, zodat het momenteel niet mogelijk iseenverklaring tegevenvoor deernstige aantastingvan dit ras.
Rhizoctoniaziekte (project 1-3-1, Ir. J. H. VAN EMDEN en G. M. TICHELAAR)
In 1965is in potproeven met perliet en met een zeer arme niet gesteriliseerde zandgrond gebleken, dat de aantasting van jonge spruiten samenhing met de vorm waarin
destikstofbemesting werd toegediend.
De infecties kwamen het meestvoor na bemesting met ureum, minder na toediening
van ammoniumsulfaat en het minst na gebruik van calciumnitraat. Een veldproef
leverdeechter andere resultaten op.
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In het afgelopen jaar is de proef in de volle grond onder goed controleerbare omstandigheden herhaald in grote door betonnen randen van elkaar gescheiden vakken.
Thans bleek de minste aantasting voor te komen indevakken bemest met ureum en de
meesteindevakken bemest met kalksalpeter. Het feit dat deresultatenvan de proeven
genomen onder normale omstandigheden anders uitvallen dan die van de proeven
waarbij alleen de plant en het pathogeen betrokken waren, doet vermoeden dat het
effect van de meststof op de parasiet van minder belang is dan de invloed van de bemesting ophet gehele milieu.
Schurft bij aardappelen (Streptomyces scabies) project 1-6-6,Tr.R. E. LABRUYÈRE)
De schurftbestrijding door beregening heeft in het afgelopen jaar op verschillende
proefvelden goede resultaten opgeleverd, doordat de periode waarin de groeiende
aardappelknol vatbaar is samenviel met een van relatief droog weer. Mangaanbemesting heeft ook dit jaar geen invloed gehad op het optreden van schurft. In de
vruchtwisselingsproeven isgebleken dat het schurftniveau van de grond onder invloed
van graan alsvoorvrucht neigingvertoont omte stijgen.
In laboratorium en kassen is het onderzoek voornamelijk gericht geweest op de
eigenschappen van de pathogène isolaties, die de verschillende schurfttypen veroorzaken.
Veldproeven
Beregening
Verschillende proeven over de invloed van beregening op aardappelschurft zijn in
samenwerking met de voorlichtingsdiensten en het Proefstation voor Akker- en
Weidebouw uitgevoerd. In de Noordoostpolder kon alleen bij deproeven PAW 1057,
1058 en 1059 de kunstmatige beregening door late ontwikkeling van het gewas niet
volledig uitgevoerd worden omdat er in de tweede en derde decade vanjuni veel regen
viel. Bovendien bleek, dat bij deze proeven twee verschillende schurfttypen zijn opgetreden, waarvan denormale pokschurft wel, maar de netschurft (Elefantenhaut) niet
op deberegening heeft gereageerd.
In de consulentschappen N.-Groningen en N.-Friesland hebben de beregeningsproeven, dank zij een droge periode in het begin van deknolzetting veel succes gehad.
In Friesland kon door beregening hetpercentagevoor export ongeschikte aardappelen
door beregening teruggebracht worden van 80% tot ongeveer 6%. De beregening
ving veertien en zeven dagen vóór, bij en zeven dagen nâ het begin van de knolzetting aan. Hoewel de resultaten van de objecten van deze proef onderling niet significant verschillen, had de vroegste beregening het beste en de laatst begonnen het
geringste effect. De opbrengsten van de beregende objecten waren gelijk of hoger dan
dievandeonbehandelde;alleen het object van de beregening die het vroegst is begonnen gaf eenlagere opbrengst.
In Groningen, waar de beregening eveneens winst aan exportkwaliteit opleverde,
hoewel veel kleiner (5%) door het veel lagere aantastingsniveau, was het afwijkende
effect van devroegste beregening nog sterker dan in Friesland. De opbrengst was zelfs
significant minder danvan de overige objecten.
Zoalsindeafgelopenjaren reeds wasgedaan, werd in Ensdoor hetuitschakelen van
bepaalde sproeiers indevasteregenleiding deinvloed van deberegening op de schurftaantasting nagegaan. Langs de leiding waren op gelijke afstand bussen neergezet,
waarin de hoeveelheid beregeningswater werd opgevangen. Op deze plaatsen zijn bij
de oogst de monsters knollen genomen waaraan het percentage schurftig oppervlak is
bepaald. Figuur 5geeft eenbeeld van de resultaten.
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FIG. 5. Verband tussende op eenbepaalde plaats door kunstmatige beregening gegeven hoeveelheid
water en het percentage met schurft bedekt knoloppervlak van aardappels; bovenste kolommen: totaal gegeven hoeveelheid water in 6 giften (gem. van 5herh.); onderste kolommen:
gemiddeldpercentageschurftig knoloppervlak(5herhalingen).
Relationbetween thequantityof irrigation waterfallen at a certainplaceandthesurface area
coveredwithscab(in %)ofpotatoesharvestedatthatplace.Columnsatthetop:quantityofirrigationwatergiven in6applications (av.of5repl.). Columnsat the bottom: Averagesurface
areacoveredwithscabin %(5repl.).

Ook hier is het optreden van schurft begunstigd door een droge periode. Het beregeningswater istussen 18mei en 11 juni gegeven. Na deze datum is door overvloedige
natuurlijke regenval geen beregeningmeernodiggeweest.Rondomdesproeiersisdoor
het consulentschap een geringe oogstdepressie waargenomen, die echter gecompenseerd isdoor hogere opbrengsten verder van de sproeiers af. De gemiddelde watergift
van ongeveer 60mm in zes keer heeft in dit praktijkgeval het schurftpercentage doen
teruglopen van ± 3,5%naar ± 0,5%.
Bemesting
Ten aanzien van de schurftbestrijding hebben de bemestingsproeven met mangaan
en magnesium in 1965geenresultaat gegeven. Daar deweersomstandigheden toen niet
gunstig zijn geweest voor het optreden van schurft, zijn de proeven dit jaar door het
consulentschap N.-Groningen herhaald. Ook nu zijn daarbij geen positieve gegevens
naar voren gekomen. De pot- envakkenproeven van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid hebben evenmin aanwijzingen gegeven voor een gunstige invloed van het
mangaan.
Vruchtwisseling
De vruchtwisselingsproeven in Friesland en Groningen zijn voortgezet. Het schurftniveau van beide velden lag, doordat de omstandigheden voor het optreden van de
ziekte gunstig waren, aanzienlijk hoger dan dat van 1965, maar nog niet zo hoog als
in het schurftjaar 1964. In Groningen werkte de vruchtwisseling graan-graan-aardappelen significant meer schurftbevorderend dan de andere twee (graan-bieten-aard40

appelen en graan-kunstweide-aardappelen). In Friesland is een dergelijke neiging
misschien wel aanwezig, maar deze is dit jaar door onregelmatigheid van het proefveld onvoldoende duidelijk tot uiting gekomen.
Laboratorium- enkasproeven(H. VRUGGINK)
Antagonisme
Op bepaalde terreinen blijkt het antagonisme in de grond een rol te spelen bij het
optreden van schurft. Een voorbeeld hiervan is gevonden op een praktijkperceel in
Groningen, waar de schurftaantasting op het perceel van voor naar achter oploopt.
Al sedert enkele jaren zijn hier observatieveldjes aangelegd en is aan grondmonsters
het antagonisme ten opzichte van het schurftorganisme bepaald. Tabel 4laat duidelijk
ziendat ereennegatieve correlatie bestaat tussen het optreden van antagonisme envan
aardappelschurft.
TABEL 4. Verband tussen het voorkomen van antagonisten en het schurftorganisme op een praktijkperceel in Groningen
herkomst

monster van
veld 1
monster van
veld 2
monster van
veld 3

samplefrom field

ehurft

1964/65
1965/66
1964/65
1965/66
1964/65
1965/66

0,4
3,0
14,4
5,8
27,8
16,5

% scab

aantal
antagonisten

22
47
31
38
16
36
number of
antagonists

totale
remming

gemiddelde
remming per
antagonist

aantal antagonisten met een
remming groter
dan 4 mm

16,06
17,55
4,56
6,67
2,12
5,92

0,73
0,37
0,14
0,16
0,15
0,16

9
13
3
3
0
2

total inhibition
in cue

averageinhibition
per antagonist

number of antagonists with an
inhibition
morethan 4 mm

TABLE 4. Relation between the occurrence of antagonists and the scab organism on a potato field in
Groningen

Ook ineenander praktijkgeval iseen dergelijke correlatie gevonden. Een onderzoek
naar deinvloed van devoorvrucht soja op het antagonisme bracht aan het licht, dat in
dezeproef het antagonisme minder was dan bij devoorvrucht lupine. Dat desondanks
na soja minder schurft gevonden werd dan na lupine kan dus in dit geval niet verklaard worden door een groter antagonisme, wel echter door een geringer aantal
pathogenen, dat na soja slechts half zo groot was als na lupine. Dit zou wijzen op een
ongunstige invloed van het residu van soja op pathogène zowel als op antagonistische
actinomyceten.
Serologie
Tegen het netschurftorganisme is een afzonderlijk antiserum bereid, daar bepaalde
netschurftisolaties met het normale antiserum niet reageren. Enkelevan de afwijkende
netschurftisolaties reageren echter met hetnieuwe antiserum evenmin.
Een onderzoek is ingesteld naar de invloed van het voedingsmedium, waarop de
isolaties worden gemaakt, op de serologische reactie. Hierbij is gebleken dat het
glycerol-asparagine-tyrosine (GAT-) medium het laagste percentage serologisch
negatief reagerende enhet hoogste aantalpathogèneisolaties oplevert.
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Schurft t y p e n o n d e r z o e k
De invloed van de bodemtemperatuur op de mate van aantasting door een drietal
door ons onderscheiden schurfttypen is voortgezet. De optimale bodemtemperatuur
ligtvoor deaantasting door oppervlakkige schurft bij 20°Cenvoor dediepepok waarschijnlijk nog 1-1,5°C hoger. Voor de netschurftisolaties daarentegen is het optimum
maar 16°C, alhoewel binnen deze groep wat meer variatie bestaat dan binnen de
andere groepen. Het netschurftorganisme blijkt bovendien, - zowel in pot- als in
veldproeven - in sommige gevallen een niet onaanzienlijke opbrengstderving te veroorzaken als gevolg van een ernstige, algemene aantasting van het wortelgestel. De
andere schurfttypen geven alleen maar plaatselijk lesies op de wortels. Wanneer men
in de praktijk last heeft van netschurft wordt daarom geadviseerd geen 'Bintje',
'Climax' of'Industrie' te verbouwen, daar deze aardappelrassen juist voor dit schurfttype gevoelig zijn.
I n v l o e d van b o d e m f a c t o r e n
In een aantal potproeven is de invloed van enige calciumverbindingen nagegaan.
AanvankelijkleekCaC0 3 integenstelling tot de andere verbindingen schurftremmend
tewerken, maar inlatereproeven isdit nietmeer geconstateerd.
Van het beregeningsproefveld in Ens zijn een aantal grondmonsters onderzocht.
Daarbij is de aanwijzing verkregen, dat het aantal bacteriën in verhouding tot het
aantal actinomyceten in de beregende gedeelten hoger is dan in de onberegende; omgekeerd neemt het aantal pathogenen onder de tyrosinase-positieve isolaties door beregening af.
In potproeven isdereactievan een aantal isolaties ophet vochtgehalte van de grond
nagegaan. Diepe pok en oppervlakkige schurft geven bij een laag vochtniveau duidelijk meer schurft, de netschurft isolaties daarentegen reageren vrijwel niet op het
vochtgehalte van degrond. Dit isin overeenstemming met praktijkwaarnemingen van
deberegeningsproefvelden inde Noordoostpolder.
HANDELSGEWASSEN

Zaadbiet
Ziekten vanzaadbieten(project 1-15-3, Dr.Ir.J. VAN DER SPEK)
V e r w e l k i n g s z i e k t e ( Verticilliumspec.)
In 1966 is vastgesteld, dat de verwelkingsziekte voorkomt in het gebied om de
Dollart en ten zuiden daarvan. Het aantal aangetaste planten wisselde van 5tot 50%.
Dematevanaantastingvaltechter moeilijk te schatten, doordat deze bij de individuele
planten kan variëren van een aantal verwelkte bladeren tot totale verwelking. In het
eerste geval wordt normaal zaad voortgebracht, in het tweede sterft de plant tenslotte
geheel af; er kan dan afhankelijk van het tijdstip waarop de bloeiwijze verwelkt, een
normale hoeveelheid of geen zaad gevormd worden. Veelzeggender is echter dat een
aantal akkerbouwers in het genoemde gebied geen zaadbieten meer teelt vanwege het
aantal "dode planten".
In 1965isreeds een begin gemaakt met het isoleren van Verticilliumspec,uit grond;
dit is in 1966 op grotere schaal en meer systematisch voortgezet. Van elk van zes
percelen waarvan het gewas in verschillende mate was aangetast en van twee percelen
met een gezond gewas zijn twaalf ongestoorde grondmonsters genomen. Een van de
tweelaatstgenoemde percelen ligt op de grensvan het welen niet geïnfecteerde gebied,
hetandereietsverder daarbuiten. In dezegrondmonsters zijnjonge bieteplanten gezet,
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ter controle op de aanwezigheid van de ziekteverwekker; in de loop van dewinter zal
de microflora van deze gronden worden onderzocht. Uit de vaten van de zieke zaadbieten verkregen van de zes percelen, is op één geval na Verticillium dahliae KLEB.
geïsoleerd. Uit deze ene plant werd een Cephalosporium-soort verkregen. Uit het gezonde gewasvan genoemde percelen zijn geen schimmels geïsoleerd. Uit de literatuurgegevens is bekend, dat enkele Cephalosporium-soorten als vaatparasiet verwelkingen
kunnen verwekken. Mogelijk kan Cephalosporiumbij de biet dus ook iets betekenen.
Deze veronderstelling wordt min of meer ondersteund door het vrij frequent isoleren
van Cephalosporium spp. uit jonge pootbieten geteeld in de op het I.P.O. gebruikte
potgrond, dieblijkbaar dezeschimmel bevat.
Veel tijd is besteed aan het onderzoek over de pathogeniteit van Verticillium-isolaties, die in 1965zijn verkregen uit grond waarop een ziek gewas zaadbieten groeide;
alle behoren zij tot de soort V. nigrescens. Uit planten van het zieke gewas is echter
V. dahliae geïsoleerd. Injectie van jonge bieteplantjes met een sporensuspensie van
V. nigrescens had geen of hoogstens een zeer onduidelijke verwelking van een enkel
blad tot gevolg. V.dahliaeveroorzaakt daarentegen voor langere of kortere tijd meestal zeer duidelijke symptomen. De vele herisolaties leverden vrijwel steeds Cephalosporium op en slechts éénmaal een Verticillium die in cultuur uitsluitend wit mycelium
met veel sporendragers heeft. Deze isolatie gelijkt op een Verticillium dahliae die in
cultuur zijn typische verschijningsvorm heeft verloren en deze ook niet meer terug
krijgt na passage door een bieteplant, die als gevolg van deze atypische isolatie echter
welduidelijk verwelkingvertoont. Onderzoek isgaande om dit schijnbare mengelmoes
vanverschijningsvormen te ontwarren.
Een tweejarige luzerne als voorvrucht verminderde de aantasting door Verticillium
in vergelijking met graan als voorvrucht aanzienlijk. Naar aanleiding hiervan zijn
voorbereidingen getroffen om in de kas een vruchtwisselingsproef met kunstmatig besmette grond uit te voeren. Hiervoor zijn twee kleigronden gereserveerd, diebeide van
nature V.nigrescens bevatten. Een reeds lang in cultuur zijnde V. dahliaebleek door
middel van kunstmatige besmetting wel in de ene, maar niet in de andere grond stand
te houden. Dit onderzoek wordt voortgezet.
Een proef om na te gaan of de schimmel met het pootgoed overgaat, wordt dit jaar
herhaald.
Een veldproef van 1965 wees uit, dat de concentratie van het in de plant gebrachte
inoculum welinvloed heeft op dekans dieeendergelijke plant heeft omziekte worden,
maar niet op de mate van aantasting na deinfectie. Door het natte weer had geen verwelking van de bloeiwijze plaats vóór de zaadzetting, zodat geen opbrengstdepressie
enverlagingvan dekiemkracht van het zaad optraden. Van develdproef in 1966waaruit de opbrengstvermindering bij verschillende percentages aangetaste planten had
moeten blijken, laghetpercentage geslaagdeinfecties onder devijftig. Door stormschadeenandere oorzaken loonde hetniet een opbrengstbepaling uittevoeren.
Valse meeldauw(Peronosporaschachtii FUCK.)
De bespuitingsproef met zineb op een praktijkperceel winterzaadbieten in Groningen is met medewerking van de RLVD voortgezet. In 1965 is reeds vastgesteld (zie
I.P.O.-jaarverslag 1965,blz. 45), dat een bespuiting om de tien dagen de aantasting in
de herfst slechts enigermate onderdrukt. De indruk is verkregen dat dit ook het geval
isbij het daaropvolgende gedeeltevan degroeiperiode. De aantasting waste gering om
zichtbare verschillen in de stand van het gewaste veroorzaken. Alsgevolgvan te hoge
stikstofgiften washetpercentage uitgewinterde planten bijzonder groot (80%).
Om na te gaan hoeveel geïnfecteerde pootbieten onder praktijkomstandigheden in
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een partij getolereerd kunnen worden is een veldproef uitgevoerd. Het moeilijke punt
hierbij is echter welke zieke bieten men moet nemen: die in de zomer, in de herfst of
in beide perioden duidelijk ziek zijn. Theoretisch zou men planten moeten nemen
waarvan debladprimordiën in de oksels van de bladeren het sterkst zijn aangetast; dit
is echter niet te verwezenlijken. Voor deze proef zijn in de herfst van 1965zieke pootbieten verzameld. In ons geval waren slechts 16% van de oorspronkelijk zieke bieten
na het uitpoten nog ziek. Wellicht zijn voor een gedeelte bieten genomen die op het
voor deproef 1966"verkeerde" ogenblik duidelijk ziekwaren; bovendien zijn zeevenals de gezonde pootbieten gedurende de winter aanhoudend bij lage temperatuur
(2-3°C)bewaard. Zij begonnen alsgevolg daarvan envan een aantal warme voorjaarsdagen spoedig te schieten, waardoor het vatbare stadium te snel voorbijging. De uitbreiding van de ziekte van plant naar plant was dan ook zeer gering. Door deze bijzondere omstandigheden week het verloop van de aantasting dusvan denormale gang
vanzaken af, zodatergeenconclusies uittetrekken waren.
ALGEMENEONDERZOEKINGEN OVER SCHIMMEL- EN BACTERIEZIEKTEN

Voet-enwortelrotvanerwten(project 1-6-5,Dr.Ir. J. v. D. SPEK)
In hetjaarverslag over 1965(blz. 46)isreeds opgemerkt, dat de opbrengst aan doperwten in de provincie Groningen bijzonder slecht was. Als oorzaak is genoemd een
aanhoudend te hoog vochtgehalte van de grond als gevolg van grote hoeveelheden
neerslag die de meeste gronden niet konden verwerken. De planten vergeelden vroegtijdig envertoonden verschijnselen dieaanvoetziekte deden denken.
Naar aanleiding daarvan zijn in 1966 proeven uitgevoerd over de invloed van de
bodemvochtigheid - zeer hoog en zeer laag - op de opbrengst in het algemeen en op
het optreden van voet- enwortelrot inhet bijzonder. In hetgevalvan waterverzadiging
zijn bovendien de gevolgen van het samendrukken van grond voor de groei van de
erwteplant nagegaan. De invloed van denogniet onderzochte wijzevan sterilisatie, de
chemische grondontsmetting, iseveneens onderzocht.
Van de grond is de hoeveelheid aan bacteriën, schimmels en actinomyceten vastgesteld. Alleen de schimmels zijn tot op de soort of het geslacht gedetermineerd. Een
aantal factoren die de fysische vruchtbaarheid van de grond bepalen (vochtgehalte,
poriënvolume en het voorkomen van reductieverschijnselen) en de chemische vruchtbaarheid zijn tevens onderzocht. Van de planten zijn bepaald de algemene toestand
gedurende de groei, de wortelontwikkeling, de gezondheidstoestand van wortel- en
stengelvoet en de opbrengst aan droge stof van stengels en bladeren en van de peulen.
Wij zijn ons ervan bewust, dat de bepalingen van de microflora van de grond zeer
onvolledig zijn, en menen dat eenuitgebreidere analyse dan van uitsluitend schimmels
noodzakelijk isvoor een goed inzicht indezematerie.
Het is hier niet de plaats om in bijzonderheden te treden. Volstaan wordt met het
vermeldenvan devolgende resultaten.
1. Het aantal geïsoleerde bacteriën per gram grond vertoont meestal zeer grote
variaties. Om dezereden zullen zij hier buiten beschouwing blijven.
2. De erwteplant geeft op met water verzadigde grond een zeer hoge opbrengst in
tegenstelling tot die op zeer droge grond, terwijl de eerstgenoemde niet lager isdan op
grond met een variërend vochtgehalte; de internodiën zijn lang, de bladeren groot en
sappig, en er worden veel peulen gevormd. Opgemerkt moet worden, dat voor een
goede groeivan hetgewasbij waterverzadiging, het water indegrond niet te sterk mag
stagneren. Opdroge grond hebben deplanten daarentegen zeerkorte internodiën, kleine en enigszins vaal groene bladeren en vormen weinig peulen. Het verschil in vocht44

gehalte van de grond heeft geen effect op de totale aantallen schimmel- en actinomycetenkolonies enevenmin op desamenstellingvan de schimmelflora.
3. Samendrukken van grond heeft in het gegeven geval noch op de totale aantallen
schimmel- en actinomycetenkolonies, noch op de samenstelling van de geïsoleerde
schimmelflora invloed. De erwt reageert hier daarentegen zeer duidelijk met een lagereopbrengst daninniet samengedrukte grond op. De oorzaak hiervan isvan zuiver
abiotische aard.
Uit depunten 2en4volgt, dat deplant inelkgevaleerder reageert op veranderingen
indegrond dan schimmelsen actinomyceten.
4. Op voetziekteverwekkende grond wordt na partiële sterilisatie altijd een gezond
gewas verkregen, onverschillig of deze sterilisatie wordt uitgevoerd bij hoge of lage
temperatuur, met gammastralen of chemische middelen. Van delaatstgenoemde geeft
Vapam een hogere opbrengst dan DD en chloorpicrine (zie fig. 6). Methylbromide
heeft ook een bijzonder goed effect op degezondheidstoestand en de opbrengst van de
erwt; ditisineenveldproef bevestigd.

FlG 6. Effect van grondontsmetting op het optreden van voet- en wortelrot; v.l.n.r.: onbehandelde

en gepasteuriseerde grond en grond behandeld met Vapam, D D en chloorpicrine
Effect of soil disinfection on the occurrence offoot and root rot; from left to right: untreated and
pasteurized soil and soil treated with Vapam, DD and chloropicrin
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5. Op voetziekteverwekkende, knikkige grond en op grond waar de planten
door reductieverschijnselen (als gevolg van veel water) minder goed groeien, schijnen
dikwijls weinig tot zeer weinig actinomyceten en soms een geringe schimmelpopulatie
voor te komen. Na partiële sterilisatie van dergelijke grond door pasteurisatie of
chemische grondontsmetting komen de aantallen actinomyceten meestal op een meer
normaal niveau (meer dan 105koloniesper gram grond).Het blijkt, dat dekiemen van
deze organismen wel degelijk aanwezig zijn, maar dat hun vermeerdering door bepaalde omstandigheden wordt belet. Dit zijn andere dan de onderzochte fysische en
chemische bodemfactoren; de laatstgenoemde zijn in onze proeven vóór en nâ deze
partiële sterilisatie dezelfde.
De hoeveelheid schimmels per gram grond neemt na een dergelijke behandeling
soms toe, soms af en blijkt ook wel gelijk. Daar er tussen wel ennietpartieel gesteriliseerde grond geen verschillen in chemische en fysische vruchtbaarheid zijn geconstateerd, ligt het voor de hand de verbetering in de gezondheidstoestand en/of de verhogingin opbrengst na partiële sterilisatie aan deverandering van de microflora toe te
schrijven, inhet bijzonder aan destijgingvan het aantal actinomyceten.
Om deze conclusie op juistheid te toetsen wordt getracht de bodemflora van bepaalde gronden door toevoeging van natuurlijke substraten in gunstige zin te wijzigen,
speciaal door het aantal actinomyceten te vermeerderen. Een voor hen gunstige voedingsbron, chitine, is aan wel en niet voetziekteverwekkende grond toegevoegd in de
vorm van ontzoute, gemalen garnalenpantsers, al of niet gemengd met actinomyceten.
Vooraf is in vitro de antagonistische werking van vijfendertig actinomyceten onderling en ten aanzien van Fusarium solani onderzocht. Bovendien wordt het effect van
stalmest enfijngehakt stro op demicroflora nagegaan. Reedsisgebleken dat garnalenpantserpoeder in de eerste plaats een duidelijke verandering in de schimmelflora teweegbrengt. Veel Mucorineae zijn waargenomen, waaronder hyperparasieten. Op
grond hiervan wordt onderzocht of garnalenpantserpoeder-agar een selectieve voedingsbodem isvoor dezeschimmels.
Bacterieziekten bijplanten, algemeen (project 1-12-4, Drs. H. P. MAAS GEESTERANUS)

Uit binnen- en buitenland kwam geregeld ziek plantemateriaal binnen met het verzoek dit op aanwezigheid van pathogène bacteriënte onderzoeken.Twee gevallen zijn
vermeldenswaard. Een nieuwe ziekte, veroorzaakt door een Xanthomonas-zchtige
bacterie, deed zichvoor bij tulpen. De beschrijving van het organisme levert moeilijkheden op, omdat de gebruikelijke fysiologische toetsingen alle negatief uitvallen, behoudens de lipolytische. Voorts drong de gevaarlijke ziekte "nreblight" dit jaar
Nederland binnen. De bron van de infectie van de boomgaarden moet bij een geïnfecteerde meidoorn worden gezocht. De zeer algemene verspreiding van deze boomsoort
maakt het moeilijk deziekteweeruitte bannen.
Ontwikkeling van methoden voorbacteriediagnostiek (project 1-12-5, Drs. H. P.
MAAS GEESTERANUS)

Het voorkomen van fireblight in een enkele boomgaard maakt het noodzakelijk een
snelle diagnose te kunnen stellen. Zeer geschikt is hiervoor de serologische toets. Bij
de bereiding van het antiserum bleek dat de bacterie zeer toxisch voor konijnen is;
dit leverde in het begin moeilijkheden op, die echter overwonnen zijn. Thans beschikkenwij overeenantiserum van eenzeer hoge titer.
Daarnaast trachten wij langs een geheel andere wegbacteriestammen in groepen in
te delen. Daarbij gaan wij van het idee uit dat de door de bacterie geproduceerde che46

mische verbindingen chromatografisch tescheiden envervolgens spectrofotometrisch
intedelen zijn. Het lagvoor dehand metdekleurstoffen te beginnen.
Ontwikkeling vaneen methode om de toxische samenstelling vanpreparaten van
Bacillus thuringiensis tebepalen(project 1-12-7, Drs. H.P.MAAS GEESTERANUS)(zie
ook hetverslagvan deheerJ. P. W. NOORDINK,project 9-1-3,blz. 152)
Aan Pierisbrassicaelarven, derde stadium, worden stukjes koolblad gegeven bedekt
met oplopende doses vaneenBacillus thuringiensispreparaat. In eenbepaald traject
van dedoseringblijken de dieren bij oplopende dosering minder tegaan eten. Beneden
dit traject eten de dieren evenveel alsvergelijkbare proefdieren opeen onbehandeld
blad; boven dit traject blijven zij eveneens onafhankelijk vande dosering een constante geringe hoeveelheid voedsel opnemen. In het bovengenoemde traject, waarin
dus eenverband bestaat tussen opgenomen hoeveelheid voedsel en gegeven dosis, is
de curve diedit verband aangeeft karakteristiek voor het gebruikte preparaat. Verschillen invorm enliggingvan delijnen kunnen worden veroorzaakt door verschillen
in samenstelling van dezelangs biologische wegbereidepreparaten ofdoor verschillen
inde concentratie der toxische stoffen indepreparaten. Op dezemanier kan dezuiverheid vaneen preparaat worden onderzocht, wat voor devolksgezondheid vanbelang
kan zijn.
Door hetoptreden van een reductie inde voedselconsumptie levert debepaling van
LD 50 (gegeven)— algemeen gebruikt alsnorm voor degiftigheid vaneenpreparaat onnauwkeurige uitkomsten;beter ishet om deLD 50(gegeten)te bepalen.
Het verband tussen gegeven engegeten dosis blijkt weer karakteristiek tezijn voor
het gebruikte preparaat. Vergelijking vandeze relaties voor deverschillende preparatenvertelt onseveneenshet éénenander overhun samenstelling.
Om verdere inlichtingen te verkrijgen over de toxische stoffen, die deze bacterie
produceert, werd zij gekweekt op een voedingsbodem met 14 C. Stoffen, die vrijkomen bijde vermeerdering van debacterie ofdoor enzymatische afbraak binnenhet
insektelichaam, kunnen chromatografisch worden gescheiden enmet autoradiogrammen zichtbaar gemaakt worden. Intweepublikaties (ziealg. ged.) wordt een uitvoerig
verslagvanditonderzoek gegeven.
Onderzoek naarderhizosfeer mycoflora vandiversegewassenenonkruiden in verband
met demogelijkheid totharmonische bestrijding vanplanteparasitaire bodemschimmels
(project 1-3-3,Ir. J. H. VAN EMDENen G. M. TICHELAAR)

In het kader vandit project iseen onderzoek ingesteld betreffende de volgens de
praktijk bestaande „Rhizoctonia-gevoelige" en „Rhizoctonia-ongevoelige" gronden.
Op eerstgenoemde zou de ziekte veel heviger optreden en bovendien het effect van
pootgoedontsmetting gering zijn. Omgekeerd zou de Rhizoctonia-ziekte op dezgn.
„ongevoelige gronden" ookbij gebruik vanniet ontsmette poters nooit ernstige vormen aannemen.
Ten behoeve vanditonderzoek ontvingen wij vandeRijkslandbouwconsulent van
Noord Groningen vaniedertypeeenhoeveelheidvan ca. 300kg grond.
Wij konden aantonen dat in de „gevoelige grond" boekweitstro sterker door
R. solani gekoloniseerd werd daninde„ongevoelige grond". Bovendien vertoonden
besmettepoters op eerstgenoemd grondtype eensterkere aantasting opjonge spruiten
enopdegeoogste knollen kwamen meer Sclerotien voor.
Vanblankpootgoedblevendespruitenonaangetastinde„ongevoelige grond", maar
vertoonden inde„gevoeligegrond"eengeringaantallichteinfecties;onderdegeoogste
knollen vandeze laatste grond kwam eenaantalvoor met dikkeSclerotien,(ziefig.7).
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Fio. 7. Infectie van aardappelknollen met Rhizoctonia solani gekweekt uit al of niet gedesinfecteerde
poters op verschillende typen grond.
Links:.Rfcoc/on/a-ongevoelige grond,
boven: knollen gedesinfecteerd, onder: knollen niet gedesinfecteerd.
Rechts: Rhizoctonia-gevoeïigegrond,
boven: knollen gedesinfecteerd, onder: knollen niet gedesinfecteerd.
Infection by Rhizoctonia solani of tubers grown from seed tubers whether or not disinfected in
different soil types.
Left: soil notfavouring parasitic action o/Rhizoctonia,
top: tubers disinfected, bottom: tubers not disinfected.
Right: soilfavouring parasitic action o/Rhizoctonia,
top:tubers disinfected, bottom: tubers not disinfected.

Aldus konden wij vaststellen dat het door de praktijk gemaakte onderscheid reëel
was.
Teneinde na te gaan of het bedoelde verschil was te correleren met verschillen in de
mycoflora, isvan derhizosfeer van aardappelplanten gegroeid op debeide grondmonsters een analyse gemaakt. De „ongevoelige grond" bevatte meer soorten dan de
„gevoelige", vooral van het geslacht Pénicillium. Bovendien werden vertegenwoordigersvan Trichodermadiein de „gevoelige" grond nagenoeg ontbraken uit de „ongevoelige" veelvuldig geïsoleerd. De Penicillium-soorten werden op schalen getoetst op
hun antagonistische invloed tegen R. solani.
Sommige isolaties blijken de groei van Rhizoctonia zeer aanzienlijk te belemmeren.
Het ligt dus voor de hand verband te zoeken tussen de virulentie en het overblijven
van Rhizoctonia enerzijds endesamenstellingvan demycoflora anderzijds.
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Overigens moet nog worden vermeld dat het verschil tussen de „gevoelige" en
„ongevoelige" grond veelkleiner isgeworden nadat deze gronden gedurende een aantal maanden in de kas een gelijke behandeling hebben ondergaan. De verschillen berusten dus blijkbaar niet of althans niet alléén op eigenschappen van de grond als
zodanigmaar ook opfactoren samenhangend met deliggingen het gebruik.
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Debladluiskweek(Mevr. N. H. DE HEY-WILTENBURG)
Van de volgende bladluissoorten werd gedurende dit jaar een kweek in stand gehouden:
Acyrthosiphon pisum (Canadese en Nederlandse stam), Aphis fabae, Brevicoryne
brassicae, Capitophorus hippophaes, Myzüs ajugae, M. ascalonicus, M. certus,
M. myosotidis, M.persicae, Pentatrichopusfragaefolii en Rhopalosiphumpadi.
Verder zijn ook nogpopulaties van devolgende wortelluizen in stand gehouden:
Pemphigus bilrsariusop de wortels van Cichorium endivia,P. paseki op de wortels
van Carum carvi, P. protospirae op Sium erectum, P. salicicola op de wortels van
Salix viminalisen Thecabiuslysimachiae opLysimachia nummularia.
Onderzoek over kruisingen van Myzus-soorten (Dr. D. HILLE RIS LAMBERS en mevr.
N. H. DE HEY-WILTENBURG)

Uit de weinige in 1965uit kruisingen verkregen eieren werd in 1966 geen nakomelingschap verkregen hoewel de eieren wel bevrucht waren. Er zijn aanwijzingen dat
de produktie van sexuales by Myzus certus gereguleerd wordt door de fotoperiode
waaraan de waardplant tevoren was blootgesteld. Dit zal verder onderzocht worden.
Onderzoek overhetoverbrengen vanY-virusvanaardappelnaaraardappeldoornietop
aardappel levende bladluizen (Dr. D. HILLE RIS LAMBERS en mevr. N. H. DE HEYWILTENBURG)

Alle proeven mislukten door het binnendringen van ongewenste bladluizen in de
schijnbaar gesloten kweekkooien.
Onderzoek over Pemphigus-soorten (Dr. D. HILLE RIS LAMBERS en mevr. N. H. DE
HEY-WILTENBURG)

Daar de meeste Pemphigus-soorten als ongevleugelden op hun zomerwaardplant
niet zijn te determineren op grond van morfologische kenmerken, is het nodig toetsplanten te gebruiken. Voor het kweken enhetverrichten van overentingsproeven werd
een methode ontwikkeld waarbij wortelluizen tussen twee zwarte glasplaatjes met
sponsplastic-dichting opwortelsvangroeiende planten worden gekweekt. Dezemethode vereist zeer weinig ruimte en de resultaten waren bevredigend. Proeven werden
gedaan met de uit Nederland reeds vermelde P. bursarius L., P. protospirae LICHT.,
P. populinigrae SCHRANK en P.phenax BÖRNER & BLUNCK en de nog niet eerder uit
Nederland vermelde P.paseki BÖRNER, P.fuscicornis KOCH en P. salicicola H. R. L.,
terwijl nog getracht wordt P.piceae HTG. en eennognietgeïdentificeerdevorm,levend
opBidens,terug te vinden. De reeds uit de literatuur bekende gegevens over delevenscyclus van de vier eerstgenoemde soorten werden experimenteel bevestigd. De identificatie van vier vrijwel niet van elkaar te onderscheiden gallen op Populus nigra, veroorzaakt doorvier verschillende bladluissoorten, werd door macroscopisch onderzoek
van de galbewoners zeer vereenvoudigd. In gallen van Thecabiuslysimachiae BÖRNER
& BLUNCK en Pemphigus gairi op Populus nigra werd een nog niet beschreven sluipwesp gevonden die uitsluitend de fundatrices beparasiteert, en dan haast eenjaar in
diapause gaat.
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Onderzoek inzake de systematiek en morfologie van op cultuurgewassenschadelijk
optredendegalmuggen(project 3-8-1, W. NIJVELDT)
Van een groot aantal wilde en gekweekte planten zijn gallen verzameld, gedroogd
enin onsgallenherbarium ondergebracht.
Op verzoek van en in samenwerking met het Institut für Getreide-, Ölfrucht- und
Futterpflanzenkrankheiten teKiel-KitzeberginWest-Duitsland werden kweekproeven
opgezet met dekoolzaadgalmug (Dasyneurabrassicae WINN.). Het doel hiervan waste
onderzoeken of dezegalmug identiek ismeteenDasyneura-soort,diein Duitsland inde
hauwtjes van het herderstasje voorkomt. Het bleek dat de koolzaadgalmug eitjes
afzette in beschadigde hauwtjes van herderstasje en dat zich hieruit larven ontwikkelden. Deze werden echter nietvolwassen, zodat er geen muggen uit konden worden opgekweekt.
Het in de proefboomgaard "Thedinghsweert" verzamelde gallenmateriaal van de
appelbladgalmug (Dasyneura malï) werd uitgekweekt. Behalve Dasyneura mali werd
ook eenaantal exemplaren van Mycodiplosis sp.uit dezegallen verkregen.
Determinaties van op cultuurgewassen voorkomende galmuggen werden verricht
voor prof. dr. S. M. PRASAD (Allahabad University, Allahabad, India), dr. U. GERSON
(Hebrew University, Rehovoth, Israël, dr GHANI (Rawalpindi, Pakistan), dr C. G.
MARTELL (Chapingo, Mexico), de O.I.L.B. (Genève, Zwitserland), dr. F. SCHÜTTE
(Institut für Getreide-, Ölfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten, Kiel-Kitzeberg) en
voor de P.D.teHillegom en Wageningen.
Onderzoek inzake de systematiek en morfologie der in Nederland bij land-en tuinbouwgewassenschadelijkoptredendetripsen(project 3-4-7, W. P. MANTEL)
In een kas te Wageningen werd in niet voor consumptie bestemde peen tripsaantasting geconstateerd. Deze werd veroorzaakt door Thrips tabaci LIND. f. pulla UZEL.
Het aangetaste loof vertoonde zilverachtige plekjes en donkere stipjes (uitwerpselen)
(fig. 8). Bij ernstige aantasting kan het loof roodbruin verkleuren en zelfs afsterven.
Door twee bespuitingen met dichloorvos (Orga-kasaerosol, volgens voorschrift) werd
deplaagafdoende bestreden.
Via de Planteziektenkundige Dienst te Wageningen werden eind 1965 voor vermeerdering bestemde hyacintebollen ontvangen. Deze waren in de zgn. "holkamer"
door een nog niet nader gedetermineerde Frankliniella-soort aangetast. Op de rokken
waren volwassen tripsen en dejeugdstadia alsmede de steekplekken en de donkergekleurdeuitwerpselen tezien.Zwaaraangetaste bollenblekenlichteringewichttezijn en
voelden slapper aan dan gezondebollen.Bovengenoemde tripssoort bevond zichzowel
op geholde als op gesneden hyacintebollen. Bij de gesneden hyacintebollen waren ook
de dochterbolletjes aangetast. In de herfst van 1966 werd wederom een aantasting
door bovengenoemde tripssoort vastgesteld.
Voor de heer PEKKA KÖPPÄ (Finland) werden ook dit jaar weer tripsen gedetermineerd;dezewaren afkomstig van winterrogge.
De invloedvan defysiologische toestand vande voedselplantop het populatieverloop
vanzuigende 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 p r o e f p l a n t e n , g e k w e e k t in
g r i n d c u l t u r e s , en de p o p u l a t i e g r o e i van e r o p z u i g e n d e i n s e k t e n .
Ditjaar werd een nieuwe kweek van wilgen (Salix viminalisL.) ingezet, daar de een
half jaar oude wilgen van de vorige serie waren afgestorven nadat een populatie van
Tuberolachnus salignus GMELIN zich vrij erop had kunnen ontwikkelen. De samen51

FIG. 8. Links: gezond, rechts: door Thrips tabaci LIND, i.pulla UZEL aangetast peenloof.
Left: healthy leaf, right: by Thrips tabaci L I N D . / , pulla UZEL damaged carrotleaf.

Stellingvan devoedingsoplossing was dezelfde alsin 1965(zieI.P.O.-jaarverslag 1965,
tabel 3,biz.53).
Van bladmateriaal werd in de loop van hetjaar een groot aantal analyses gemaakt
met betrekking tot het totale stikstofgehalte en het gehalte van oplosbare stikstof.
Hoewel er duidelijke verschillen in het totale stikstofgehalte optreden, kunnen deze
maar zeerten deleworden verklaard uit hetverschil in stikstofgehalte van devoedingsoplossingen. Slechtsindien minder dan 1mg aeq. stikstof perliterwordtgegeven, daalt
het stikstofgehalte in de bladeren aanzienlijk. Bij deze concentratie treedt echter stikstofgebrek op met alsresultaat eenkleinblijvend gewas.
Het bleek, dat an-en kationenverhoudingen van andere dan stikstofverbindingen in
devoedingsoplossingen een zeker zo groteinvloed op het stikstofgehalte van de bladeren uitoefenen als de verschillende nitraatconcentraties van deze oplossingen. Bovendien kwam vast te staan dan het stikstofgehalte van de planten in alle bakken in de
loopvan hetjaar aangrote schommelingen onderhevig is. Deze schommelingen bleken
deeffecten van de an-en kationencombinaties zelfs geheelte kunnen overheersen.
Over het algemeen zijn de verschillen in het gehalte aan oplosbare dus mobiel gemaakte stikstof kleiner dan die aan in het blad opgeslagen stikstof. Dit door de plant
geregelde omzettingsproces maakt het nog moeilijker de werking van een bepaald ion
te demonstreren.
Het is mogelijk, dat de invloed van het verschil in ionenverhouding van een voedingsoplossing toeneemt naarmate de totale ionenconcentratie daalt. Daarom zullen
wevoor dezelaatste in het vervolg 20mg ion per liter aanhouden, inplaats van 30mg
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ion per liter. Bovendien zal getracht worden de planten in leven te houden door de
proefdieren niet de gelegenheid te gevenzich naar eigen willekeur over de gehele plant
te verspreiden; daarvoor zullen we tevens de waarnemingen aan oudere planten kunnen voortzetten.
Volgend jaar zullen we proberen om behalve stikstofbepalingen ook metingen van
het gehalte aan reducerende suikersuit te voeren.
De mogelijkheid om met behulp van dunne-laag chromatografie aminozuren in het
floeemsap van de wilgen te analyseren, werd onderzocht. Men kan van op de stengels
zuigende luizen destyletten zódoorsnijden, dat zij inhetzeefvat blijven steken.Via het
aldus ontstane capillair kan een kleine hoeveelheid floeemsap opgevangen worden.
Enkeleaminozuren konden worden geïdentificeerd, doch debeschikbare hoeveelheden
floeemsap waren nogte geringvoor kwantitatieve bepalingen. Nauwkeuriger analyses
zullen mogelijk zijn met de automatische aminozuuranalysator die over enige tijd ter
beschikking zal komen.
Dit jaar is een tweede installatie voor grindcultures gereedgekomen waarmee een
proefserie met aardappelen is opgezet. De an- en kationenverhouding is gelijkgehouden aan die voor de wilgen. De planten zijn opgekweekt uit oogstekken en alle
afkomstig van dezelfde kloon van middelvroege Bintjes. De voorraadflessen hebben
een inhoud van 60 1, hierdoor kan detotale ionenconcentratie verlaagd worden tot
15 mgion perl.
In een zo lage concentratie kunnen de grootst mogelijke verschillen tussen de
planten worden verkregen.
Evenals bij de wilgenvertonendetotalestikstofgehaltes endieaanoplosbare stikstof
groteveranderingen in deloop van enkele maanden. Alleen planten, dieeen voedingsoplossing kregen met een nitraatgehalte van 0,5mg aeq. per liter hadden steeds het
laagste stikstofgehalte inde bladeren.
Elke kweekbak leverde een kleine oogst van aardappelen op. Getracht zal worden
het materiaal door te kweken met behulp van oogstekken uit deze aardappelen. Daar
de planten in verband met het verkrijgen van knollen niet te snel mochten afsterven,
konden ze niet in een vroeg stadium met Myzus persicae SULZ. geïnfecteerd worden.
Daarom zijn pas na twee maanden op elke plant vijf larven geplaatst van 2 ( ± 0,5)
dagen oudenafkomstig vandezelfde stam.
In voedingsoplossing NI (zie I.P.O.-jaarverslag 1965, tabel 3, blz. 53),dierelatief
veel calcium bevat, stierven de planten sneller af dan in de overige bakken. Het stikstofgehalte van de bladeren was bij deze planten het hoogst, terwijl ook juist hierop
de meeste luizen tot ontwikkeling kwamen. Het blad van andere series planten, die in
een voedingsoplossing met ongeveer evenveel nitraat groeiden, bevatte bijna 20%
minder stikstof dan dat vanplanten inbak NI.
Een groot bezwaar bij deze proeven is dat men niet weet, in welke verhouding een
bepaald voor de ontwikkeling van zowel plant als dier noodzakelijk - in de voedingsoplossing aangeboden - element (bijv. stikstof of fosfor) over de verschillende delen
van de waardplant en de erop levende insekten verdeeld wordt. Het gebruik van
radioactieve isotopen van deze elementen en het verrichten van balansmetingen op
kleine schaal met behulp van watercultures zouden meer gegevens hierover kunnen
opleveren. Met de toepassing van radioactieve isotopen iseen eerste begin gemaakt in
samenwerking met de heer J. PH. W. NOORDINK van debiochemische afdeling van het
I.P.O.
2. H e t k w e k e n van luizen op k u n s t m a t i g e v o e d i n g s m e d i a
Dit jaar is begonnen met het ontwikkelen van een methode om Myzus persicae
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SULZ, op kunstmatige voedingsmedia te kweken waarvoor wij eerst het recept van
MITTLER en DADD gebruikten (Nature, vol. 195, 1962, blz. 404).Het bleek noodzakelijk om een voor deze techniek geschikte luizenstam te selecteren. Met het bovengenoemde medium werden echter slechte resultaten bereikt. Vooral de concentratie van
de aminozuren (2%)bleek voor onze dieren te hoog te zijn. We werken thans met een
gewijzigd medium en een aminozuurconcentratie, dieniet hoger is dan 1 %.Als membraan waardoor de voedingsoplossing wordt opgenomen bleek parafilm het beste te
voldoen.
De dieren bleven het langste in leven op een medium met een saccharosegehalte van
18%. Proeven met radioactieve voedingsoplossingen uitgevoerd in samenwerking met
de heer J. PH. W. NOORDINK, hebben aangetoond, dat een verlaging of verhoging van
het saccharosegehalte met enkele procenten een belangrijke verkorting van de levensduur tot gevolghad, maar dat dehoeveelheid opgenomen voedingsmedium per dier en
pertijdseenheid hetzelfde bleef.
Toevoeging van 0,2%gezuiverde RNZ aan het medium verlengde vooral delevensduur van delarven; na drie weken op de voedingsoplossing gezogen te hebben, waren
er nog tweemaal zoveel larven in leven als bij vergelijkende proeven zonder RNZ.
Toch levert de vervelling van de latere larvenstadia nog grote moeilijkheden op. Het
schijnt dat ernogietsessentieels aan devoedingsoplossing ontbreekt; mogelijk het een
of andere vitamine. Waarschijnlijk kunnen in water onoplosbare vitamines in geacetyleerde vorm worden aangeboden. Tevens wordt nagegaan of bepaalde aminozuren
inrelatief hogeconcentratie toxischkunnen werken.
Ook de bij onze kasproeven gebruikte TuberolachnussalignusGMELIN hebben wij in
het onderzoek naar het gebruik van kunstmatige media betrokken.
Invloed van defysiologische toestand van de voedselplant op de ontwikkelingsmogelijkheden vande daaroplevendefytofage mijten (project 3-12-1, Drs. J. J. H. STORMS)
H e t kweken van P a n o n y c h u s ulmi op éénjarige a p p e l o n d e r s t a m m e n
in een g r i n d c u l t u u r
Een nieuwe cultuur werd opgezet met een tweemaal zo groot effectief grindoppervlak alsdevorige.
Daar uit de resultaten van een groot aantal kjeldahlanalyses van bladeren is gebleken dat de N-trappen in de voedingsoplossing, zowel op een hoog (2,5-25 mg aeq
NO3-/1) als op een laag niveau (0,1-2,5 mg aeq N0 3 ~/l) niet weerspiegeld worden in
deN-gehaltenvandebladeren,werdhetsysteemvan deN-trappen nietmeer toegepast
en is in mei overgegaan op gebruik van acht verschillende voedingsoplossingen met
gelijke totale anionen- en kationenconcentraties, maar verschillend in de onderlinge
concentraties van anionen (H 2 P0 4 ~, S0 4 = en N0 3 ~) en kationen (K+, Mg++ en
Ca++) (zie A. A. STEINER A universal method for preparing nutrient solutions of a
certain desired composition. Plant and Soil 15:134-154,1961).
Het bleek weldra dat, vooral bij geringe hoeveelheden zouten in de voedingsoplossingen (10 mg-ionen/1), de waarden van de stikstofgehalten in de bladeren van de
planten indezeoplossingen gekweektverder uitelkaar kwamen teliggen.
Daar er aanwijzingen zijn dat magnesiumionen invloed uitoefenen op de groeiwijze
van planten en op de ontwikkeling van de daarop levende fytofagen, zijn er drie Mgtrappen toegepast metgelijkblijvende totale anionenconcentraties.
De mijten Panonychus ulmi en Tetranychus urticae van planten op de voedingsoplossing met een hoog Mg-gehalte ontwikkelden zich langzamer en legden minder
eieren dan mijten, gekweekt op bladeren van planten op de andere voedingsoplossingen.(Voor dekweektechniek zieI.P.O.-jaarverslag 1965,blz. 55-57).
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Resumerend kan gezegd worden, dat er wel verschillen zijn in eiproduktie en ontwikkelingsduur van de mijten, gekweekt op bladeren van planten op de verschillende
voedingsmedia maar dat dezenietcorreleren metdetotale N-gehaltenvan de bladeren.
In de N-gehalten van de bladeren was een duidelijke seizoeninvloed merkbaar. Na
een aanvankelijke stijging van dit gehalte in de maand augustus, liep het tijdens de
herfst langzaam terug. Binnenkort hopen we over een apparatuur voor het bepalen
van zware metalen in bladmateriaal te beschikken. Dan zal het mogelijk zijn iets meer
te weten te komen over devraag of en in hoeverre dehoeveelheid aan K-Ca-Mg in de
bladeren depopulatieontwikkeling van fytofage mijten beïnvloedt.
Het onderzoek naar het verdwijnen van voedingsstoffen uit de bladponsjes tijdens
de proefperiode kon wegens de vertraging in de bouw van de aminozuuranalysator
nogniet worden uitgevoerd.
Uit gesprekken met dr. F. CHABOUSSOU, directeur van het „Station de zoologie
agricole du Sud-Ouest-Gironde", isvooral naar voren gekomen dat biochemische veranderingen in het voedselsubstraat, veroorzaakt door cultuurmaatregelen, in vele gevalleneenbelangrijke rolspelenbijhetontstaanvanplagen,bijv.vanmijtenin wijngaarden. Naar aanleiding van dit gesprek zullenwijook meeraandachtschenkenaandeinvloedvandereducerende suikersinde bladeren op het populatieverloop van de mijten.
2. H e t k w e k e n van mijten op een k u n s t m a t i g v o e d i n g s m e d i u m
Alsproefdier diendevoornamelijk T. urticae.Het bleek dat deparafilm membranen
nog vele gebreken vertoonden onder andere met betrekking tot de voedselopneming.
Een nieuw membraan is nu ontwikkeld dat, gespannen over een bakje met voedingsvloeistof, geen belemmering meer vormt voor de voedselopname van de mijten. Het
bestaat uit een homogeen mengsel van latex, perspex en was in een bepaalde verhouding. Deze membranen kunnen, mits men enkele voorzorgen in acht neemt, in iedere
gewenste diktegemaakt worden enzijn vrijwel ondoorlaatbaar voor water.
De kweekmethode werd verbeterd. Hoewel er wel enige vooruitgang in het onderzoek valt te bespeuren, is het nog niet gelukt de mijten van ei tot imago op te kweken
op kunstmatige media. Een suikergehalte van ongeveer 7%in de voedingsoplossingen
bleek het bestete voldoen.
Het totale aminozuurgehalte van de voedingsmedia mag niet hoger zijn dan 1 %;
dit in tegenstelling tot gegevens van vele andere auteurs, die bij het kweken van insekten op kunstmatige voedingsvloeistoffen een veel hoger percentage vermelden.
De toevoeging van 0,1% RNZ aan het medium resulteerde in een weliswaar gering
doch wel positief effect op de ontwikkeling van de mijten. Ook Fe-citraat en geacetyleerd vitamine Aworden nu aan demedia toegevoegd.
Voorts bleek dat groen licht een stimulerende invloed op de voedselopname van de
mijten heeft.
Zolang demijten nogniet hun gehele ontwikkeling op kunstmatige media kunnen
volbrengen, is het bijzonder moeilijk bepaalde stoffen te toetsen op hun waarde als
voedselcomponent. Het is mogelijk dat één of meer specifieke stoffen, die geen rol
spelen als voedselbron, de voedselopname toch stimuleren. Daarom wordt ook gewerkt met een aantal semi-kunstmatige of zgn. meridische diëten, welke onder andere
bladsap, caséine,moutextract, gisten dergelijke bevatten.
Daar we binnenkort de beschikking krijgen over een goede homogenisator zullen
we ook sitosterol, ergosterol, lecithine en andere sterolen in suspensie op hun waarde
alsvoedingsstof kunnen toetsen.
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TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Aardbei
Virusonderzoekbijaardbeien (project 3-2-1, Dr. H. J. DE FLUITER)
Op verzoek van ir. P. ROELOFSEN, Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
te Wilhelminadorp, werden voorbereidende werkzaamheden verricht voor twee te
Kapelle en St. Annaparochie (Fr.) uit te voeren veldproeven over het effect van een
besmettingvan de aardbeirassen 'Talisman', 'Senga Sengana' en 'Gorella' met twee
non-persistente virussen op de produktie der rassen. De moerplanten zouden met
behulp van de aardbeiknotshaarluis (Pentatrichopusfragaefolii) besmet moeten worden met een non-persistent virus van de mottle-groep èn met het non-persistente veinbandingvirus.
Voor dit doel werden te Wageningen op Fragaria vesca-p\a.nten, die met deze beide
virussen besmet waren, eerst een groot aantal aardbeiknotshaarluizen opgekweekt.
Deinfecties van demoerplanten werden eind meiuitgevoerd met aardbeiknotshaarluizen die, nog zuigend op de bladfragmenten van de zieke Fr. vesca-planten, in
glazen buisjes naar Wilhelminadorp waren gebracht. Direct na aankomst (2uur later)
zijn zij bij ongunstig weer (harde wind en regen) overgebracht op de moerplanten,
staandeonderplatglas.Bij het overbrengen vanuit de buisjes bleek dat de luizen reeds
van dealgedeeltelijk ingedroogde bladfragmenten waren afgelopen.
Ongeveer vijf uur later werd te Wageningen het restant der bladluizen op gezonde
Fragaria vesca-planten gezet om na te gaan of deze luizen nog infectieus waren; het
resultaat was negatief. Dit deed ons twijfelen aan het slagen van de besmetting der
moerplanten te Wilhelminadorp. Daarom verzochten wij ir. ROELOFSEN deze planten
te laten toetsen. Dit gebeurde op 15september door de Plantenziektenkundige Dienst
te Wageningen, waar de heer H. DE JONG de toetsing verrichtte met behulp van de
bladentmethode op Fr. vesca. Op 10 december vertoonden de Fr. vesca-planten nog
steeds geen symptomen. Hieruit mag wel geconcludeerd worden dat ook de infectie
van demoerplanten teWilhelminadorp niet isgeslaagd.
De oorzaak van de negatieve resultaten van de toetsingen van de luizen zowel als
van de moerplanten isnaar alle waarschijnlijkheid tevinden in het feit, dat de periode
tussen het tijdstip waarop deluizen het virus opgenomen hebben en dat, waarop zij op
de aardbeiplanten werden gezet, te lang is geweest voor overdracht van de nonpersistente virussen.
Debeideveldproeven konden daardoor ditjaar niet doorgaan.
Appel
Onderzoek naar de relatie tussen appelbladluizen en hun natuurlijke vijanden
(project 3-1-4, Dr. H. H. EVENHUIS)
A p p e l - g r a s l u i s (Rhopalosiphum insertum)
De fenologische en verdere oecologische waarnemingen over de appelgrasluis en
haar vijandencomplex werden voortgezet. Enkele appelbomen op het I.P.O.-terrein
waren bijzonder sterk door deze soort aangetast; op deze bomen zijn de meeste waarnemingen verricht.
De eerstejonge luizen werden op 18maart waargenomen, wat vroeg was in vergelijking met devoorgaandejaren. Deeieren kwamen indeeerstehelft van april massaal
uit en op 12april werd een maximale dichtheid van gemiddeld 67jonge bladluizen per
knop geteld;op 29april was dit aantal echter reeds tot gemiddeld 6per knop gedaald.
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Deze daling moet, evenals in vorige jaren, weer worden toegeschreven aan weersinvloeden, en wel in het bijzonder aan wind en neerslag. Zij bevestigt nogeens dat zelfs
vrij grote beginpopulaties van deappel-grasluisgetolereerd kunnen worden zonder dat
direct een chemische bestrijding noodzakelijk is.
Om de invloed van nachtvorst op de sterfte na te gaan, werden in het laboratorium
in april eieren en jonge luizen gedurende 24 uur aan een temperatuur van -11/2°C
blootgesteld; zowel de eieren als dejonge luizen bleken dit goed te kunnen doorstaan.
Werden de luizen evenwel van tevoren flink met water bevochtigd, dan waren ze na
een verblijf van 24 uur bij -71/2°C alle dood. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
vermoedelijk de afwisseling van vorst en dooiweer in het vroege voorjaar voor deze
bladluissoort zeer nadelige gevolgen kan hebben.
De eerste jonge luizen van de tweede generatie waren op 28 april te vinden. Op
6 mei werden als grootste aantal 26 exemplaren per scheut geteld; er waren toen vrijwel geen fundatrices meer aanwezig. De tweede generatie bleek nog voor een zeer
geringgedeelteuit ongevleugelden te bestaan die nog een derde generatie voortbrachten; deze ontwikkelden zichtot gevleugelden. Op 20 mei waren vrijwel alleluizen van
appelnaar grassen gemigreerd.
Van honderd op 3meiverzamelde en door Monoctonus cerasigeparasiteerde appelgrasluizen leverden er 63 een primaire parasiet op en 5een hyperparasiet. De overige
32 exemplaren bevatten een volwassen parasietelarve in diapauze; deze zullen waarschijnlijk althans voor een deel het volgende voorjaar de volwassen parasieten opleveren. De parasitering door Monoctonus cerasi werd wekelijks bepaald door 100
levende luizen door sectie onder de binoculaire microscoop op eieren en larven te
onderzoeken. Op20aprilwerd dehoogsteparasiteringwaargenomen; zebedroeg toen
echter slechts 15%.
Het verloop van de parasitering bleek tegen dat van de populatiedichtheid van de
appelgrasluis in te gaan; als de populatiedichtheid hoog was, was de parasitering
gering en omgekeerd. Er bestaat dus kennelijk een verband; het is evenwel duidelijk
dat het verloop van het parasiteringspercentage door het verloop van de populatiedichtheid van de bladluis wordt bepaald en niet omgekeerd. Ditzelfde verschijnsel
werd vroeger ook reeds voor de appelbloedluis vastgesteld; het treedt waarschijnlijk
algemeen bij bladluizen op en kan worden verklaard door het grote vermeerderingsvermogenvan debladluizenten opzichtevanhun parasieten.
Onderzoek naar de mogelijkheden van een geïntegreerde bestrijding van plagen in
appelboomgaarden(project 3-1-4, Dr. H. H. EVENHUIS)
Proefboomgaard Thedinghsweert (bij Tiel)
Op Thedinghsweert werden de proeven voortgezet, waarbij de invloed van een
"normaal" (N), een "gewijzigd" (G) en een zgn. "biologisch-dynamisch" (BD) bestrijdingsschema metelkaar werdenvergeleken. Devolgende fungiciden werden om de
acht tot elf dagen tegen schurft en appelmeeldauw verspoten;inhetgedeelteN captan,
zineb + maneb, dithianon, oxythiochinox en dinocap, in het gedeelte G captan
en triamifos en in BD alleen tecoram. Van de acariciden en insecticiden werd in het
gedeelte N op 10april malathion en op 1augustus carbaryl toegepast, in het gedeelte
G op 18augustus trichloorfon, inhet gedeelte BD op 9april malathion en op 1 augustus tetrasul.
Bij de tellingen van de schadelijke insekten en hun aantastingen, die als regel om de
twee weken plaatsvonden, werd vooral aandacht besteed aan bladluizen, bladrollers,
wintervlinders en voorjaarsuilen, bladmineerders en appelbladgalmug. Schurft en
appelmeeldauw gaven ingeenvandepercelen aanleidingtotbijzondere moeilijkheden.
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De aantasting door bladluizen in het gedeelte G was niet zo, dat daartegen met
insecticiden behoefde te worden ingegrepen. De appel-grasluiswastegen het einde van
mei geheel verdwenen, de roze appelluis werd vrijwel niet opgemerkt en de groene
appeltakluis kwam ook slechts in geringe aantallen voor. De appelbloedluis trad in G
eveneens zo goed als niet op doch veroorzaakte aan het einde van het seizoen in de
gedeelten N en BD een flinke aantasting. De bloedvlekkenluis (Dysaphis spec) werd
alleen in het gedeelte BD waargenomen, waar hij op sommige bomen aanleiding gaf
tot een vrij ernstige aantasting. Op 10juni is een bestrijdingsproef tegen deze bladluis
uitgevoerd, waarbij twijgen, grotere takken en stammen rondom hun basis met een
12,5%-oplossing van demeton-S-methyl werden ingesmeerd. Bij controle op 13en 15
juni bleken de luizen op de behandelde twijgen alle dood te zijn, terwijl zij op de behandelde stammen nog vrijwel alle in leven waren; op de behandelde grotere takken
waren de luizen voor een groter of kleiner percentage dood. Deze gegevens wijzen
erop,dat dediktevan het houtige deelvan debehandelde takkenvan invloed isop het
effect van de behandeling.
De bladrollerpopulatiewas in geen der proefvakken bijzonder hoog; de aantasting
van de oogst, bepaald aan het eind van september, bedroeg voor de gedeelten N, G en
BDresp. 5,8en 7%.
Ook de schade door wintervlinders en voorjaarsuilen was vrij gering, ni. voor de
gedeelten N, G en BDrespectievelijk4,4en7%.Gedurendedevoorgaandejarenwaser
in G een sterk toenemende aantasting. Ditjaar wasdaarvan echter geen sprake meer.
Van de bladmineerders trad alleen Stigmella malella, in het bijzonder in het gedeelte G, weer in groot aantal op. Op 13juli, 10augustus en 13oktober werden in
de gedeelten N, G en BD de aantallen bladmijnen per 200 bladeren geteld; deze bedroegen op dezedatarespectievelijk 70,655en 56(13juli), 153,577en 84(10 augustus)
en 204,991en 58(13oktober). Hoewel erin het gedeelte G op 18juli met trichloorfon
tegen Stigmella malella was gespoten, was de beschadiging daarna toch nog veel te
sterk.In 1965trad eringedeelte G een belangrijke oogstreductie op,welketoen aan de
sterke aantasting van deze mineerder in 1964 werd toegeschreven; in 1966 viel er
echter van een oogstreductie niets waar te nemen, hoewel ditinsekt ingedeelte G toch
in 1965innoggrotere aantallen aanwezigwasdan in 1964.Opmerkelijk wasdegeringe
schade in gedeelte BD. Evenzo merkwaardig was dat de appelbladmineervlieg,
Phytomyza heringiana,alleen in het gedeelte BDvoorkwam; dit feit washetvorigejaar
ook reeds waargenomen.
De appelbladgalmug, Dasyneura mali, was dit jaar in gedeelte G weer sterker vertegenwoordigd dan vorig jaar; deze plaag neemt de laatste jaren voortdurend in belangrijkheid toe. Het verschil in aantasting door dit insekt tussen gedeelte G en de
beide andere gedeelten washet grootste in juli toen de beschadiging zichtbaar werd;
inaugustus en september waren deverschillen veel geringer.
De 20 proefbomen werden maandelijks met behulp van de klopmethode van
STEINER bemonsterd. In de loop van het seizoen stegen de aantallen gevangen dieren
weer sterk. Ook bleek wederom dat het merendeel zowel van de gevangen soorten als
individuenten opzichtevan appelalsindifferent moet worden beschouwd.
Ten behoeve van de bestrijding van de kommaschildluis (Lepidosaphes ulmï) werden in het voorjaar te Wageningen uit Nova Scotia (Canada) appeltwijgen met kommaschildluizen ingevoerd. In deze schildluizen bevonden zich de sluipwesp Aphytis
mytilaspidis en de roofmijt Hemisarcoptes mali. Deze beide soorten worden in het
laboratorium verder gekweekt op appelzaailingen met schildluizen uit Wageningen en
uit Zeeland. De bedoeling is ze uiteindelijk in door kommaschildluizen aangetaste
boomgaarden uitte zetten.
58

Het bleek evenwel dat een Aphytis-soort (volgens de heer M. J. GIJSWIJT, Ankekeveen, waarschijnlijk niet Aphytis mytilaspidis) reeds in Nederland de kommaschildluis beparasiteert. Op 28 april werden in deT.P.O.-boomgaard 229exemplaren van de
schildluis van appel verzameld; hiervan leverden 17 stuks tussen 23 en 26 mei een
exemplaar van Aphytis spec,op; deparasitering bedroeg in dit geval dus 7%.
Op het proefbedrijf „De Schuilenburg" bij Lienden onder Kesteren werd dejonge
proefboomgaard ongeveer elke twee weken op bladluizen gecontroleerd. Van de aangetroffen bladluissoorten (appelgrasluis,roze appelluis engroene appeltakluis) moesten alleen de beide laatste soorten bestreden worden.
Van de bladmineerders begint Stigmella malellain sterke mate op de eerste twee of
drie rijen aan den.w.-zijde van de proefboomgaard op te treden; de infectie moet hier
afkomstig zijn uit de oude boomgaard en zich waarschijnlijk dwars door de kersenboomgaard heen verspreid hebben. In geringere mate bleek ook in het noordoostelijk
gedeelte van proefboomgaard aantasting voor te komen; deze is kennelijk afkomstig
van de appelboomgaard die zich op geringe afstand van de proefboomgaard bevindt.
Onderzoek naar de mogelijkheden van een gecombineerde chemische en biologische
bestrijding vanschadelijke Tortricidae en andere Lepidoptera in boomgaarden (project
3-5-12, Drs. D. J. DE JONG)

1. Het Albertinehoeve-object in Kloetinge
Het in 1959 begonnen onderzoek werd voortgezet. De uitkomsten van perceel G
(gewijzigd spuitschema) werden vergeleken met die van perceel N, waar een gebruikelijk intensief chemisch bestrijdingsschema werd toegepast.
Ziekten, p l a g e n en b e s t r i j d i n g s s c h e m a
Schimmelziekten en fruitspintmijt werden in beide percelen op dezelfde wijze bestreden. Tegen schurft werd vanaf 14maart vier keer met dodine (Melprex) en zevenmaal met captan geneveld, terwijl meeldauw vier keer met wepsyn en tweemaal met
dinocap werd bestreden. Het ras 'Golden Delicious' isin de zomer nog twee keer met
captan behandeld tegen Gloeosporium.Tegen de fruitspintmijt is op 5en 12mei geneveld met tetrasul.
De insektenbestrijding was voor de percelen verschillend. In perceel N werd zeven
keer geneveld, meestal met fosforesters.
Alleen de bloedluis vermeerderde zich daar in augustus tot vrij grote aantallen; de
anderefytofage insekten kwamen steeds slechtsinkleineaantallen voor.
In perceel G was op 7 april ± 8 5 % van de bladrollerrupsen verschenen, terwijl in
ruim 5% van de gemengde knoppen een rups voorkwam; daarom werd op 8 april
gespoten met een Bacillus thuringiensis preparaat. Toen op 30 april ± 30% van de
heggebladrollereieren wasuitgekomen werd nogmaals met dit preparaat gespoten.
Op het ras 'perzikrode Zomerappel', dat vorigjaar niet tegen kommaschildluis behandeld werd,wasop28mei ± 90%van delarven van ditinsekt verschenen. Vanwege
de grote aantallen werd toen geneveld met vamidothion. Ook het ras 'James Grieve'
werdbespoten omdat daarvan nog eenredelijke oogstverwacht werd.
Op 9juli werd met isolan + uitvloeier geneveld omdat de bestrijding van appelbloedluisurgent was.Tegen andere bladluizen wasgeenbehandeling nodig.
Bemonsteringen
De Tortricidenfauna in perceel G werd tussen 7april en 27 september zes keer bemonsterd. De rupsen van de vruchtbladroller en de heggebladroller waren weer het
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talrijkst. Ze waren maar voor een klein percentage (minder dan 6%) geparasiteerd.
Door de bespuiting met de bacteriepreparaten nam de bladrollerpopulatie aanmerkelijk af. Na de eerste vluchtperiode ontwikkelde zich nogmaals een vrij groot aantal
rupsen van de vruchtbladroller; ook breidde de populatie zich tijdens de vlucht in
september uit, maar erwerd nietgespoten vanwege degeringe vruchtdracht.
De gehele biocoenose werd eveneens zes keer bemonsterd. Daarbij bleek, dat de
appelbloedluis zichinseptember weer sterk uitbreidde.
Degroeneappelwants kwam inhet voorjaar in kleine aantallen voor; de roofwants
Anthocoris nemorum was minder talrijk dan vorigjaar. Sluipwespen, waaronder ook
Aphelinus mali, kwamen evenals spinnen en lieveheersbeestjes weinig voor. Er werden
slechtsenkelezweefvliegen, maar veelanderevliegen waargenomen.
Bladmineerders waren talrijker, vooral Stigmella malella tot half juli en Lithocolletisblancardellana begin augustus.
Het vanglamponderzoek verschafte het gehele seizoen waardevolle inlichtingen
over devluchten van vele insekten, waaronder de Tortriciden. Voorjaarsuilen werden
bijzonder weinig gevangen.
De o o g s t
Op een matige bloei volgde een slechte vruchtzetting, zodat de kg-opbrengst van
alle rassen klein was. In perceel N was de kwaliteit van de vruchten zeer goed. In
perceel G werdenvanbepaalderassennogvrij veelvruchten doorinsekten beschadigd,
vooral door bladrollerrupsen. De percentages gave vruchten voor de verschillende
rassenwaren:
'Perzikrode Zomerappel' 94,3, 'James Grieve' 92,8 'Schone van Boskoop' 93,2,
'Jonathan' 78,8en'Golden Delicious'84,6.
2. De "oecologische boomgaard" van het proefbedrijf „De Schuilenburg" bij
Lienden
Ook in deze boomgaard werd getracht chemische en biologische bestrijdingsmaatregelen te combineren. De fenologische ontwikkeling van de bomen en de insekten in
deze boomgaard kwam dit jaar goed overeen met die te Kloetinge, maar de vruchtzettingwasinLienden veelbeter.
Ziekten, p l a g e n en b e s t r i j d i n g s s c h e m a
Schurft en meeldauw werden preventief bestreden door middel van captan,
en wepsyn. Na de bloei is één keer met tetrasul geneveld tegen de fruitspintmijt. Het
grote aantal roofwantsen en de verder in het seizoen laag blijvende spintpopulatie
kunnen wijzen op een betere natuurlijke regulatie dan voorheen het geval was. Insecticidenzijn, evenalsindetweevoorgaandejaren, niet gebruikt.
Bij een aantal bomen werden tussen 14 juni en 8 september op zes tijdstippen
eiparasieten (Trichogramma)vrijgelaten ter bestrijding van Tortriciden.
Bemonsteringen
De biocoenose werd op dezelfde wijze bemonsterd als in Kloetinge (zie blz. 59).
Fytofage wantsen werden weinig gevonden maar roofwantsen (Anthocoris nemorum
enPhytocoris-soorten) kwamen veelvoor. Het aantal spinnen nam toe in de nazomer,
terwijl zweefvliegen voornamelijk tot in devoorzomer aanwezigwaren. Dat ze daarna
zeldenzijnwaargenomen, kan samenhangen met de geringe dichtheid van de bladluispopulatieinde zomer.
Van de bladmineerders waren speciaal Stigmella malella, Lithocolletis blancardella
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en Callisto denticulellatalrijk. Tijdens de tweede vlucht van L. blancardella werd bij
'Schone van Boskoop' bijna 65% der bladeren beschadigd (gemiddeld twee mijnen
per blad).
Bladrollers werden ook veelvuldig aangetroffen (injuli op 4,5%der kort- en langloten en eind september zelfs op ± 1 2 % ) . Spilonota ocellana, Pandemis ribeana,
P. heparana,Archips oporana, A. rosana,Ptycholoma lecheanumenAdoxophyes reticulars kwamen algemeen voor. De laatste soort domineerde sterk injuli. De bladrollerrupsen werden in het voorjaar voor 20tot ruim 30%geparasiteerd door sluipwespen;
laterbleef deparasitering beneden 10%.
Een vanglamp leverde zeer fraaie gegevens op, onder andere over de vluchten van
Tortriciden en voorjaarsuilen. Orthosiagothica en O. incertawarendemeest algemeen
voorkomende voorjaarsuilen.
De o o g s t
Verschillende appelrassen werden onderzocht op vruchtbeschadigingen. Schurftaantasting kwam vrijwel niet voor. De notarisappel was voor 18% door de groene
appelwants beschadigd. Dit ras en 'Early Victoria' vertoonden kort na de bloei reeds
een aantasting van het vruchtbeginsel door rupsen van ruim 12% en 'Cox's Orange
Pippin' van 5%.
Uit een proef op 'Schone van Boskoop' en 'Lombarts Calville' bleek, dat de invloed
van de vrijgelaten eiparasieten (Trichogramma embryophagum cacoeciaé)klein was,
wat mogelijk verband hield met de vaak ongunstige weersgesteldheid tijdens de vrijlatingen (zieook blz.65).
3. De „nieuwe boomgaard" vanhetproefbedrijf „De Schuilenburg" te Lienden
De gehele boomgaard, die verdeeld is in acht percelen, kreeg ditjaar nog een uniforme behandeling. In twee percelen werden alle vijf appelrassen bemonsterd, in de
andere zes percelen alleen het ras 'Schone van Boskoop'. De bomen waren nog klein
en onregelmatigvanvorm endracht(weinig).
Ziekten, p l a g e n en bestrijdings schema
Schurft werdmetcaptanpreventief bestreden enmeeldauw metwepsyn.In augustus
was het nodig om een keer met dicofol (Kelthane) te spuiten tegen de fruitspintmijt.
Insekten werden niet bestreden.
Bemonsteringen
Dit jaar werd een begin gemaakt met het regelmatig bemonsteren van de biocoenose en tevens met het speciale onderzoek van de Tortricidenfauna. Dit laatste
vond plaats op 10 mei, 2juni, 13en 26juli, 26 augustus en 8 september. De vruchtbladroller overheerste gedurende hetgehele jaar. Verschillende Pandemis- en Archipssoorten kwamen ook voor, terwijl Spilonota ocellanaeveneens veelvuldig werd aangetroffen. Van deTortricide-rupsen wasinhetvoorjaar 4tot 12%,en in het najaar 18%
door sluipwespen geparasiteerd.
De algemene bemonsteringen van de biocoenose, die plaatsvonden op 21 april,
30juni, 2 augustus en 13oktober, wekten de indruk dat de levensgemeenschap op de
kleinebomenaan sterkeveranderingen onderhevigwas.Steedskwamenerweer andere
rupssoorten op debomen voor. Aantastingen ontstonden meestalplaatselijk op één of
meer bomen. De bemonsteringen hadden ten doelgegevensteverzamelen over de aanwezige insektesoorten. Bovendien werd onderzocht hoe hun verspreiding over de
boomgaard was en of er verschillen in insektenfauna optraden tussende appelrassen.
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Rupsen van wintervlinders waren in het voorjaar talrijk. De bomen waren echter
nog zo goed alsvrij van appelbloedluis. De rose appelluis en de appelgrasluis kwamen
verspreid voor, evenals, later in de zomer, de groene appeltakluis. Het grotere aantal
bladluizen op de 'Jonathan' bomen ging gepaard met grotere aantallen lieveheersbeestjes op dit ras.Anthocoris nemorum en zweefvliegen waren overal in kleine aantallen aanwezig. In de onderzochte vakken kwamen op'Cox's Orange Pippin'de meeste
bladrollers voor. Op dit ras en op 'Jonathan' en 'Schone van Boskoop' werden ook de
grootste aantallen cicaden aangetroffen. Bladmineerders waren het minst talrijk op
'Golden Delicious', het aantal op de bomen nam toe in devolgorde 'Schone van Boskoop', 'Cox's Orange Pippin', 'James Grieve' en tenslotte 'Jonathan'. Het leek of er
een invloed van de aan de noord-westkant gelegen kerseboomgaard uitging met betrekking tot bijv. bladmineerders en cicaden, die in de noord-westelijke percelen het
meest voorkwamen. In de twee oostelijke percelen waren de aantallen echter ook
groter dan indemiddelste vakken.
Oogst
Alleen derassen 'Cox's Orange Pippin' en 'James Grieve' droegen voldoende vruchten voor een oogstanalyse. De beoordeling van de aantasting door schimmels, insekten, slakken en vogels vond plaats per „dubbele rij" van ieder ras. De uitkomsten
worden nogwiskundig bewerkt.
4. Deboomgaard bij Serooskerke
Bestrijdingsschema
Verschillende keren werden de bomen behandeld met biologisch-dynamische middelen. Bij wijze van proef is dit jaar enige keren curatief tegen schurft gespoten met
dodine (Melprex). Twee bespuitingen vóór de bloei verhinderden de eerste schurftaantasting, maar toen een belangrijke infectieperiode werd overgeslagen ontstonden
toch nog veel schurftvlekken, vooral op het blad. De twee bespuitingen die in juni
werdenuitgevoerd, hadden een bijzonder goede uitwerking. Dank zij deze eenvoudige
maatregelen werd een oogst verkregen, die zeer gunstig afstak bij wat de bomen vroegerzonder schurftbestrijding opleverden.
Bemonsteringen
Bij het biocoenotisch onderzoek en de speciale bemonsteringen betreffende de
Tortriciden werden geen nadelige gevolgen van de schurftbestrijding waargenomen.
Defytofage mijtenpopulatie werdweeropeenzeerlaagniveau gehouden.
Er kwamen ook dit jaar weer verschillende soorten bladmineerders voor, vooral
Stigmella malella, Lithocolletis blancardella,L. corylifoliella en Callisto denticulella.
Rupsen van Chimabacchaphryganella werdenevenalsvorigjaar weerveel aangetroffen.
Van de bladluizen was alleen de appelgrasluis tot eindjuni talrijk. De groene appelwants kwam weinig voor. Van de roofwantsen waren Anthocoris nemorum, Atractotomus mali en Phytocoris-soorten algemeen aanwezig; in september en oktober viel
Malacocoris chlorizans op. Spinnen waren in toenemend aantal tot in oktober te vinden. De appelbladvlo was talrijk tot in september. Van de cicaden was Typhlocyba
spec, vanaf het voorjaar in grote aantallen aanwezig;de meeste bladeren vertoonden
gele plekjes.
Uit de zes, in de periode van 14 april tot 18 augustus uitgevoerde speciale bemonsteringen met betrekking tot de Tortriciden en hun parasieten bleek dat de rupsen het
gehelejaar door sterk (20tot 40%)geparasiteerd waren. Behalve de vrucht- en hegge62

bladroller waren ook Pandemis-soorten goed vertegenwoordigd. Tnjuni kwamen zeer
veelrupsen vantopbladrollers (Cnephasia)voor.
De o o g s t
Bij de oogst bedroeg het aantal gave vruchten (zonder schurft- of insektenbeschadigingen) bij 'Bramley's Seedling' 38%. Bladrollers (inclusief de vroege wormstekigheid) en voorjaarsuilen hadden resp. 35en 13 %van de vruchten beschadigd, wantsen
hadden weinig schade aangericht en schurftvlekken kwamen op 11 %van de vruchten
voor. Ongeveer 50% van het geplukte fruit behoorde tot redelijke huishoudkwaliteit.
5. Deboomgaard bij Deil
Hier wordt door de eigenaar getracht op biologisch-dynamische wijze de ziekten en
plagen te voorkomen. Evenals in Serooskerke werd ook hier enige keren met succes
dodine (Melprex) toegepast. De populaties van fytofage mijten werden ook dit
(tweede) proefjaar nog niet goed gereguleerd, zodat hetnodig wasna debloeiéén keer
met tetrasul te spuiten. De wintervlinder was in het voorjaar weer talrijk en verschillende bladrollersoorten die weinig geparasiteerd waren kwamen er ook voor. Ons
onderzoek heeft zich hier beperkt tot enkele inspecties. Toch kan dit een interessante
boomgaard worden omdat men bij de bestrijdingsmaatregelen de nadruk legt op de
selectiviteit van demiddelen ten opzichtevan deeventuelenuttige elementen.
Chemische en microbiologische bestrijding van Tortriciden (project 3-5-13,
Drs. D. J. DE JONG)

A. I n s e k t e n p a t h o g e n e n
Inleiding
Het kweken van rupsen op halfsynthetische diëten gaf deze zomer goede resultaten. Een massakweek in buizen met een agarvoedingsbodem bleek mogelijk. De
hierop gekweekte rupsen van de vruchtbladroller waren uniform en daardoor zeer geschikt voor proeven met bestrijdingsmiddelen, zowel in het laboratorium als in de
boomgaard.
Bovendien kon het ^üfoxo/j/yw-kernpolyedervirus veel sterker dan tot nu toe
worden vermeerderd zodat enigeveldproeven genomen konden worden.
Laboratoriumproeven
1. Bacteriepreparaten. Enige concentraties van het nieuwe Bacillus thuringiensispreparaat Biotrol werden met 0,3% Bakthane vergeleken wat hun werking op jonge
rupsen van de vruchtbladroller betreft. De rupsen werden in deze proeven vijf dagen
op de met depreparaten behandelde appelbladeren gehouden omvervolgens in buizen
met „dieet" te worden verder gekweekt bij 23°C, 55% rel. luchtvochtigheid en constante belichting.
Deproeven zijn op 3 februari, 25augustus,2september en21september ingezet.
Het bleek, dat de sterfte van de rupsen (ontwikkelingsstadium 2, 3of 4) bij gebruik
van 0,15% en 0,2% Biotrol niet boven 70-72% uitkwam en gelijk was aan die door
0,3% Bakthane (72% sterfte); 0,3% en 0,6% Biotrol veroorzaakten in de loop van
tweetot drieweken eensterfte van 84tot 96%.
Depreparaten werkten toxisch; devoedselopname stopte spoedig.
2. Viruspreparaten. Van 21 december tot 30 augustus van dit jaar werden dertien
proeven met het Adoxophyes-kermpolyedervirus genomen. Steeds werden rupsen van
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de vruchtbladroller in het 3e en 4e ontwikkelingsstadium als toetsdier gebruikt. De
proeven vonden onder constante belichting plaats bij 10, 15, 18,20, 22 en 25°C en bij
55tot 65%relatieve luchtvochtigheid. Met betrekking tot de hoeveelheid toegediende
viruspolyeders kan gezegd worden dat het blad- of dieetoppervlak wasingesmeerd met
eenpolyedersuspensie van ongeveer 106polyeders per ml.
Bij20tot 25°Cwerd een sterfte van 100%bereikt; bij lagere temperaturen was deze
minder (73tot 100%). Slechts een gedeelte van het aantal dieren vertoonde de „milky
disease"-symptomen. De toediening van het virus resulteerde meestal in stopzetting
van devoedselopname.
Zowel bij opkweek op ingesmeerd appelblad als op de voedingsbodems met virus
werden polyeders in derupsen gevormd, somszelfs ingrote hoeveelheden.
Door het kweken van de rupsen op kunstmatig samengestelde diëten werd een zó
grote hoeveelheid polyeders van het Adoxophyes-virus verkregen, dat deze weer in
tweeveldproeven konden worden gebruikt.
Veldproeven met viruspreparaten
Op 25 juli en op 5september werden proeven resp. in twee- en drievoud genomen,
waarbij appelstruiken ('James Grieve') werden bespoten met het Adoxophyes-kempolyedervirus en het .Bara^ra-kernpolyedervirus Van beide virussen werden twee
suspensiedichtheden gebruikt, enwelvanhetAdoxophyes-virus van 8 x 10 6 en8 x 105
polyeders per ml. en van het Barathra-vhus van 6 x 107en 6 X 106polyeders per ml.
De proefbomen waren tevoren kunstmatig geïnfecteerd met eirupsen van de vruchtbladroller. In beide proeven werden als controle objecten opgenomen die alleen met
water behandeld werden.
Hoewel ook in de controle-objecten een belangrijke daling van het aantal rupsen
plaatsvond, bleek toch tengevolge van de bespuitingen met de viruspreparaten een
aanzienlijke „extra" sterfte onder de rupsen te zijn opgetreden. In de virusobjecten
werdenveledoderupsen aangetroffen.
Het ligt in de bedoeling om de bestrijdingsproeven het volgend jaar voort te zetten.
B. C h e m i s c h e b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n
Laboratoriumproeven
Dekweektechniek ophalfsynthetische voedingsbodems maaktehetmogelijk om van
3 februari tot 21 september tien laboratoriumproeven te nemen, over het effect van
bestrijdingsmiddelen ten aanzien van rupsen van het derde stadium (L 3) van de
vruchtbladroller. Naast de algemeen in gebruik zijnde fungiciden, acariciden en insecticiden werd ook een aantal nieuwe preparaten getoetst. Herbij waren middelen
met een kleine zowel als met een grote L50 voor warmbloedigen. Verscheidene van de
24 middelen werden in verschillende concentraties getoetst. De uitvoering van deze
proeven wasdezelfde alsdiemet „insekten pathogenen".
De goede resultaten bewezen dat de gebruikte methodiek geschikt is voor het
onderzoek naar de bruikbaarheid van bestrijdingsmiddelen tegen de rupsen. Van de
onderzochte middelen maakte fenitrothion een zeer goede indruk omdat een 10 X
sterkere verdunning dan werd aanbevolen nog 100% sterfte van de rupsen veroorzaakte. Het weinig giftige bromofos werkte eveneens goed; door de korte werkingsduur zal het in de boomgaard echter verscheidene keren gebruikt moeten worden.
Ook van azinfos-methyl, trichloorfon en malathion werden verschillende concentraties onderzocht, waarbij typische verschillen tot uiting kwamen. Van de middelen
onder codenummer bezaten ook enige een goede rupsdodende werking. Een van deze
middelen is bovendien slechts in geringe mate giftig voor warmbloedigen. Evenals
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het aphicide Undeen bleken ook sommige acariciden een rupsdodende werking te
hebben. Het meeldauw-fungicide Morestan wasvrijwel onwerkzaam tegen de rupsen.
Het onderzoek wordt voortgezet.
Bestrijdingvan Tortricidenindefruitteelt met behulpvan eiparasieten(project 3-5-14,
Drs. D. J. DE JONG)

1. L a b o r a t o r i u m p r o e v e n
Voor een goede integratie van de biologische en de chemische maatregelen moet de
uitwerking van de bestrijdingsmiddelen op de parasieten en predatoren bekend zijn.
Daarom werden van 20 december 1965 tot 28 februari van dit jaar twintig laboratoriumproeven genomen om de giftigheid van verschillende chemische bestrijdingsmiddelen voor de parasiet Trichogramma embryophagum cacoeciae MARCHAL te
onderzoeken. De proeven vonden plaats in buizen waarvan de wand behandeld was
met de middelen. Tijdens de proef bevond zich steeds een onbespoten glazen staafje
met wat honing in de buis. Het bleek dat van de schurftbestrijdingsmiddelen vooral
dodine (Melprex) zeer onschadelijk was; captan en thiram waren iets minder onschuldig,maar wepsyn bekortte delevensduur van deei-parasieten duidelijk.
Het preparaat Biotrol-W.P. (op basis van Bacillus thuringiensis) was weinig schadelijk, maar de insecticiden endosulfan en DDT waren in de normale doseringen zeer
giftigDe acariciden tetrasul, dicofol en chloorparacide tenslotte bleken in geringe mate
giftig te zijn.
Veldproeven
Ter ondersteuning van de chemische maatregelen, werden ook ditjaar eiparasieten
(Trichogramma embryophagum cacoeciae MARCHAL) in de oecologische boomgaard
bij Lienden vrijgelaten bij bomen van het ras 'Schone van Boskoop' en 'Lombarts
Calville'. De vrijlatingen vonden plaats tijdens de bladrollervluchten en wel op 14en
23juni en op 7juli (steeds 3000 geparasiteerde eieren per boom), op 20juli (1500 per
boom), op 11augustus (5000per boom) en op 8september (3000per boom).
Het effect van de bestrijding werd nagegaan door bij de oogst het percentage door
bladrollers beschadigdevruchtente bepalen.
Uit de oogstanalyses bleek dat deinvloed van deeiparasieten welmerkbaar was; zij
was echter niet groot. De vaak ongunstige weersgesteldheid tijdens de vrijlatingen is
hiervoor waarschijnlijk aansprakelijk.
Gecombineerdechemischeen biologischebestrijding vandefruitspintmijt Panonychus
ulmiKoch(project 3-10-8, M. VAN DE VRIE)
1. C h e m i s c h e m i d d e l e n
a. Toetsingvan nieuwe middelen
In het laboratorium en in het veld werden ter bestrijding van de wintereieren met
het minerale oliepreparaat Oliocin (Bayer) uitgebreide proeven genomen. In laboratoriumproeven werden de eieren na de dompeling in het middel in een insectarium,
dus beschut tegen neerslag, bewaard. Hierbij bleek dat deze behandeling gedurende
een ruime periode met succes toegepast kon worden. De doding bleef gedurende de
periode maart en april zeer constant en bereikt daarbij vrijwel steeds een waarde van
omstreeks 98%. Menging met schurftbestrijdingsmiddelen had in deze proeven geen
nadelige invloed ophet resultaat.
Het doel van de veldproeven was de invloed van het behandelingstijdstip op de
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ovicide werking en het effect van het mengen met verschillende schurftbestrijdingsmiddelen opde ovicidewerkingènop defytotoxische eigenschappen nate gaan.
In de eerste proef werden op 'Cox's Orange Pippin' en 'Golden Delicious' met een
rugspuit de volgende behandelingen toegepast: a. bespuiting met Oliocin 3%,
b. bespuiting met Oliocin 3%gemengd met Pomarsol (=TMTD) 0,2%, c. bespuiting
met Oliocin 3%endevolgende dagmet Pomarsol 0,2%en d. bespuitingmet Pomarsol
0,2% en de volgende dag met Oliocin 3%. De data waarop de behandelingen zijn
gegeven, waren: 30 en 31 maart, 7 en 8 april, 25 en 26 april. De resultaten waren als
volgt: de behandelingen op alle drie data leverden een goede bestrijding (doding van
95-98%)vanP. ulmi op. Een invloed van de spuitdatum op het resulaat wasniet waar
te nemen. Ook was er geen verschil in resultaat tussen de behandelingen:alléén olie,
olie gecombineerd met Pomarsol of het alternerend toepassen van olie en Pomarsol.
Geen van de bespuitingen op 30 en 31 maart en 7 en 8 april heeft fytotoxische verschijnselen teweeggebracht; de behandelingen van 25 en 26 april (vergevorderd roseknopstadium bij 'Cox's Orange Pippin' en begin rose-knopstadium bij 'Golden
Delicious') veroorzaakten op beide rassen een matige beschadiging van de jonge
bladeren.
Menging met Pomarsol of het alternerend gebruik hiermee had geen invloed op de
matevan bladbeschadiging.
In eentweede proef met 'Cox's Orange Pippin' en 'Golden Delicious' werd Oliocin
3% verspoten vermengd met de volgende fungiciden : captan 0,15%, Delan 0,06%,
DRB 0,25%,tecoram 0,25%,thiram 0,20%,dodine 0,09%, koperoxychloride 0,25%,
kwik0,15%,zineb0,15%enziram0,15%enwelop 13,22en25april.
Hoofddoel hierbij was de fytotoxische eigenschappen van deze combinaties na te
gaan. Het bleek dat geen van de combinaties bij de toepassing op 13 april bladbeschadiging veroorzaakte. Bij de behandeling op 22 april trad een geringe beschadiging op door de combinatie van Oliocin met koperoxychloride 0,25%en van Oliocin
met kwik 0,15%. Bij de bespuitingen op 25 april hadden alle combinaties en ook
Oliocin alleen beschadiging tot gevolg. Zeer gering was deze bij Oliocin 3% en bij de
combinaties van Oliocin met DRB 0,25% of zineb 0,15%; matig bij de mengsels met
captan 0,15%, Delan 0,06%, Dodine 0,09%,tecoram 0,25%, ziram 0,15%en thiram
0,20%;ernstigtenslotte bij toepassing van demengselsvan oliemet koperoxychloride
0,25% en kwik 0,15%. De oogst is gecontroleerd op verruwing van de vruchten; de
gegevensmoeten nogverwerkt worden.
In een derde veldproef werden enkelenieuwe middelen op hun werking ten aanzien
van de eerste generaties van P. ulmi op appel onderzocht, nl. tetrasul 0,10% (standaard),Oliocin3%,MilbexO,10%,Nissol0,10%enC85140,10%. Oliocin werd toegepast op 27 april en de overige middelen op 2 mei, toen ongeveer 10%van de wintereieren was uitgekomen. De toediening vond plaats met een motorsproeimachine. Met
behulp van de bladmonstermethode gedurende de periode dat de eerste generatie aanwezig was, werd het volgende geconstateerd: tetrasul 0,10%, Oliocin 3 % en Milbex
0,10% hadden een goed effect; Nissol 0,10% gaf eenietsminder goed resultaat, terwijl
het C8514onwerkzaam was,(gelijk aan onbehandeld).
Ophetproefterrein „De Schuilenburg" bij Lienden werd op 31maart een bespuiting
met Oliocin 3%op het pruimenras 'Czar' uitgevoerd om defytotoxiteit van dit middel
voor de pruim en de werking op P. ulmi en de aanwezige roofmijten te onderzoeken.
Ook in deze proef bleek dat Oliocin een goede werking op P. ulmi heeft; de doding
onder de mijten van de eerste generatie was ongeveer 98%. Het aantal zomereieren
op de met Oliocin behandelde bomen bleek beginjuni belangrijk te stijgen; de geringe
mijtenpopulatie van de eerste generatie had een ruime hoeveelheid voedsel ter be66

schikking, hetgeen ongetwijfeld mede tot deze hoge eiproduktie heeft geleid. Op deze
bomen isechter in deloopvan het seizoen geen schadelijke dichtheid van P. ulmi ontstaan; roofmijten hebben de ontwikkeling van de P. w/m/'-populatie tot schadelijke
dichtheden kunnen verhinderen. Op de onbehandelde bomen ontwikkelde P. ulmi
zich aanvankelijk inveel grotere aantallen maar ook hier kon de roofmijtenpopulatie
in deloop van dezomer het optreden van schadelijke dichtheden van P. ulmi verhinderen. Oliocin blijkt op de roofmijten geen nadelige invloed te hebben (zie ook
blz. 68). Fytotoxische verschijnselen werden op de proefbomen niet waargenomen.
Van een aantal middelen, dat eventueel voor toepassing in de zomer in aanmerking
komt, isineenveldproef op 'James Grieve' bomen, de werking opP.ulmi onderzocht,
nl. van: parathion 0,10% (standaard), Nissol 0,10%, Pentac 0,125%, Bayer 5089
0,10% en 0,15%. De eerste bespuiting op 4juli en de tweede op 28juli zijn uitgevoerd
met een rugspuit.
Op 4 juli bleek dat op het gehele proefveld een vrij hoge dichtheid van P. ulmi
voorkwam hoewel de aantasting niet homogeen verdeeld was. Op de onbehandelde
bomen wasgedurende degehelezomer een grotepopulatievanP.ulmi aanwezig.
De behandelingen met parathion op 4 en 28juli hadden geen merkbaar effect ; de
mijten bezitten klaarblijkelijk eenhoge graad vanresistentie tegen dit middel. Dit werd
laterinlaboratoriumproeven bevestigd.
Nissol 0,10% heeft een goede directe werking en een matige werkingsduur; op
28juli vormden detoegenomen aantallen eieren een bewijs voor het aanwezig zijn van
vrouwtjes ;'ditwijsterweeropdathetmiddelreedsnaongeveereenweekuitgewerktwas.
Pentac vertoont een zeer goede directe werking; hoge aantallen mijten en eieren op
28julitoonden echter aan dat dewerkingsduur van ditmiddelzeerkort is.
Het middel Bayer 5089 heeft in beide concentraties een goed resultaat opgeleverd;
dewerkingsduur islanger dan dievan debeide vorige middelen.
Nissol (werkzame stof N-methyl-N-(l naphtyl)-monoffuorazijnzuuramide) werd ter
beschikking gesteld door de N.V. Insecto, Boxtel; Pentac (werkzame stof bis (pentachloorcyclopentaphenyl) is aangeboden door de N.V. Luxan te Eist en Bayer 5089
(een organische fosforverbinding met systemische werking vormt het werkzame bestanddeelvan dit middel) door Agro-Chemie, Arnhem.
b. Resistentie tegen acariciden
Uit een aantal praktijkbehandelingen bleek, dat de toepassing van tetrasul ter bestrijding van de eerste generatie niet meer deverwachte resultaten opleverde. Toetsing
van mijten uit enkele van deze percelen in het laboratorium toonde aan dat zij resistenttegen dit middel waren geworden.In tabel 5zijn enkelevan deverkregen gegevens
vermeld.
Uit degegevensblijkt dat het hierinderdaad resistentie tegen tetrasul betreft. Verder
zien we dat ook Milbex tegen de mijten uit deze boomgaard geen werking meer bezit.
Dit werd inenkeleanderelaboratoriumproeven eninhetveld bevestigd.
In denazomer bleek dat deresultaten van eenbehandeling metdicofol (=Kelthane)
op enkele percelen beneden de verwachtingen bleven. Laboratoriumproeven bevestigden deze waarnemingen. In een veldproef vertoonde Kelthane spuitpoeder vrijwel
geen werking meer; Kelthane vloeibaar had nog wel enig effect, doch ook onvoldoende. Door het vergevorderde seizoen konden geenverdere waarnemingen meer verricht
worden.
c. Invloedvanbestrijdingsmiddelen opderoofvijanden van de fruitspintmijt
Toepassing van een geïntegreerd spuitschema kan alleen dän plaatsvinden wanneer
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TABEL 5. Laboratoriumproeven met tetrasul; sterftepercentages
van de larven van P. ulmi na 24 uur contact met het
residu
middel en concentratie
onbehandeld
untreated
tetrasul 0,05%
tetrasul 0,10%
Milbex0,05%
Milbex0,10%
chemical and concentration

R
5

15
20
10
18
R

NR
7

100
100
100
100
NR

TABLE 5. Laboratory experiments with tetrasul; percentages
mortality in larvae of P. ulmi after 24 hours contact with the residu
R = van resistentie verdachte larven / larvae suspected to be resistant
N R = larven uit perceel waar nog geen tetrasul werd toegepast /
larvae from an orchard in which tetrasul never has been applied

de invloed van de te gebruiken middelen op de complexe Arthropoden fauna van het
gewas bekend is. Het onderzoek van een aantal middelen dat in 1964 was begonnen,
isin 1966voortgezet.
Door de overwegend ongunstige weersomstandigheden gedurende de eerste helft
van de zomer 1966 kon toen slechts een beperkt aantal waarnemingen verricht worden.In denazomer zijn echter nogenkeleveldproeven uitgevoerd.
A. In laboratoriumproeven werd de invloed van enkele fungiciden en insecticiden
op de roofmijten (Typhlodromus tiliae OUDMS. en T. tiliarum OUDMS.) nagegaan.
Daarbij bleek dat van de fungiciden Melprex 0,03%geen directe schadelijke werking
op de volwassen vrouwtjes uitoefende. Indien de dieren drie dagen er mee in contact
geweest waren, was de eiproduktie echter zeer sterk gereduceerd. Captan 0,10%,
thiram 0,15%, zineb 0,15%en ziram 0,15%hadden ook geen direct nadelig effect op
de mijten, doch ook hier was de eiproduktie - zij het in mindere mate - afgenomen
wanneer dewijfjes driedagenmet dezemiddelen incontact waren geweest.
Van de insecticiden bleek Dipterex 0,10% een geringe nadelige werking te hebben.
Bromophos 0,20%, Sandoz 6607 0,10%, Sandoz 5538 0,10%, Nankor 0,10% en
Verdugt 420074 waren zeer giftig voor de roofmijten. Van de acariciden Pentac
0,125%, Nissol 0,10% en Bayer 5089 0,10% had alleen Pentac 0,125% een geringe
nadeligeinvloed;debeide andere middelen warenzeer giftig.
Over de invloed van insecticiden en acariciden op roofwantsen zijn eveneens enkele
laboratoriumproeven verricht. Zij leverden de volgende resultaten op. Bromophos
0,20%, Carbaryl 0,10%, Sandoz 6607 0,10%, Sandoz 6538 0,10%, Nankor 0,10%,
Verdugt 4200740,10%enparathion 0,10%(standaard) waren allezeer schadelijk voor
de larven én de volwassen dieren, Rotenon 0,10% was matig giftig; Kelthane 0,10%,
Acricid 0,15%,Morestan 0,10%,wepsyn0,10%en Pentac0,125%warenweiniggiftig;
Pentac 0,125%was in het geheel niet schadelijk zowel voor de larven als voor de volwassen dieren.
B. In een veldproef ter bestrijding van P. ulmi werd de invloed van Oliocin 3% op
overwinterende roofmijten nagegaan. Het bleek dat dit middel voor de roofmijten
volkomen ongevaarlijkis.
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In een tweede veldproef is de werking van een aantal middelen op de fauna van
appelbomen onderzocht met behulp van de Stuttgarter trechtermethode. Hierin werden de volgende middelen opgenomen; Nissol 0,10%, Pentac 0,125%, Bayer 5089
10% en parathion 0,10% (standaard); ter vergelijking werd ook een bespuiting met
water uitgevoerd. Nissol 0,10% bleek voor Aphelinus mali, sluipwespen, muggen,
vliegen en trips even giftig te zijn alsparathion; van Anthocoris nemorum, Orius spec,
Malacocoris chlorizans,gaasvliegen en zweefvliegen werden door dit middel geringere
aantallen gedood dan door parathion. Bayer 5089 0,10% had een even groot effect als
parathion; Pentac 0,125%veroorzaakte onder alle genoemde insekten slechts een geringe sterfte.
De fungiciden wepsyn, binapacryl (Acricid), oxythiochinox (Morestan), captan en
TMTD en de acariciden tetrasul en dicofol (in vergelijking met parathion) die reeds
eerder in veldproeven getoetst waren, werden nogmaals opgenomen. De eerder verkregen gegevens werden geheel bevestigd (zie ook I.P.O.-jaarverslag 1965,blz. 64 en
65).
II. Biologische b e s t r i j d i n g
a. De oecologischebetekenisvanroofmijten in de boomgaard
De inventarisaties van roofmijten inboomgaarden werdenvoortgezet. Een lijst van
in Nederland op vruchtbomen voorkomende soorten roofmijten is in voorbereiding.
De veldproef die in 1964is opgezet om de invloed van verschillende uitgangsdichtheden van prooi (P. ulmï) en roofmijt {Typhlodwmus tiliaé)op de populatieontwikkeling van beide soorten na te gaan, werd ook in 1966 voortgezet. In de loop van 1965
was gebleken dat de ongunstige verhouding hoge dichtheid van prooi:lage dichtheid
van deroofvijand, leiddetot eenaanvankelijke toename van prooi én roofvijand; deze
werd na enkele generaties echter gevolgd door een populatievermindering, eerstalleen
van de prooi daarna ook van de roofvijand. Het resultaat hiervan in 1965 was een
populatiedichtheid, die vergelijkbaar was met die op de onbehandelde bomen. In
1966ishet verloop van allepopulaties verder gevolgd. Hierbij bleek dat de dichtheden
van prooi en roofvijand in alle objecten gedurende het gehele seizoen laag waren. De
gemiddelde dichtheid van de prooi was ongeveer één mijt per blad; die van de roofmijten bedroeg zowat één mijt per drie bladeren. Op grond van de aantallen zomereieren van P. ulmi werd een ontwikkeling tot een hogere dichtheid verwacht. Dat dit
niet gebeurdevindt zijn oorzaak indevoorkeur van deroofmijten voor dejonge stadia
vanP.ulmi.Dezeontwikkeling wasgeheelinovereenstemming metdeeerder verkregen
resultaten; als P. ulmi en de roofmijt T. tiliae beide in geringe aantallen voorkomen,
isderoofmijt instaat deuitbreiding van deP. w/mZ-populatiete verhinderen.
In laboratoriumproeven werdeen onderzoek ingesteld naar deinvloed van deprooidichtheid op de vermeerdering van de roofmijten. Omdat deze proeven zeer veel tijd
vergen, kon hieraan slechts in beperkte mate aandacht besteed worden. Wel werd geconstateerd dat de eiproduktie reeds een maximum ( ± 1ei per etmaal) bereikte bij
een voedselopname van vijf larven per dag. Daar de zoekcapaciteit van de roofmijten
gering is, was het noodzakelijk een overmaat aan voedsel toe te dienen. Bij een dagelijkse gift van tien larven werden regelmatig vijf stuks geconsumeerd en bij een rantsoenvanvijf larven slechtstwee of drie.
De hoeveelheid prooi, waarbij de roofmijten nog in leven blijven maar zich niet
meer voortplanten, blijkt zeer laag te zijn: met een dagelijkse gift van één larve per
roofmijt per dag kon een aantal roofmijten drie weken lang in leven blijven. Zodra het
dagelijkse rantsoen hierboven kwam, trad er vermeerdering op, zij het op zeer be69

scheiden schaal. Deze conclusies zijn nog ergvoorlopig; het isnoodzakelijk dit onderzoekmet meer materiaal te herhalen.
b. De oecologische betekenis van roofwantsen inde boomgaard
Defenologie vanverschillende soorten roofwantsen werd gevolgd ineen boomgaard
te Serooskerke (Walcheren) en op „de Schuüenburg" bij Lienden; incidenteel zijn ook
op percelen te Kloetinge en te Deijl waarnemingen verricht. Het verzamelde materiaal
isnogin bewerking.
Door middelvanpapierchromatografisch onderzoek werd getracht na tegaan welke
prooi voor Anthocoris nemorum in het veld de meest belangrijke is. Deze polyfage
soort kan in het laboratorium met zeer verschillende prooidieren opgekweekt worden;
een eventuele voorkeur voor een bepaalde prooisoort in laboratoriumproeven houdt
nog geen aanwijzing in dat de roofwants ook in het veld deze prooi zal verkiezen. De
resultaten, verkregen met het papierchromatografisch onderzoek zijn hoopvol, doch
voor een volledige verklaring van deze gegevens moeten de roofwantsen echter nog
gedurende langere tijd in het laboratorium met bepaalde prooisoorten opgekweekt
worden.
In laboratoriumproeven werd van de verschillende stadia en van de volwassen dieren van Anthocoris nemorum de voedselvoorkeuronderzocht. Dekleineontwikkelingsstadia (nymphe I, TIen III) bleken een uitgesproken voorkeur te bezitten voor kleine
prooidieren (jonge luizen en mijten); de grotere ontwikkelingsstadia (nymphe IV en
V) en de volwassen dieren prefereerden duidelijk grotere dieren (grote bladluizen en
jonge larvenvan de vruchtbladroller).
Oriënterend onderzoek werd verricht omtrent de maximale hoeveelheid prooi die
deroofwantsen kunnen consumeren.
Op „de Schuüenburg" werdin de oecologische boomgaard de ontwikkeling van de
fruitspintpopulatie envan deroofwantsenpopulatie (vnl. A. nemorum) op appelbomen
gevolgd. Hier bleek in het voorjaar een vrij hoge dichtheid van genoemde roofwants
voor te komen; hij leefde er aanvankelijk van de appelgrasluis {Rhopalopsiphum
insertum). Doordat deze prooi vrij talrijk was, werden door de roofwantsen veel
eieren gelegd die uitkwamen in de periode dat de luizen massaal naar de secundaire
waardplant migreerden. Ondertussen was het grootste deel van de wintereieren van
P. ulmi uitgekomen; de jonge roofwantslarven gingen toen op deze prooi over en
hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat P. ulmi gedurende deze periode sterk in
aantal afnam. Voordien was echter, gezien de hoge dichtheid van de eerste generatie
van P.ulmi reeds een bespuiting met tetrasul 0,1%(dat is de halve gebruiksconcentratie) uitgevoerd. Hierdoor is helaas niet precies uit te maken voor welk deel A. nemorum en de tetrasulbespuiting elk aan de reductie van de P. ulmi-populatie hebben bijgedragen. In deloop van dezomer nam het aantal roofwantsen langzaam af, de dichtheidvanP.ulmibleefgedurende het geheleverdereseizoen laag.
III. De p r o e f t e r r e i n e n
a. Deproefboomgaard "De Schuüenburg" bij Lienden
Bespuitingen
In de oecologische boomgaard en de experimentele boomgaard werden appelschurft, appelmeeldauw en Gloeosporium bestreden met captan en wepsyn. In de
oecologische boomgaard is op 18meieen bespuiting met tetrasul 0,10% tegen P. ulmi
uitgevoerd; in de experimentele boomgaard werd op 18augustus met dicofol 0,125%
eveneenstegen defruitspintmijt gespoten.
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Fenologische waarnemingen
In de oecologische boomgaard werden op appel- enpruimebomen regelmatig waarnemingenverricht overhetpopulatieverloop vanP. ulmi,deroofmijten (Typhlodromussoorten) enderoofwantsen (vnl.AnthocorisnemorumL.).
In de experimentele boomgaard, welke in 1966uniform behandeld werd, zijn waarnemingen verricht over het voorkomen van P. ulmi en haar roofvijanden om een
indruk te krijgen van de verdeling van de soorten over het perceel. Hiertoe werd het
perceel in acht vakken verdeeld; in alle vakken is alleeen het ras 'James Grieve' bemonsterd en in twee vakken zijn alle rassen bemonsterd. De monsters ter grootte van
100bladeren werden om de tien tot twaalf dagen verzameld van twintig proefbomen
per ras en per vak. In het laboratorium werden de mijten en eieren op deze monsters
geteld. Het bleek dat P. ulmi op het ras 'James Grieve' vrij regelmatig over het gehele
perceel verdeeld voorkomt en dat het aantal op dit ras en 'Goudreinet' het grootst is.
Dit is geheel in overeenstemming met eerder gedane waarnemingen betreffende de
voorkeur van P. ulmi voor bepaalde appelrassen. Roofmijten en roofwantsen werden
slechtssporadisch aangetroffen.
b. Deproefboomgaard "Albertinehoeve"bij Kloetinge
Op dit perceel is ook in 1966 het effect van een gewijzigd spuitschema (G) vergeleken metdatvaneennormaalintensief schema (N).
Bespuitingen
Voor een volledig overzicht der bespuitingen wordt verwezen naar blz. 59).Hier zij
alleen vermeld dat de bespuitingen met tetrasul 0,20% op 5en 12mei in de gedeelten
N en G, die met Gusathion op 30 april en 25 mei in vak N en de behandeling met
Kilval op 28 mei in vak G de populatiedichtheden zowel van P. ulmi als van de roofvijanden zeerdrastischhebben doen afnemen.
Fenologische waarnemingen
Tengevolge van bovengenoemde bespuitingen kwam gedurende het eerste deel van
de zomer op de percelen N en G een zó geringe dichtheid van P. ulmi voor, dat van
het uitvoeren vanregelmatige tellingen werd afgezien. In het tweede deelvan de zomer
werden enkele reeksen van tellingen uitgevoerd. Toen bleek dat P. ulmi wel iets in
aantal wastoegenomen, maar dat zij niet bestreden behoefde teworden. Roofvijanden
werdenniet waargenomen.
c. Deproefboomgaard "Thedinghsweert" bijTiel
Ook in dit perceel is in 1966wederom het effect van een gewijzigd spuitschema (G)
vergeleken met dat van een normaal ( = intensief) schema (N). De eigenaar van dit
bedrijf behandelt een klein gedeelte op zgn. biologisch-dynamische wijze (BD); ook
hier werdenwaarnemingen verricht.
Bespuitingen
Voor een overzicht van de behandelingen in de gedeelten N, G en BD zij verwezen
naar blz.57.
Fenologische waarnemingen
In alle gedeelten (N, G en BD) werd gedurende het gehele seizoen slechts een geringe populatiedichtheid van P. ulmi waargenomen. Het was niet noodzakelijk om
een chemische bestrijding uit te voeren. Roofvijanden (roofmijten) kwamen alleen in
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geringe aantallen voor in het gedeelte G;roofwantsen werden in zeer gering aantal in
allepercelen aangetroffen.
Cicaden als vectoren van virussen bij land- en tuinbouwgewassen (project 1-3-5,
Dr. H. H. EVENHUIS)

De proef met verschillende soorten cicaden (vooral Aphrodes bicinctus, andere
Aphrodes-soorten, Cicadellaviridis,Philaenusspumarius)betreffende overbrenging van
de proliferatieziekte van de appel werden voortgezet. Zij leverden tot op heden nog
geenpositief resultaat op.
GROENTEGEWASSEN

Erwt
Erwtegalmug {Contariniapisi WINN.) (weer opgenomen oud project, W. Nijveldt)
De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst heeft ten behoeve van zijn proeven ter bestrijding van de erwtegalmug op verscheidene plaatsen in het veld fenologische
waarnemingen verricht met behulp van degelevangbak. De gevangen muggen hebben
wij gedetermineerd engeregistreerd. In samenwerking met deze dienst zijn in Zeeland,
West Noord-Brabant, de Haarlemmermeer en in de Noordoostpolder gegevens verzameldinzakehetvoor galmugaantasting vatbare stadium.
De waarnemingen bevestigden dat, zolang de bloemknoppen nog geheel door de
schutblaadjes worden omsloten, geen infectie plaatsvindt, ook alzijn de muggen reeds
in het gewas aanwezig. Zodra de jonge bloemknoppen door uiteenwijken van de
schutblaadjes ook maar even toegankelijk waren, werden eipakketjes gelegd. De gele
vangbakken bleken onder de omstandigheden van ditjaar een betrouwbaar hulpmiddelte zijn, want de muggen werden erin aangetroffen vóórdat het gewasinhet kritieke
stadium kwam en zelfs vóórdat muggen in deknoppengevondenwerden.Devangbakken gaven ditjaar dus aan dat er, toen het gewas het kritieke stadium bereikte, direct
gespoten moest worden.
Peen
De wortelvlieg,Psila rosae F. (project 3-9-2, Drs. L. E. VAN 'TSANT, met medewerking van de heer J. G. C. BETHE, Proefstation voor de Groenteteelt in de volle
grond te Alkmaar)
Onderzoek naar de biologie en de bestrijdingsmogelijkheden van de wortelvlieg
{PsilarosaeF.),dieresistent istegen gechloreerde koolwaterstoffen.
Fenologische waarnemingen
Bij de huidige bestrijding van de wortelvlieg zullen in verband met de kortere werkingsduur van de organische fosforverbindingen, vergeleken met die van degechloreerde koolwaterstoffen, twee toepassingen moeten plaatsvinden. De Plantenziektenkundige Dienst verzocht ons na te gaan of het mogelijk is, het tijdstip voor de tweede
toepassingmet enige matevannauwkeurigheid aan te geven. Hiertoe zijn fenologische
waarnemingen volgens de methode van MISSONNIER en BOULLE verricht. Om een
indruk te krijgen van de vliegperioden stelden deze onderzoekers geleronde vangbakjes (diameter 10-12 cm, hoogte 5 cm) verspreid in het gewas op. Wij hebben vierkante gele plastiek bakken met grotere afmetingen gebruikt. De waarnemingen zijn
hier te lande te Alkmaar en te Twello (bij Deventer) verricht. Bovendien is het ver72

schijnen van de wortelvlieg te Alkmaar gedurende de gehele en te Twello gedurende
een gedeelte van de vliegperiode geregistreerd met behulp van de houten vangbakken
(methode LEEFMANS). Devoornaamste resultatenvanhet onderzoek volgen hier.
1. De gelevangbak bleekbruikbaar tezijnvoor hetvaststellen van de vliegperioden.
2. In overeenstemming met de resultaten van MISSONNIER en BOULLE werden uitsluitend ÇÇgevangen.
3. De gegevens van de houten en de gele plastiek vangbakken waren eensluidend.
4. TussenAlkmaar enTwellowerdengroteverschillen invliegperiodewaargenomen.
Er zullen nog waarnemingen verricht moeten worden op enkele dicht bij elkaar en
enkeleverder vanelkaarverwijderd gelegenvelden.
Hieruit zalmoeten blijken ofereenregionaal advies kan worden opgesteld.
Parasieten
De aan de heer GRIFFITHS toegezonden Braconide sluipwespen blijken alle tot de
soort Chorebüs ( = Dacnusà) gracilis NÉES te behoren. Dit is een bij de wortelvlieg
algemeen voorkomende parasiet.
B e s t r i j d i n g s p r o e v e n tegen de w o r t e l v l i e g
De veldproeven werden uitgevoerd op drie voor de teelt van wortelen algemeen gebruikelijke grondsoorten nl.humusarme lichtezavel,humeuszand envenigeklei.
1. Humusarme lichtezavel(minder dan 3%organische stof)
De periode tussen de zaaitijd en de controle op aantasting bedroeg ruim zeven
maanden, een voor de beoordeling van de werking der middelen lange tijd. Diazinon,
als stuif- óf spuitpoeder vóór het zaaien éénmaal toegepast gaf een aantastingspercentage van resp. 19,4%en 18,3%.Vergeleken bij de controle met 65,5%wasde werking redelijk goed, maar de werkingsduur niet lang genoeg. Indien op de behandeling
vóór het zaaien na drie maanden een tweede volgde, was het resultaat echter uitstekend (nl.gemiddeld 1,5%aantasting).
Het carbamaat dimetilan, dat één keer als granulaat bij de wortelhals toegediend
werd, nl. zodra de aantasting aan de wortel zichtbaar werd, had slechts een geringe
werking (59,9%aantasting). Waarschijnlijk werden de reeds aanwezige maden hierbij
niet vernietigd.
Twee behandelingen met dimetilan, eveneens als granulaat, waarbij de eerste toegepast werd bij wortelen die twee bladeren hadden, en de tweede bij het begin van de
tweede vluchtperiode, brachten de aantasting niet verder terug dan tot 43,3%. Na
drie behandelingen met dimetilan, met tussenruimten van twee maanden toegepast,
washet aantastingspercentage 18,7%.Dit resultaat isgeheelvergelijkbaar met dat van
één behandeling met diazinon vóór het zaaien. Het schijnt dus dat de werkingsduur
vandimetilankorterisdandie van diazinon. Tenslotte hebben zaadbehandelingen met
diazinon 50% en met dimetilan 90% resp. niet voldoende en geheel geen effect gehad
(nl. 30,6%en71,8%aantasting).
2. Humeuszand (meerdan 3%organische stof)
Hoewel deze grondsoort aan de werking van de middelen door het wat hogere
humusgehalte (vermoedelijk rondom 6%) dan bij 1,hogere eisen stelt, heeft diazinon
hier niet gefaald. Door twee behandelingen toe te passen was de aantasting slechts
5,5% terwijl die van de controle 81,1% bedroeg. Drie behandelingen met het carbamaat dimetilan resulteerden in een aantasting van 15,7%;dit isgezien de kortere werkingvan dimetilan een niet onbevredigend maar toch nog onvoldoende resultaat.
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3. Venige klei
De zware eisen, die deze grondsoort aan de werking der middelen stelt, komt in de
resultaten tot uiting. Een twee- of zelfs drievoudige behandeling met diazinon had een
matig effect, de aantasting bedroeg nog resp. 30,3%en 36,7%. Met een drievoudige
toepassing van dimetilan werd zelfs geen vermindering in aantasting bereikt, evenmin
als met aldrin (aantasting 72,6%). Deze proef werd genomen te IJsselmuiden, een
plaats die ongeveer 40km ten westen van Dedemsvaart ligt. In laatstgenoemde plaats
isindejaren 1961,1962resistentievan dewortelvlieg ten opzichtevan de gechloreerde
koolwaterstoffen vastgesteld enthans eveneensteIJsselmuiden.
Samenvatting
Diazinon is, wanneer er twee behandelingen mee worden gegeven, voor lang
groeiende wortelen ( ± 7 maanden) op humusarme en een wat humusrijkere grond
(tot ongeveer 6%organische stof) zeer goed bruikbaar. Het carbamaat dimetilan, dat
in 1965voor kort groeiende wortelen op humusarme grond goederesultaten gaf, bleek
in 1966- een regenrijk jaar - voor lang doorgroeiende peen, zelfs indien het driemaal
werd toegepast te kort te werken. Met een beter houdbare formulering van dimetilan
zoals in Amerika wel tegen de uievlieg gebruikt is, zouden ook hier tegen de wortelvliegproeven moeten worden genomen.

Slaenandijvie
Bladluizen bijsla en andijvie(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
grondte Alkmaar)
De wolligeslawortelluisPemphigus bursariusL.

1. Waamemingenover Pemphigus bursariusL.op dewinterwaardPo/?«lusnigraL.en op verschillende zomerwaardplanten
a. In Californie isna het verwijderen van deItaliaanse populier (Populusnigra var.
italica MUENCHH.) de schade door Pemphigus bursarius duidelijk afgenomen. Een
onderzoek hier telande naar hetvoorkomen van dezeluis op deinheemse vormen van
Populus nigra L. was daarom van belang. Dank zij de medewerking van de directeur
van het Bosbouwproefstation te Wageningen, ir. J. F. WOLTERSON, bleek inderdaad
dat ook inheemse vormen van P. nigra L. normaal als winterwaardplant voor P. bursarius L. dienst doen. De gallen werden op verschillende plaatsen in de omgeving van
Wageningen gevonden, sommigen op vrij grote hoogte in deboom. Een verbod van de
teeltvan deItaliaansepopulier heeft dusvoor Nederland geenzin.
b. Kruisingen van inheemse Populusnigra. Uit waarnemingen van de heer FRERIKS,
verricht in de tuin van het bosbouwproefstation, bleek dat de kruisingen binnen
P. nigragroteverschilleninaantasting doorP. bursariusvertoonden.
c Volgens dr. D. HILLE RIS LAMBERSkan behalve de grijsgele P. bursariusook een
groenige luis bursarius-gallen vormen. Ondanks naarstig zoeken hebben wij deze
bladluissoort tot nutoeniet gevonden.
2. Afwijkende p l a a t s van v o o r k o m e n van de P. bursarius-gallen
bij de
Italiaanse populier
De door P. bursariusverwekte gal wordt gewoonlijk op de bladsteel gevormd (zie
fig.9). Bij uitzondering komt dezegal aan de topvan eenjong takje voor. In het jaar
74

FIG. 9.

Normale gallen van de wollige slawortelluis(PemphigusbursariusL.)aandebladstelenvanPopulus nigraL.
NormalGallso/Pemphigusbursarius L.on thepetioles
ofPopulusnigraL.

FIG. 10.

Gallen van dewollige slawortelluis (Pemphigus bursarius L.) gevormd aan de topscheut van een takje van
Populusnigra L.; het jaar daarna is weer een nieuwe
scheuternaastgevormd.
Gallsof Pemphigus bursarius L. at the topshootof a
Populus nigra L.branch; thefollowingyeara dormant
budhasgivenrisetoanewshoot.
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volgend op dat, waarin de gal op deze bijzondere plaats optreedt, vindt men de oude
ingedroogde gal terug. Naast de oude gal wordt dan een nieuwe topscheut gevormd
(fig. 10).
3. W a a r d p l a n t o n d e r z o e k
Bij deze proeven werd een methode toegepast, die door dr. D. HILLE RIS LAMBERS
is ontwikkeld. Bij de kweek van de wortelluizen werd de geschiktheid van de plant als
waardplant beoordeeld aan devermeerdering van de luizen, de kolonievorming en de
matevan wasafscheiding.
Voor het onderzoek werd Pemphigus bursariusgebruikt, afkomstig van andijvie of
sla. Het overbrengen van P. bursarius op andijvie slaagde goed, er werden kleine
kolonies gevormd. De infectie slaagde niet op kamille, melkdistel en kruiskruid en
slecht bij akkerdistel, muizenoor (Hieracium pilosella L.) en tandzaad {Bidens tripartitusL.).
4. V e r b a n d t u s s e n de p o p u l a t i e d i c h t h e i d van P. bursarius in de
g r o n d en de a a n t a s t i n g bij en de groei van andijvie die in deze g r o n d
u i t g e p l a n t is
De aantasting door de wollige slawortelluis was in 1965 zó gering geweest dat
in 1966 voor waarnemingen over de populatiedichtheid van de luis in de grond
geen geschikte proefterreinen te vinden waren. Toch werd te Wageningen nog een
veld, waarop in 1965 aangetaste andijvie gestaan had, in het voorjaar van 1966 bemonsterd. In geen van de grondmonsters werd echter P. busarius gevonden. Op hetzelfde terrein is injuni opnieuw andijvie uitgeplant. In de tweede helft vanjuli en de
eerste helft van augustus bleken dezeplanten behoorlijk te zijn aangetast. Volgens een
methode uitgewerkt door dr. HILLE RIS LAMBERS werd de grond, die zich binnen de
wortelpruik van een aantal andijvieplanten bevond, als monster genomen. De grondmonsters ter grootte van vier liter werden in een emmer met water uitgestort; na flink
roeren met een stok, kwamen de wortelluizen boven drijven. De aantallen varieerden
van 165-560 wortelluizen per monster. Op 10augustus werd opnieuw andijvie uitgeplant op plaatsen waarop kort te voren zwaar aangestaste en ook niet-aangestaste
planten hadden gestaan. De laatste vertoonden in de eerste decade van september
vrijwel geen aantasting; bij de eerstgenoemde werden enkele tientallen (55-75) wortelluizen gevonden. Opgemerkt werd dat de planten op plaatsen waar een aangetaste
voorvrucht hadgestaanenigszins achtergebleven waren vergeleken met planten die als
voorvrucht andijvie zonder luishadden gehad.Hieruit blijkt datjonge andijvie, uitgeplant in zwaar geïnfecteerde grond, binnen een maand vrij zwaar aangetast en bovendien in groei enigszinsgeremd kan worden.
5. P r e d a t o r e n
In de gallen werden dit jaar weer enkele roofwantsen van het geslacht Anthocoris
gevonden maar geen zweefvlieglarven.
Zowel bij aangetaste andijvie te Wageningen als bij aangetast witlof in Flakkee
werden in augustus en september in de grond pupariën van de Chloropide Thaumatomyia notata M G . (determinatie van de heer C. F. VAN DE BUND, P.D.) gevonden.
M. ACZÉL onderzocht slaplanten uit zuid-Hongarije, die doorP. bursariuswaren aangetast. Hierbij bevonden zich ook grote aantallen vliegelarven, diedewortelluizen uitzogen. De vliegen die uit deze larven werden opgekweekt, behoorden volgens ACZÉL
tot deChloropiden Thaumatomyia notata MEIG. èn Chloropiscaglabra MEIG.
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Ui
Deuievlieg, Hylemya antiqua M G . (project 3-9-8, Drs. L. E. VAN 'TSANT) Onderzoek naar de biologie en de chemische bestrijdingsmogelijkheden van de uievlieg, die
resistent istegen gechloreerde koolwaterstoffen.
1. Fenologischewaarnemingen
A. Hetverschijnen inhet voorjaar
De Nederlandse Uien-Federatie deed waarnemingen in Ouddorp en Nieuw Vossemeer; die te Wageningen zijn door ons uitgevoerd. Hierbij zijn van boven met gaas
afgesloten houten vangbakken gebruikt die werden geplaatst op kunstmatig aangelegde depots met puparia alléén of met puparia én larven of op een veld waar zwaar
aangetaste uien hadden gestaan. Nieuw Vossemeer leverde slechts één uievlieg op, op
deandereplaatsen verscheen eenzeerredelijk aantal vliegen.
De eerste vliegen te Wageningen en Ouddorpverschenenreedsindeeersteentweede
weekvan mei.
In de tweede helft van mei en in het begin van juni werden te Wageningen en
Ouddorp toppen indeverschijningscurven waargenomen.
Deze gegevens stemden overeen met dewaarnemingen betreffende het optreden van
de eerste larven en van de eerste aantastingssymptomen bij de jonge plantjes (resp.
eind meieneerstehelft juni).
De vliegen werden eerder in de bakken op het bovengenoemde veld gevangen en
gedurende langere tijd dan in de bakken boven de depots. Vangbakken op een geïnfecteerd veld geven een betere indruk van het verschijnen van de vliegen dan vangbakken boven dedepots.
B. Hetverschijnen injuli,augustus en september
De vangbakwaarnemingen werden verricht te Ouddorp op een veld met zwaar aangetaste uien en teWageningen zowel aan een depot met pupariën enlarven (materiaal
uit Flakkee) alsop eenveld met aangetaste zaaiuien.
Te Ouddorp werd het verschijnen gedurende vijf weken gevolgd, hetgeen een iets
kortere periode was dan dievan denatuurlijke verschijning in het vrije veld. De waarnemingen begonnen nl. iets later dan de vliegen verschenen. Het grootste aantal uievliegen kwam in delaatste weekvanjulite voorschijn.
Te Wageningen was het aantal gevangen vliegen op het veld met aangetaste zaaiuien zeer gering. Blijkbaar vormt een dergelijk veld een te klein reservoir van larven
enpupariën omdat teveelplanten injeugdigetoestand wegvallen.
Bij het depot in Wageningen was het grote aantal larven ( ± 250)in verhouding tot
het kleine aantal pupariën (75) er de oorzaak van dat het grootste aantal uievliegen
laat verscheen, nl.pas in de derde weekvan augustus. De verschijningsperiode eindigdeook vrij laat (in deweekvan 4-9 september).
Van de 75in depot gebrachte pupariën van de eerste generatie bleken acht (10,7 %),
overteblijven liggen,zijwerdennl.op 17 november inhetdepot teruggevonden.

2. Debonevlieg Chortophila cilicruraRo'ND.in uien
Uit het aangetaste uiemateriaal van Flakkee en Ouddorp verscheen ook de bonevliegingering aantal.
3. S e c u n d a i r e a a n t a s t e r s
Uit het aangetaste uiemateriaal van Flakkee werden ook tweezweefvliegsoorten gekweekt, nl. de zgn. sjalottevlieg Eumerus strigatus FALL, en Syritta pipiens L. Ver77

scheidenelarvenvan Eumerus strigatus werden gebracht bij een gezonde uieplant, die
reedseenbolgevormd had;deplant werd niet aangetast.
Ook Lonchaea choreaF., een blauwe vrij trage vlieg, werd uit het uiemateriaal verkregen. De determinatie van deze secundair optredende vliegen geschiedde door de
heer C.F. VANDE BUND (PD, Wageningen).
4. P a r a s i e t e n
De Braconide sluipwesp, Aphaereta difficilis NIXON (det. dr. M. FISCHER, Wenen)
werd in november 1965 gekweekt uit puparia van de uievlieg, verzameld te de Heen
(West Brabant).
5. E n k e l e b e s t r i j d i n g s p r o e v e n te F l a k k e e
In het afgelopen jaar waren de resultaten van de bestrijdingsproeven met het carbamaat dimetilan redelijk tot goed, soms echter waren ze ongunstig. Dit wekt de indruk dat de werking van dimetilan niet geheel betrouwbaar is. RAWLINS (Ver.St.)
heeft ook met carbamaten, waaronder dimetilan, gewerkt. Zelfs op eenvenige grond
enmet een lagere dosering dan die welke wij hebben toegepast, verkreeg hij een goed
resultaat. Het isons nog niet duidelijk wat de oorzaak kan zijn van het verschil tussen
heteffect van dimetilan indeVer. Staten endat in Nederland.
Bestrijding van voor land-en tuinbouwgewassenschadelijke vliegesoorten, in het bijzonder de uievlieg (Hylemya antiqua M c ) , door middel van de populatie sterilisatietechniek (project 3-13-1, Dr.Ir. J.H. G. TICHELER)
In oktober 1965 werd een enquête gehouden omtrent het optreden van resistentie
tegen bestrijdingsmiddelen bij insekten en het onderzoek over depopulatiesterilisatietechniek als mogelijke oplossing van de door de resistentie ontstane bestrijdingsmoeilijkheden. Er kwamen dertig antwoorden uit twintig landen binnen; hieruit werd een
verslag samengesteld. Resistentie van mijten bleek het meestverspreid te zijn, daarna
volgde deresistentie van defytofage vliegesoorten, met name deuievlieg,de koolvlieg,
de bonevlieg en de wortelvlieg. De meeste vorderingen met de populatie sterilisatietechniek in Europa bleken te zijn gemaakt ten aanzien van de Middellandse Zee fruitvliegendeolijfvlieg enwelinhet Middellandse Zee gebied.
Op basis van de in 1965verkregen resultaten werd het onderzoek naar de mogelijkheid van toepassing van de populatie sterilisatie-techniek bij de uievlieg voortgezet.
Sterilisatie vandevliegen (zieookI.P.O.-jaarverslag 1965,blz. 132)
Goede vorderingen werden gemaakt met het onderzoek naar de optimale stralingsdosis en degeschiktste leeftijd van depoppen waarbij sterilisatie van devliegenplaatsvindt. Elf, twaalf en dertien dagen oude poppen (de duur van het popstadium bedroeg bij onze kweekmethode veertien dagen) werden bestraald met 2 of 5krad harde
X-stralen, met een energie van 1,5 MeV, geleverd door de electronengenerator van het
I.T.A.L. Het bleek dat 5krad 100% steriliteit van de wijfjes veroorzaakt (zie fig. 11).
Deze wijfjes legden, indien gepaard met niet-bestraalde mannetjes, geen eieren. De
mannetjes waren voor 99%steriel.Indien deze3$ paarden met niet-bestraalde wijfjes
legden de laatsten grote aantallen eieren, waarvan echter slechts 1 %•uitkwam. Bestraling met 2krad veroorzaakte een weliswaar grote maar toch niet voldoende reductie van de fertiliteit van zowel mannetjes als wijfjes. De betekenis van de leeftijd van
depoppen bij debestraling kwam vooral tot uiting bij de mannetjes. Het aantal eieren
dat gelegd werd door onbestraalde wijfjes die gepaard hadden met bestraalde mannetjes bleek, onafhankelijk van de bestralingsdosis, sterk af te nemen
naarmate de bestraling der mannetjes op een vroeger tijdstip had plaats gevonden.
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FIG. 11. Sterilisatieproef met de uievlieg. Aantallen steriele en fertiele eieren uit de kruisingen bestraalde mannetjes xonbestraalde wijfjes resp. onbestraalde mannetjes xbestraalde wijfjes.
Stralingsdoses2en5krad.Leeftijd vandepoppen bijbestraling 13, 12en 11dagen.Rechtse
kolomonbehandeldedieren.
Sterilisation experimentwith theonionfly, Hylemyaantiqua MG. Numbers ofsterile andfertileeggsfrom thecrosses irradiatedmales x notirradiatedfemalesandnotirradiatedmalesx
irradiatedfemalesrespectively. Radiationdoses2and5krad. Ageofpupaeatirradiation 13,12
and11days.Columnontherightuntreatedinsects.

Naar de oorzaak van dit verschijnsel, dat van belang is voor het mededingingsvermogen van bestraalde tegenover niet bestraalde mannetjes, wordt nader onderzoek
verricht, onder andere op histologisch gebied. Aangezien de stralingsdosis van 5 krad
ruimschoots voldoende blijkt te zijn, zal nagegaan worden of deze nog omlaag gebracht kan worden.
KM'eekmethode
Teneinde de gevolgen van de bestraling te kunnen bepalen werden verschillende
kweekmethoden ontwikkeld. Als voedsel voor de volwassen vliegen bleek het best te
voldoen:water,honingen sojapepton. Deze stoffen worden afzonderlijk invan gaatjes
voorziene buisjes toegediend. Mengen van dezestoffen verminderde deeiproduktie tot
eenvierde.
Als substraat voor de eiafzetting dient vochtig zilverzand waarop of waaronder een
klein schijfje ui wordt gelegd. Verreweg het grootste deel van de eieren wordt dan in
het zand gelegd, waaruit ze door opschudden in water en affiltreren op eenvoudige
wijzezijn te isoleren.
Als ovipositiestimulans is n-propyl disulfide geprobeerd, welke stof bij het onderzoek van dr. MATSUMOTO(sehr, meded.) de beste resultaten gaf. In de door hem opgegeven concentratie gemengd door het zilverzand stimuleerde de bovengenoemde ver79

binding de eiafzetting. Het aantal eieren bedroeg echter slechts 40% van het aantal
verkregen met ui als stimulans. Er wordt onderzocht of met andere concentraties
betere resultaten kunnen worden verkregen. Voor het gebruik van deze stof als lokstof
zij verwezen naar het verslag van de Heer J. P. W. NOORDINK, project9-1-3, blz. 153.
De fertiliteit van de eieren wordt bepaald door ze op vochtig filtreerpapier in een
schaaltje, afgedekt met een parafilmmembraan, gedurende twee dagen in een broedstoof bij25°Ctezetten. Van normale eieren komt dan ongeveer 90% uit.
Een deel van de beschreven methoden zal van nut zijn voor de toekomstige massakweek.
Het opkweken van delarven vormt echter het moeilijkste probleem. Een begin werd
gemaakt met het kweken van de larven op een kunstmatig medium. Dit bestaat uit gedroogd wortelmeel - verkregen door het malen van gedroogde wortelbrokken tarwekiemen, biergist, water en conserveermiddelen. Indien juist uitgekomen larven
op dit medium werden gezet, ontwikkelde 20%der larven zichtot normale poppen en
vervolgens tot vliegen. Het medium zal door verder onderzoek verbeterd moeten worden.
Voor de resultaten van het onderzoek naar de verspreiding en de paringsfrequentie
van vliegen wordt eveneens verwezen naar het verslag over project 9-1-3 (zie boven).
Witlof
Levenswijze enbestrijdingvande witloj"mineervlieg, Napomyza lateralis Fall, (project
3-9-6, Drs. L. E. VAN 'T SANT, met medewerking van de heer J . G . C . BETHE, Proefstation voor deGroenteteelt in devollegrond te Alkmaar)
1. Systematiek van Napomyza lateralis

FALL.,

N. cichorii SPENCER en N. carotae

SPENCER

K. A. SPENCER (Engeland) heeft, mede op grond van de resultaten van onze infectieproeven in 1965 de veronderstelling geuit, dat de Napomyza lateralis-groepzou bestaan uit enkele soorten (zie I.P.O.-jaarverslag 1965, blz. 70). De resultaten van
Spencer's onderzoek zijn in 1966vastgelegd in een publikatie (SPENCER, K. A., 1966 A clarification of the genus Napomyza WESTWOOD (Diptera: Agromyzidae); Proc. roy.
Ent. Soc. of London, series B,taxonomy, 35:29-40). Hierin worden onder andere op
grond van morfologische kenmerken devolgende drie soorten onderscheiden:
a. Napomyza lateralis FALL., afkomstig van kamille(Matricaria spec.)
b. Napomyza cichorii SPENCER, afkomstig vanwitlof, en
c. Napomyza carotae SPENCER, die peen als normale waardplant heeft (zie ook
I.P.O.-jaarverslagen 1962, 1963, 1964, 1965). Van de nieuw beschreven soorten
N. cichoriien N. carotaewerden het holotype en één of meer paratypen in de collectie
vanhet Entomologisch Museum teAmsterdam ondergebracht.
G. C. D. GRIFFITHS (Engeland) heeft in materiaal dat wij hem hebben toegezonden,
ook dedoor SPENCERbeschreven drie soorten aangetroffen.
2. Waardplantonderzoek
De gedragingen van de drie Napomyza-soorten, afkomstig van drie waardplanten,
werden getoetst in infectieproeven op twee groepen van Composieten en verschillende
Umbelliferen.
a. Napomyza cichorii SPENCER, afkomstig van witlof, veroorzaakte bij de liguliflore
Composieten (bloemen alle lintvormig, planten met melksap): witlof, wilde cichorei
(Cichorium intybus), melkdistel (Sonchus spec?) wel aantasting maar bij paardebloem
(Taraxacum officinale) enschorseneer (Scorzonera hispidaL.) niet.
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FIG. 12. Door Napomyza carolae SPENCER veroorzaakte voedingsplekjes op karwij (Ctiritm carvi L.) ;
Napomyza carotae SPENCER OH caraway (Carum carvi L.); feeding-palches caused by the
female.

De infectieproef bij de tubiliflore Composieten (bloemen geheel of ten dele buisvormig, planten zonder melksap): echte kamille (Matricaria chamonillaL.), reukloze
kamille (M. maritima ssp. inodora) en schijfkamille (M. matricarioides PORTER =
M. diseoideaL.) leverde zoals verwacht werd een negatief resultaat op.
b. Napomyza carotae SPENCL'R, afkomstig van peen, veroorzaakte op peen (Daucus
carota L.) en op karwij {CarumcarviL.) duidelijke vraatplekjes in het loof (zie fig. 12)
en aantasting in de bladsteel. Infecties op fluitekruid (Anthriscus sylvestris (L.)
HOFFM.), zevenblad (Aegopodium podagraria L.), bereklauw (Heracleum sphondylium
L.), pastinaak (Pastinaca sativa L.; de gekweekte én de wilde vorm), knolselderij
(Apium graveolensL.)enkruiskruid (Senecio vulgaris L.)slaagden (nog)niet, misschien
omdat het aantal ter beschikking staande vliegen te klein was.
c. Napomyza lateralis FALL., afkomstig van schijfkamille, accepteerde noch de
jongere noch de oudere planten van de goudsbloem (Calendula officinalis L.) als
waardplant. De infectieproeven op sla (Lactuca sativa L.) andijvie (Cichoriumendivia
L.), melkdistel (Sonchus spec.) en kruiskruid (Senecio vulgarisL.) slaagden evenmin.
Zelfs als N. lateralis uitsluitend sla en andijvie ter beschikking had, werden deze als
waardplant geweigerd. Verder is het opvallend dat N. lateralis van schijfkamille in
een keuzeproef wél schijfkamille, maar niet de reukloze kamille heeft aangetast.
Ook indien de reukloze kamille alléén werd aangeboden, werd geen aantasting van de
plantestengel waargenomen (welvoedingsplekjes op debladeren).
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Geheel volgens verwachting slaagde het overbrengen van N. lateralis op peen niet.
d. Verder is getracht N. lateralis, afkomstig van de echte kamille, over te brengen
op kruiskruid, Dimorphotheca spec, goudsbloem engeleganzebloem {Chrysanthemum
segetum L.). Het resultaat was negatief, misschien omdat het aantal gebruikte exemplaren van N. lateralistekleinwas.
3. Onderzoek overhet chromosomenpatroon vande Napomyza-soorten
Ter verdere verificatie van de door SPENCER beschreven drie soorten wordt het
chromosomenpatroon onderzocht aan welk onderzoek mej. dr. J. M. VAN BRINK,
Genetisch Instituut, Utrecht medewerking verleende. In het afgelopen jaar hebben wij
aan mej. VAN BRINK voortdurend partijtjes larven en pupariën van elke soort, maar
vooralvan N. cichorii, toegezonden om met behulp daarvan de bestemethodevoor het
verkrijgen vaneenwaardevol chromosomenpreparaat te ontwikkelen.
4. Kruisingsproeven
Om de soortechtheid van de drie bovengenoemde Napomyza-soorten nog nader te
toetsen werden op bescheiden schaal kruisingsproeven uitgevoerd.
a. Mannetjes van Napomyza lateralisvan schijfkamille en onbevruchte wijfjes van
Napomyza cichoriivan witlof werden samengebracht bij kamille én witlof als waardplanten; op de witlof-bladeren werden echter de mineergangen, die delarven maken,
nogniet aangetroffen.
b. Mannetjes van Napomyza cichoriivan witlof werden samengebracht met onbevruchte wijfjes van N. carotae van peen, bij witlof en peen als waardplant; op peen
waren na enige tijd mineergangen in de bladstelen te vinden. Dit wijst op de volgende
mogelijkheden:
1. dewijfjes van N. carotaewarentoch bevrucht (indit gevalniet waarschijnlijk),
2. dewijfjes van N. carotaehebben zichparthenogenetisch voortgeplant, of
3. de mineergangen werden gemaakt door larven, voortgekomen uit de kruising
der genoemdesoorten.Dezelarvenkunnen zichontwikkelen tot
a. sterielevliegen of
b. fertiele vliegen, in welk geval de bovengenoemde „soorten" dus géén wezenlijke
soorten zijn.
Het onderzoek wordt voortgezet.
5. Fenologische waarnemingen over de larven en depupariën en het verloop van de
aantasting doorN. cichoriibijwitlof van Flakkee
Hetpercentage aangetasteplanten nam overhet algemeen vanaf eindjulitot midden
november bijzonder sterk toe, nl. van 2 % tot 98%. Een uitzondering vormde één
van de vijf waarnemingsvelden, waar op 20juli reeds 10% der planten was aangetast.
Hier moet de aantasting dus reeds eerder begonnen zijn. Ook het aantal aangetaste
bladeren per onderzochte plant steeg in die periode aanmerkelijk en wel van 0,02
tegenhet eindevanjulitot 7,4midden november.
Het aantal larven per plant nam vanaf juli tot oktober/november eveneens vrij
sterktoe,nl.van0injuli tot 1,94 in november.
Hetzelfde kan gezegd worden van het aantal pupariën per plant:ook hierin was een
geleidelijke stijging waar tenemen nl.van0,04injuli tot 0,4in oktober/november.
Volgens mededelingen van de heer VAN DER VEN van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Barendrecht blijkt het verloop van de aantasting op Flakkee in 1966 af te
te wijken van dat in detweevoorgaandejaren.Injuli 1964kwam er nog slechts weinig
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aantasting voor; in augustus, september en oktober nam zij echter zo sterk toe dat ze
plaatselijk catastrofale gevolgenvoor dewitlofteelt op Flakkee heeft gehad.
Vermoedelijk leidde de opbouw van de populatie in het najaar van 1964tot een belangrijke vlucht van N. cichoriiin het voorjaar van 1965.Deze wasweer aanleiding tot
een sterke aantasting in juli 1965. Dat de aantasting in september en oktober 1965
vrij zwak was, is waarschijnlijk het gevolg van de weersomstandigheden gedurende de
maanden juli en augustus, waarin de overmatige regenval voor de vliegen wel ongunstigmoet zijn geweest.
6. Deaantasting vanhet witlofophet veldinBelgië
In België was de aantasting in 1966en ook in de daaraan voorafgaande jaren hoger
dan in ons land. Een aantal van 14-25aangetaste blaadjes per plant in de velden rond
Zaventhem en Kempenhout was in het najaar van 1966 een algemeen verschijnsel.
De oorzaak hiervan moet onsinziens gezocht worden in:
1. het medeoptreden van Ophiomyiapinguis FALL., alsschadelijke vlieg,
2. demeergeconcentreerde liggingvandevelden,met daardoor groterekansen voor
onderlingeinfectie en
3. het feit, dat men langs de witlofvelden veel verwilderd witlof vindt dat als infectiebron kan dienen.
7. Vroegeinfectie van witlof
Het is gebleken dat de eerste vlucht van N. cichorii van belang kan zijn voor het
witlof te velde. Op 31mei werden immers reeds voedingsplekjes van de vlieg op jonge
plantjes met twee hartblaadjes, en op 14juni aantasting door delarvenvaniets oudere
planten waargenomen;zelfs werden er toen al puparia gevonden. De eerste generatie
van N. cichoriiheeft dus niet beslist een andere composiet dan witlof nodig, zoals eertijds welwerd verondersteld.
8. Het verloop vande aantasting door Napomyza carotae SPENCER bij winterpeenin
Friesland
Dejuiste techniek voor het waarnemen van de eerste vlucht is nog niet uitgewerkt.
Om nog onbekende redenen was de aantasting gedurende enkele jaren in de herfst
laag, waardoor voor het onderzoek niet voldoende larven en pupariën beschikbaar
waren.
In Friesland (Nes) werden om detweetot drie weken waarnemingen verricht. Vanaf
de eerste helft vanjuli tot de tweede helft van september ontwikkelde zich één generatie; daarna tot eind oktober een gedeeltelijke tweede. Onze kennis omtrent het aantal
generatiesvan N. carotaeisechter nog onvoldoende.
9. Napomyza-puparia bijanderewaardplanten
Napomyza-puparia. werden op verscheidene plaatsen gevonden bij melkdistel,
fluitekruid, karwij, snijselderij en kruiskruid. Getracht wordt om uit deze puparia de
vliegen op te kweken ter nadere determinatie van de soort. Het laat zich aanzien, dat
men in Nederland op witlof met één economisch belangrijke soort mineervlieg te maken heeft, nl. met Napomyza cichorii SPENCER. Hoewel DE MEYERE in ons land op verschillende plaatsen Ophiomyia pinguis met het sleepnet heeft gevangen en zelfs één
keer uit witlof heeft opgekweekt, hebben wij in hier te lande geteeld witlof nog nooit
aantasting van Ophiomyia waargenomen. De Ophiomyia die de DE MEYERE uitgekweekt heeft, wasmisschien afkomstig van witlof uit België.
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11. Parasieten van Napomyza-soorten
Voor de determinatie van de Braconide sluipwespen verleende de heer G. C. D.
GRIFFITHS (Engeland) medewerking. Uit ons materiaal werden uit de drie Napomyzasoorten devolgendeparasieten gekweekt:
a. Uit N. cichorii:
1. Chorebus ( = Dacnusd) glaber (NIXON); deze meest algemene, ook in België
voorkomende soort isvolgens GRIFFITHS specifiek voor N. cichorii.
2. Dacnüsapubescens (CURTIS). Deze sluipwesp parasiteert ook op andere Napomyza- en Phytomyza-soorten.
3. Chorebusparvüngulüs (THOMSON); deze soort is door genoemde specialist nog
niet eerder alsparasiet van N. cichoriiopgemerkt; het isnaar zijnmeningeenalgemene
parasiet van Napomyza lateralis FALL.
4. Opiusspec.;dit materiaal heeft GRIFFITHS voor nadere determinatie opgezonden
aan dr. FISCHER te Wenen.
b. UitNapomyza carotae:deBraconide parasieten werden nogniet gedetermineerd.
Wel heeft de heer M. J. GIJSWIJT de Chalcidide Diglyphus isaea (WALK.) op naam gebracht.
c. UitNapomyza lateralis:Deparasieten zijn nogniet opnaam gebracht.
12. Bladinkortings- en bladverwijderingsproeven volgens de heer J. LOUNSKY,
(Gembloux, België)
Evenals in 1965(zieI.P.O.-jaarverslag 1965,blz. 71)werden in proeven bladeren op
verschillende afstanden vanaf de bladbasis afgesneden om de invloed hiervan op de
aantasting indewitlofkrop te beoordelen.
De Belgische wortels met bladeren waren helaas door het lange liggen en door
Sc/ero?;n/a-aantasting onbruikbaar geworden. Gedurende zekere tijd bewaarde wortels, afkomstig uit Walcheren, dienden voor een proef met vier objecten, nl. bladeren
afgesneden op 25 mm, op 10 mm, op 5 mm en alle bladeren afgesneden maar groeipunt intact. De resultaten waren devolgende:bladeren afgesneden op 25, 10en 5mm
gaven een aantasting van resp. 23,5, 18,5 en 29,6%; bij het laatste object met alleen
het groeipunt intact bedroeg de aantasting 30,8%. Deze cijfers bevestigden geheel wat
de heer J. G. C. BETHE in 1965 te Alkmaar gevonden heeft (zie I.P.O.-jaarverslag
1965, blz. 71). Zij stemmen echter niet overeen met de ervaring van de heer J. LOUNSKY, die door het afsnijden óf het verwijderen van de bladeren geen of een zeer lage
aantastingvan dekroppen kreeg.Vermoedelijk ligtdeoorzaak inhetverschilin leeftijd
van het uitgangsmateriaal. LOUNSKY werkte met pas gerooide planten, terwijl de
planten (met bladeren) uit Walcheren na het rooien nog 2,5 maand bewaard werden.
Men kan zich voorstellen dat de larven gedurende deze bewaarperiode van het blad
verhuisd zijn naar de wortels. Vervolgens zouden zij door de hogere temperatuur bij
hettrekken naar dewitlofkrop gemigreerd zijn.
De proeven werden in het witlofseizoen 1966/1967 zowel in België als te Alkmaar
en te Wageningen met verse zowel als met vrij lang bewaarde planten herhaald. De
resultaten hiervan zijn uiteraard nogniet bekend.

BLOEMISTERIJGEWASSEN

Roos(zieonder Boomkwekerijgewassen, blz.88).
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LANDBOUWGEWASSEN
GRANEN

Tripsen ingranen (project 3-13-2, Dr. Ir. J. H. G. TICHELER en W. P. MANTEL)
Van dein 1965in graangewassen aangelegde proefvelden terbepalingvandeschade,
veroorzaakt door tripsen, werd van één der haverpercelen de kiemkracht der korrels
nagegaan (zie ook I.P.O.-jaarverslag 1965, blz. 75). Van de onbehandelde en behandelde veldjes werden 8 x 100 korrels in vochtig zilverzand te kiemen gelegd bij een
temperatuur van ± 20°C.Na eenweekvond debeoordeling van dekiemkracht plaats.
Tussen de objecten "behandeld" en "onbehandeld" kon geen wiskundig betrouwbaar
verschil inkiemkracht aangetoond worden.
Het onderzoek naar de economische betekenis van de in granen levende tripsen
werd in 1966 voortgezet. In voorgaande jaren werd een indruk verkregen van de samenhang tussen aantallen tripsen en economische schade. Deze werd op enkele
plaatsen inNederland bepaald.
Het leek gewenst om de populatiedichtheid van de graantripssoorten in de verschillende graangebieden in Nederland na te gaan. De volwassen tripsen zijn echter
zeer beweeglijk en kunnen het juiste beeld vertroebelen; daarom werd alleen op de
larven gelet.
Het onderzoek, waarbij vijftien Rijkslandbouwconsulentschappen hun medewerking verleenden, beperkte zich dit jaar tot haver. Gedurende de periode dat er tripslarven in aanwezig waren, hebben de medewerkers van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst éénmaal per week honderd haverpluimen van eenzelfde, maar willekeurig
gekozenperceelnaar Wageningen gezonden.
Deze monsters werden gedurende 48 uur in grote trechters gedaan op grofmazig
gaas onder een thermolamp. Tengevolge van de warmte (40-45°C) en het uitdrogen
van het materiaal worden de aanwezige tripsen en hun larven uit de haverpluimen
verdreven. Via eenverlengstuk van de trechter komen zein een glazen pot met aethylalcohol terecht waarin ze geconserveerd worden voor latere determinatie. Op deze
wijze werden tachtig havermonsters verwerkt. Met het tellen en determineren van het
verzamelde materiaal iseenbegin gemaakt.
Tarwestengelgalmug(HaplodiplosisequestrisWAGNER) (project 3-8-9, W. NIJVELDT)
Tarweengerst
In samenwerking met het I.P.O. heeft de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in de
provincies Groningen, Gelderland, Utrecht, Brabant, Zeeland, Noord- en ZuidHolland en in Zuid-Limburg vluchtwaarnemingen aan de tarwestengelgalmug
(Haplodiplosis equestris WAGNER) verricht. Evenals in 1965 gebeurde dit weer met
behulp van in het veld opgestelde gele vangbakken. De gevangen muggen werden
zonodig op het I.P.O. gedetermineerd. Van de vangsten zijn weer dagelijks lijsten gemaakt enaan allebelanghebbenden toegezonden.
Door middel van grondmonsteronderzoek heeft het I.P.O. weer het tijdstip van de
verpopping bepaald enaandehandhiervaneenvóórwaarschuwingdoengeven.Hierna
werden devangbakken geplaatst. Met behulp van dehiermee verrichte waarnemingen
heeft de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in overleg met het I.P.O. en de P.D. voor
ieder gebied de meest gunstige bestrijdingstijdstippen aangegeven. Wegens het trage
vluchtverloop zond de RLVD voor de wintertarwe geen algemene waarschuwing uit
omdat dit gewas tijdens het begin van de muggenvlucht veel verder ontwikkeld was
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dan zomertarwe en zomergerst. De eiafzetting en later ook de aantasting waren
echter op zomergraan overhet algemeen geringer dan op wintergraan. Dit verschijnsel
is waarschijnlijk te wijten aan de ontwikkelingstoestand van het gewas en aan een
wekenlange warme en droge periode tijdens het begin van de vlucht. Door de late
uitzaai (veroorzaakt door de slechte weersomstandigheden vroeg in het voorjaar) was
het zomergraan op dit tijdstip namelijk nog maar weinig ontwikkeld. De uitkomende
muggen zullen in dit gewas weinig of geen bescherming tegen de voortdurende zonnestraling hebben gevonden waardoor ze misschien deze elders zochten of sneller stierven en dit heeft dan weer tot een sterke vermindering in de eiafzetting geleid. Bovendien bleven in de droge bovengrond veel verpopte larven veel langer in rust dan normaal, waardoor het uitkomen van de muggen reeds werd vertraagd. Grondmonsteronderzoek heeft aangetoond dat deze droogteperiode evenwel geen massale sterfte
van delarven in dezebovengrond tot gevolgheeft gehad.
Tevens is gebleken dat de larven zich in de wintermaanden ook bij strenge vorst
steeds indebovenste grondlaag ophouden en dat op een onbewerkt perceel bij Houten
in 1966ongeveer 22%van delarvenpopulatie isblijven overliggen.
Om na te gaan of er resistente tarwerassen voorkomen, werden in samenwerking
met de S.V.P. op een besmet praktijkperceel bij Doornenberg 400 zomertarwerassen
op pollen uitgezaaid. Op hetzelfde perceel waren door het I.P.O. een aantal haver-,
tarwe- en gerstrassen uitgezaaid om de invloed van de voorjaarsontwikkèling op de
aantasting en de vatbaarheid van deze granen te onderzoeken. Op de stengels van
28vande400rassenvan de S.V.P.wasgeenaantasting tevinden; hoogstwaarschijnlijk
waren 8rassen aan de aantasting ontsnapt, doordat ze of zeer laat of niet in het generatieve stadium waren overgegaan. Deze vertraagde of uitgebleven ontwikkeling was
een gevolgvan het feit, dat bij denoodgedwongen zeer late uitzaai (begin mei),niet of
nietvoldoende aan dekoudebehoefte van dezezomerrassen wasvoldaan.
Toevallig was het mogelijk om 27 van de hierboven vermelde 28 rassen ook te
beoordelen op tarwestengelgalmugaantasting op het proefveld van de S.V.P. in de
Nude, waar in 1966een vrij late, maar toch vrij ernstige aantasting door dit insekt is
opgetreden. Van de in Doornenburg als goed beoordeelde rassen moesten drie rassen
uitgesloten worden, omdat ze ook op het proefveld in de Nude te laat in ontwikkeling
waren. Op de stengels van slechts één van de overige 25 in Doornenburg goed bevonden rassen waren op het S.V.P. proefveld in de Nude geen gallen te vinden en bij
7van dezerassen slechtsenkele.
Deze resultaten gaven voldoende redenen om de laatstgenoemde 8 (7+1) rassen,
aangevuld met de drie late rassen, in 1967nogmaals te toetsen in een milieu waar een
zware aantasting door de tarwestengelgalmug te verwachten is. De landen van herkomst van deze8rassenzijnDuitsland, ItaliëenArgentinië,terwijl de 3zeerlate rassen
van Italiaanse herkomst zijn.
Van de rassen diedoor het I.P.O. waren uitgezaaid, was de aantasting op de zomergranen voor een onderlinge vergelijking te gering. Bij de wintergranen was dit niet het
geval. Het winterroggeras 'Dominant' leed een opbrengstverlies van ruim 23% en het
wintergerstras 'Dea' van ruim 14%. Van de overige wintergranen zijn de resultaten
nog niet bekend.
Erzijn reedsvoorbereidingen getroffen omin 1967dezerassenproeven opeen zwaarder besmet perceel bij Lienden te herhalen. Op dit perceel zijn door de S.V.P. ook
weer400wintertarwerassen tertoetsing uitgezaaid.
In 1965 werd in Groningen plaatselijk aantasting door de tarwestengelgalmug op
het haverras 'Marino' waargenomen. In samenwerking met de RLVD is in het voorjaar van 1966 op enige percelen, waarop dit ras zou worden verbouwd, de larven86

populatie door middel van grondmonsteronderzoek bepaald. Het aantastingsverloop
werd verder nauwlettend gevolgd. In tegenstelling tot 1965 was de aantasting dit jaar
echter vangeen betekenis.
De mate van eiafzetting en de duur van het eistadium bepalen mede of en wanneer
een graanperceel gespoten moet worden. In verband hiermee begon het I.P.O. dit
jaar met een onderzoek naar de correlatie tussen het aantal gallen en de opbrengstvermindering bij enige graansoorten. De gegevens van deze proeven zijn nog in bewerking.
Uit veldwaarnemingen is gebleken dat een snel stijgende temperatuur de duur van
het eistadium sterk bekort. Hiermee moet bij het bepalen van hetjuiste bestrijdingstijdstip rekeninggehouden worden. Nadere gegevens inzake deduur van het eistadium
bij hoge temperaturen ( < 20°C) zijn dan ook gewenst. Voor enkele proeven hieromtrent zijn op hetI.P.O.reedsvoorbereidingen getroffen.
Anderegalmuggen ingranen
Bij fenologische waarnemingen inzake de erwtegalmug werd in een gele vangbak in
de Haarlemmermeer ook de gele tarwegalmug (Contarinia tritici KIRBY) aangetroffen.
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FIG. 13. Tarwe-aar, aangetast door Contarinia tritici KIRBY
Wheat-ear, infested by Contarinia tritici KIRBY
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Deze soort veroorzaakte ook een zware aantasting op enkele wintergranen op ons
proefveld bij Doornenburg (ziefig.13)envolgens inlichtingen van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Plantenziekten werd ditjaar plaatselijk in deprovincie Friesland
economisch belangrijke schade door C. tritici aan wintertarwe toegebracht. Ook in de
provincie Groningen hebben wij in grondmonsters veel Contarinia-larven aangetroffen. Het Rijkslandbouwconsulentschap in west Noord-Brabant meldde plaatselijk
20-25%schade.
Een andere graangalmug, Mayetiola destructor SAY, bleek dit jaar meer voor te
komen dan in voorgaande jaren. Wij vonden dit insekt in de provincie Groningen op
tarwe enindeprovincie Gelderland op tarween rogge.
De oranje tarwegalmug (Sitodiplosis mosellana GÉHIN) heeft in het grensgebied bij
Meppen (Duitsl.) de laatste jaren nogal wat schade in rogge veroorzaakt, in enkele
gevallen bijna 50%. Met dr. F. SCHÜTTE (Institut für Getreide-, Ölfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten te Kiel-Kitzeberg, West-Duitsland) hebben wij dit gebied in juli
bezocht. In samenwerking met dit instituut zullen in 1967 zowel in Duitsland als in
Nederland verscheidene tarwe-, haver- en gerstrassen op gevoeligheid voor aantasting
door H. equestrisen S. mosellanaworden onderzocht.
BOOMKWEKERIJGEWASSEN

Roos
Galmuggen inboomkwekerijgewassen(project 3-8-10, W. NIJVELDT)
Op een groot aantal rozenkwekerijen in Oost-Brabant en Noord-Limburg vertonen
vele pas geoculeerde struiken ieder jaar een abnormale, kroezige groei; de ontwikkeling van de struiken wordt daardoor belemmerd hetgeen ernstige financiële schade
veroorzaakt. Omdat men dit verschijnsel vaak inverband brengt met aantasting door
de oculatiegalmug (Thomasiniana oculiperda RÜBS.) heeft het Ï.P.O. ook ditjaar weer
een onderzoek naar het optreden van dezegalmugsoort ingesteld.
Inhetvoorjaar van 1966hebbenwijopenkelebedrijvenbij Wanroij in Oost-Brabant
een aantal duidelijk aangetaste struiken op aanwezigheid van galmuglarven onderzocht, zonder resultaat echter.
Daar de mogelijkheid niet was uitgesloten dat de larven de struiken reeds hadden
verlaten werd rondom devoet der struiken grond verzameld,op het LP.O. uitgespoeld
en op larven onderzocht; wederom tevergeefs. Gedurende de zomermaanden werdop
het bedrijf van de heer C. L. REYNEN, en dat van de heer J. G. SELTEN, beide te Wanroij, vangapparatuur tussen de rozen opgesteld. Ook nu werden geen galmuggen gevangen. Begin september, dus vlak na de kritieke oculatieperiode, werden op elk van
deze bedrijven benevens op dat van de heer M. H. JOZEPH, eveneens te Wanroij, ongeveer honderd afstervende ofafgestorven oculatiesverzameld. Dezezijn in het I.P.O.
nauwkeurig op de aanwezigheid van galmuglarven onderzocht; maar ook in deze
oculaties werden geen larven of sporen van hun aanwezigheid gevonden. Noch uit de
verkregen onderzoekgegevens, noch uit inlichtingen van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst zijn dus aanwijzingen verkregen dat de oculatiegalmug in verband
staat met de steeds toenemende ziekte bij de rozen. Het RTC te Boskoop en dat te
's-Hertogenbosch dachten aan deze mogelijkheid, omdat ongeveer twaalfjaar geleden
bij Boskoop dezelfde ziekteverschijnselen optraden. In de betreffende percelen zijn
toen ineenvangbak enigemugjes gevangen, diedoor de Plantenziektenkundige Dienst
als Thomasiniana oculiperda RÜBS. werden gedetermineerd. Dit materiaal en de gegevens erover zijn helaas niet meer op de P.D. aanwezig, zodat wij de toen gedane uit-

spraak niet meer kunnen toetsen. Behalve de oculatiegalmug kunnen nog de volgende
galmugsoorten op rozen worden aangetroffen: Wachtliella rosarum (HARDY) (vormt
bladgallen), Macrolabis luceti KIEFFER (leeft als inquiline in de gallen van W.
rosarum), Clinodiplosis rosiperda (RÜBS.) (leeft in afgestorven bloemknoppen),
Phaenobremia aphidimyza (RÜBS.) (leeft van bladluizen), Mycodiplosis sp. (leeft van
meeldauw enroest) enLestodiplosis sp.(leeft alspredator op allevoorgaande soorten).
Wilg
Galmuggen inboomkwekerijgewassen (project 3-8-10, W. NIJVELDT)
Op vele boomkwekerijen en aan windsingels wordt schade berokkend aan Salix
albadoor de wilgetopgalmug {Rhabdophagaterminalis LOEW.) Voor het bedrijf van de
heerJ. KRUITteWieringerwerf werd opdiensverzoek eenschemavan een bestrijdingsproef opgesteld. Hierbij waren de volgende objecten in tweevoud betrokken: Gusathion (0,1%); Thiodan M.O. (1%); Thiodan em. 35% (0,2%); Thiodan spuitpoeder
50% (0,15%) + Folidol E 605 (0,1%); Folidol E 605 (0,15%); Systox (0,1%) en
onbehandeld. Debespuitingen werdenuitgevoerd op 30juni, 18en25juli en 16augustus.Op24augustus hebben wijvan ieder object vijfhonderd groeitoppen op aantasting
beoordeeld. De aantastingspercentages waren als volgt: Gusathion: 12,2; Thiodan
M.O.: 7,8; Thiodan em. 35%: 6,8; Thiodan spuitpoeder 50% + Folidol E 605: 7;
Foliol E605: 7; Systox: 15,6;onbehandeld; 21,6. De endosulfan bevattende middelen
werden door de firma HOECHST ter beschikking gesteld en de bespuitingen zijn door
de heer J. KRUIT uitgevoerd.
In de proef hebben dus de middelen Thiodan em. 35% en Folidol E 605 het beste
gewerkt. Voor eenjuiste beoordeling moetechter in aanmerking worden genomen dat
men met de bestrijding pas is begonnen toen de aantasting er reeds gevestigd was,
voorts dat door slechte weersomstandigheden niet twee keer per week kon worden
gespoten, zoals aanvankelijk de bedoeling was.In verband met de snelle groei van het
gewas zou het zeer nuttig zijn om in 1967direct bij het begin van devlucht met de bespuitingen aan te vangen, deze op enige objecten tweemaal per week uit te voeren en
van sommige middelen een sterkere oplossing te nemen. Op het I.P.O.-terrein is
daarom een perceel van het meest vatbare ras 'Liempde' beplant en met R. terminalis
geïnfecteerd. De infectie is ditjaar zover gevorderd dat in 1967 met oriënterende bestrijdingsproeven kan worden begonnen.
GRIENDCULTUUR

Griendgalmuggen{Rhabdophagaspp.)(project 3-8-7, W. NIJVELDT)
Salixspp.
Ten behoeve van de Rijkslandbouwconsulent voor griend- en rietteelt zijn fenologische waarnemingen verricht aan de galmug Rhabdophaga heterobia H. LOEW, een
soort die hoofdzakelijk schade aanricht aan Salix amygdalina L. Omdat deze wilgesoort momenteel veelin denieuwe polders wordt aangeplant en de galmug ook hierop
reeds isgesignaleerd, leek het wenselijk om aandacht aan de bestrijding van dit insekt
te wijden, temeer daar vorige proeven mislukt zijn door gebrek aan aantasting.
Daarom heeft de beheerder van een griendperceel, gelegen op het landgoed Leeuwenburgh bij Neerlangbroek, in overleg met ons oriënterende bestrijdingsproeven uitgevoerd met een mengsel van Folidol E 605 (0,1%) en Thiodan spuitpoeder 50%
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(0,15%). Hetproefterrein, dat400m2groot was,werd op22en29juni, 7en 13juli voor
de ene helft met dit mengsel gespoten en voor de andere helft geneveld. Uit tellingen,
verricht aan 1000 takken per object, bleek dat het weinig verschil uitmaakt of dit
middel verspoten dan wel in een tienmaal zo sterke concentratie verneveld wordt.
Op het bespoten gedeelte van het perceel was 4,1% van de takken aangetast, op het
genevelde gedeelte 5,6%. Het was helaas niet mogelijk een object onbehandeld bij de
proef tebetrekken, zodat alleen eenvergelijking tussen beide preparaten mogelijk was.
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VIROLOGISCHE AFDELING
ALGEMENE ONDERZOEKINGEN OVER PLANTEVIRUSSEN

Virusziekten vanvlinderbloemigen (project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos)
Elektronenmicroscopische diagnostiek
Bij het onderzoek van natuurlijk geïnfecteerde planten, zowel als bij het waardplantonderzoek in de kas, iseen snelle diagnostiek van grote betekenis. In dit verband
is de zgn. indoopmethode van BRANDES (1957) ter vervaardiging van preparaten voor
de elektronenmicroscoop van grote waarde gebleken. Deze methode heeft echter het
nadeel dat eralleen langwerpige virusdeeltjes meekunnen worden aangetoond. Bovendien moeten depreparaten nog eentijdrovende schaduwbehandeling ondergaan. Beide
bezwaren worden opgeheven door een combinatie van deindoopmethode met die van
negatieve kleuring van het preparaat (LINNASALMI, 1964; HITCHBORN & HILLS, 1965).
Bij deze laatste methode worden stukjes afgetrokken blad- of bladsteelepidermis gedurende enkele seconden met de wondvlakte gedoopt in een druppel 2% fosforwolfraamzuur (pH 5,5-6,5) op de preparaathouder. Vrijwel direct kan de druppel worden
weggezogen door de preparaathouder zijdelings met een stukje filtreerpapier aan te
raken, waarna hetpreparaat onmiddellijk voor elektronenmicroscopische bestudering
gereedis.
Bij toepassing van deze nieuwe methode op de volgende virussen werd een goed tot
fraai beeld verkregen van de langwerpige deeltjes van: nerfmozaïekvirus van rode
klaver, scherpmozaïekvirus van boon en een hieraan verwant virus uit blauwe regen,
witte-klavermozaïekvirus, aardappel-X-virus en tabaksmozaïekvirus en van de
„bolvormige" van: Vigna-mozaïekvirus. Zeer goed was het resultaat met het enatiemozaïekvirus van erwt (fig. 14), waarvan ten tijde van het onderzoek nog geen foto
wasgepubliceerd. De deeltjes zijn ongeveer 30mjxin diameter en blijken morfologisch
geheel overeen te komen met die, welke inmiddels in een aantal laboratoria zijn verkregen na zuivering van het virus. Deze deeltjes zijn onregelmatig van vorm. De tot
dusver opgedane ervaringen maken het gewenst de toepassing van de elektronenmicroscopie bij hetvirusonderzoek op het I.P.O.te bevorderen.
Inventarisatieonderzoek
In monsters vlinderbloemigen, onderzocht in hetkader van het onderzoek naar de
in onsland bij dezegewassenvoorkomende virussen, werden ditjaar geenvoor Nederland nieuwevirussen aangetroffen.
Virusidentificatie
Een reeds eerder uit afstervende erwten geïsoleerd virus, waarvan men aanvankelijk
meende dat het identiek zou zijn met een in de Ver. Staten voorkomend "pea streak"
virus, blijkt verwantschap te vertonen met het scherpmozaïek van boon. Hetzelfde
geldt voor een virus dat herhaaldelijk kon worden geïsoleerd uit dehoutige, klimmende vlinderbloemige sierplant blauwe regen {Wisteria sp.). Geïnfecteerde planten vertonen een karakteristieke, opvallende bontheid. In de elektronenmicroscoop zijn
beide virussen niet van elkaar en van het scherpmozaïekvirus van boon te onderscheiden (bochtige draden, 750 m\i lang). Van de drie „virussen" is de houdbaarheid
van het infectievermogen bij verdunning, verhitting en bewaring nagenoeg even groot.
De waardplantreacties vertonen overeenkomsten maar hier en daar ook duidelijke
verschillen. Zo is er een onderscheid in symptomen onder andere in tuinboon en
stamboon. Enkeleniet-leguminosenzijnvatbaar gebleken zoals Chenopodium album,
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FIG. 14. Elektronenmicroscopische foto, gemaakt volgens de indoopmethode gecombineerd met negatieve kleuring, van virusdeeltjes in sap van een erwteplant geïnfecteerd met het enatiemozaïekvirus. Vergroting 400.000 x .
Electron micrograph made by the "clip" method combined with negative staining of virus particles insap of apeaplant infected with enation mosaic virus. Magnification: 400.000 x .

C. amaranticolor en C. quinoa (waarvan C. amaranticolor alleen door het scherpmoza'iekvirus systemisch wordt geïnfecteerd), Gomphrena globosa, Nicotiana clevelandü(ook systemisch), A',debneyien Tetragoniaexpansa.Alleen hetnecrotischeerwtevirus isin staat komkommerzaadlobben lokaal te infecteren, terwijl dit virus in tegenstellingtot deandere tweenietPetunia hybridakan infecteren.
Tuinboneplanten worden door voorafgaande infecties met het rVisteria-\\rus niet
beschermd tegen het scherpmozaïekvirus van boon. In erwteplanten is geen bescherming waarneembaar door deze beide virussen tegen het necroseverwekkende virus uit
erwt.
De onderlinge verwantschap zal vooral moeten worden opgehelderd door middel
van deserologic Daartoe iseen begin gemaakt met debereidingvan antisera met hoge
titer. Zuivering vindt plaats vanuit erwt. Na homogeniseren van het plantemateriaal
met een mengsel van ether, tetra en fosfaat-citroenzuurbuffer met thioglycolzuur en
vervolgenscentrifugeren bij laagtoerental wordt het aldusverkregen heldere sap tweemaal differentiërend gecentrifugeerd. Hiermee zijn reeds goede resultaten verkregen.
Virusinmeristematisch weefsel(project 2-9-2, Mej. Drs. F. QUAK)
In samenwerking met de heer B.J. SPIT van de Technisch-fysische Dienst T.N.O.T.H. werden celwanden bestudeerd van tabakscalluscellen met betrekking tot de
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vraag of hierin Plasmodesmen voorkomen. Er zijn replica's gemaakt, zowelvan onbehandeld celmateriaal als van materiaal dat was behandeld met 50%ethanolamine bij
90°C (:r 1 uur) en 5% Na-sulfiet bij 90°C (30 min.)- De elektronenmicroscopische
opnamen van de onbehandelde celwanden vertonen weinig structuur: het celluloseskelet is geïncrusteerd met amorf materiaal. Is dit echter verwijderd door de bovenbeschreven voorbehandeling, dan wordt de structuur van het celluloseskelet duidelijk
zichtbaar. Vele preparaten zijn in de elektronenmicroscoop bekeken, doch er werden
geen structuren waargenomen die duiden op de aanwezigheid van Plasmodesmen,
nóchinjonge,nóchinoude cellen.
Onderzoek van virussen, die samenhangen met de grond (project 2-15-1, Dr. Ir.
H. A. VAN HOOF)

Een oriënterend onderzoek werd ingesteld naar het voorkomen van ratelvirus in
Frankrijk. De grondmonsters - in totaal 113- zijn vrijwel uitsluitend op aardappelvelden verzameld en wel op éénplaats per akker.In 52hiervan bleek Trichodorusvoor
te komen. T.pachydermus werd 18 x gevonden. T. similis 19 x , T.primitivus 11 X,
T. nanus 10 x,T. viruliferus4 x en T. cylindricus 1 x . De nematoden zijn door dr. ir.
J. W. SEINHORST gedetermineerd. In grotegebieden echter blijken Trichodorus-soortcn
zogoed alsgeheelte ontbreken wattennauwste samenhangt met de grondsoort.
Het ratelvirus werdveertienmaal aangetroffen. De heer D. Z. MAAT heeft de serologische verwantschap van deze isolaties met Nederlandse virusstammen onderzocht
(zieproject 2-16-1,blz.95).

FIG. 15. Dwarsdoorsnede van een <J Trichodorus pachydermus, gedood door onderdompeling in 6%
glutaaraldehyde in Sörensenbuffer.
Doorsaal of ventraal gedeelte, huid tot buiten het gezichtveld gezwollen. Vergroting: 24000
x.
Cross section of a o of Trichodorus pachydermus, fixed in 6%glutaric aldehyde in Sörensenbuffer. Dorsal or ventral part ; the skin is swollen so much that its outline is not included in the
picture. Magnification: 24000 x .
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FIG. 16. Dwarsdoorsnede door een $ Trichodorus similis gedood met hete formaline 4%. Vergroting
18000 X.
Cross section of a3 of Trichodorus s\m\\'\s fixed inholformalin 4%. Magnification 18000 x .

Om deplaatsvanhetvirusindenematoden tebepalenwerden ultradunnecoupesmet
de elektronenmicroscoop bekeken. Eerstzijn enkele opnamen gemaakt van Xiphinema
diversicaudatum, die besmet was met /frató-mozaïekvirus. Het isometrische virusdeeltje was echter in het weefsel van Xiphinema niet van normale celbestanddelen te
onderscheiden. Daarna hebben we getracht het staafvormige deeltje van het ratelvirus
in het weefsel van Trichodorusop te sporen. Aanvankelijk werkten wij met Trichodorus
pachydermus, daarna met Trichodorus similis. De nematoden werden door onderdompelen in een oplossing van 6% glutaaraldehyde in Sörensenbuffer gefixeerd, vervolgens doorgesneden en in osmiumzuur nagefixeerd en daarna ingebed. Na het snijden zijn deultradunne coupes gekleurd met loodcitraat.
De resultaten diemet deze fixatiemethode zijn verkregen werden vergeleken met die
van het fixeren door middel van een hete 4% formalineoplossing. Eerstgenoemde
methodelevertbetere beelden op(fig. 15)dan detweede(fig. 16).
G. D. HEATHCOTE deelt in een artikel in Plant Pathology (1965) mee, dat infectie
met het ratelvirus bij suikerbiet een oogstdepressie van 39% zou veroorzaken. Naar
aanleiding hiervan hebben wij in een veldproef op klei nagegaan, welke invloed ratelvirus (herkomst Lisse) had op de opbrengst van suikerbieten die op twee tijdstippen
nl. 17juni en 5juli met dit virus werden geïnoculeerd. Op de geïnoculeerde bladeren
ontstonden duidelijke verkleuringen. Tegen de oogst kon het ratelvirus echter uit het
bladnochdewortelwordengeïsoleerd.Bijwiskundigeverwerkingvande waarnemingsuitkomsten bleek, dat zowel tussen de loof- alstussen de wortelgewichten vande drie
objecten (inoculatie 1, inoculatie 2 en onbehandeld) geen significante verschillen bestonden, onder andere wat suiker-endroge-stofgehalte betreft.
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Serologie van virussen, als ziekteverwekkers in land-en tuinbouwgewassen (project
2-16-1, D . Z . M A A T )
Bloemisterijgewassen
Met het doel een antiserum te bereiden tegen het "etched ring" virus in anjer, werden monsters bladmateriaal van het anjerras 'Joker' met en zonder symptomen van
"etched ring" afzonderlijk behandeld volgens de fosfaat-butanol methode (HOLLINGS
1965). Bij centrifugeren op een suikergradiënt van beide op deze wijze verkregen preparaten leverde dat uit het zieke materiaal een extra zone op.Dezezone werd gebruikt
voor debereidingvaneenantiserum. Dit antiserum bleek echter uitsluitend te reageren
met sap van anjerplanten, waarin ook het "anjer mottle" virus kon worden aangetoond. Het gezuiverde preparaat, gebruikt voor de antiserumbereiding, reageerde
uitsluitend met een antiserum tegen het "anjer mottle"virus enniet met een antiserum
tegen het "etched ring" virus, dat we van dr. M. HOLLINGS, uit Engeland ontvingen.
Merkwaardig is,dat het "anjer mottle"virusniet in hetuitgangsmateriaal kon worden
aangetoond door inoculatie op Chenopodium amaranticolor. We zullen nu trachten
met behulp van herhaalde serologischetoetsingen planten tevinden waarin uitsluitend
het "etched ring"virusvoorkomt; dezekunnen dan dienen alsuitgangsmateriaal voor
nieuwe zuiveringsproeven.
Tegen een isolatie van het "aspermy" virus uit chrysant werd een antiserum bereid.
Fruitgewassen
Voor de zuivering van drie virussen, geïsoleerd uit appel en/of peer wordt nauw
samengewerkt met de heer F. A. VAN DER MEER (zie project 2-10-3, blz. 98) en dr.
J. H. VENEKAMP (zie project 9-1-1, blz. 145). Daar de betrokken virussen een korte
houdbaarheid in vitro hebben in ruw sap, hetgeen de zuivering bemoeilijkt, is nagegaan of en inhoeverre depH invloed heeft op dezehoudbaarheid. De virussen, aangeduid als CBV (isolatie Eist III-4), E 36 (isolatie PB2) en GE 36 (isolatie N.r. 17) werden vermeerderd in Chenopodiumquinoaof Chenopodiumamaranticolor. Sap van deze
planten werd gemengd met een gelijke hoeveelheid buffer van een bepaalde pH en
molariteit. De pH werd daarna opnieuw gemeten en zo nodig gecorrigeerd. Door met
deze preparaten op verschillende tijdstippen na het bereiden Chenopodium quinoa
te inoculeren bleek, dat CBVhet best houdbaar was bij pH 9, E 36bij pH 8en GE 36
bij pH 6à 7. Preparaten van E 36en GE 36 behielden hun infectievermogen bovendien langer, wanneer 0,05 M in plaats van 0,5 M buffer werd toegevoegd. Toevoeging
van gedestilleerd water had bij GE 36hetzelfde resultaat als 0,05 M buffer van pH 6.
Deze gegevens past dr. VENEKAMP toe bij de samenstelling van de solvents voor de
chromatografische zuiveringvan dezevirussen.
Grondvirussen
Ratelvirus
In verband met het onderzoek van dr. ir. H.A. VAN HOOF (zie project 2-15-1,
blz. 93) werden tien isolaties serologisch getoetst. Acht hiervan, afkomstig uit verschillende delen van Nederland, vertoonden geen verschil met de "type strain" in hun
reactie met een antiserum hiertegen. Duidelijk afwijkend waren een isolatie uit
gladioolmetkartelbladsymptomen,verstrekt doormej. M . C . CREMER, Lisse,eneenuit
Frankrijk afkomstige isolatie. De tien isolaties verschilden ook in hun reactie met een
antiserum tegen het vroege-verbruiningsvirus van erwt. Vier isolaties, waaronder die
uit Frankrijk enuitgladioolreageerden niet met dit antiserum, vierandere reageerden,
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evenals de "type strain" van het ratelvirus slechts met het onverdunde antiserum en
tweetenslotte reageerden nog met deantiserumverdunning 1/8.
In een andere proef werden zestien isolaties, afkomstig uit Frankrijk (zieeveneens
project 2-15-1, dr. ir. H. A. VAN HOOF, blz.93), serologisch vergeleken met de Nederlandse "type strain" van het ratelvirus. Ze reageerden geen van alle met het antiserum
tegen de isolatie uit gladiool. Drie isolaties bleken zeer nauw verwant aan de Nederlandse "type strain" inhun reactie met eenantiserum hiertegen en het antiserum tegen
het vroeg-verbruiningsvirus ; twee isolaties weken enigszins af van de "type strain"
door een relatief zwakkere reactie met het ratelvirus-antiserum en een relatief sterkere
reactie met het antiserum tegen het vroege-verbruiningsvirus;drieisolaties reageerden
alleen zwak met het antiserum tegen het vroege-verbruiningsvirus. De overige acht
isolaties reageerden metgeender drieantisera; waarschijnlijk bevinden zich hieronder
ook enkeleisolatiesvan het "non-multiplying" type.
Tegen twee Italiaanse stammen van het ratelvirus (zie I.P.O.-jaarverslag 1965,
blz.81)werden antisera bereid.
Tomato black ring virus
Een virus, dat de heer H. J. M. VAN DORST van het Proefstation voor de Groentenen Fruitteelt onder glas te Naaldwijk uit sla isoleerde, bleek serologisch nauw verwant aan het Engelse "lettuce ringspot" virus, een stam van het "tomato black ring"
virus. Een eerder in ons land geïsoleerde stam van laatstgenoemd virus reageerde
niet met het antiserum tegen "lettuce ringspot" virus, maar vertoonde een nauwe verwantschap met het Schotse "beet ringspot" virus, eveneens een stam van het "tomato
black ring" virus.Deisolatieafkomstig van slareageerde welmet de antisera tegen het
Schotse "beet ringspot" virus en de Nederlandse isolatie hiervan, doch tot een minder
hoge antiserumverdunning, dan deNederlandse isolatiezelf.
R a s p b e r r y r i n g s p o t virus
Een virus dat dr. H. A. VAN HOOF had verkregen bij overbrengingsproeven via
grond werd geïdentificeerd als "raspberry ringspot" virus. Hetzelfde geldt voor een
isolatie uit het witte-besseras 'Witte Parel', die getoetst werd op verzoek van de here
F. A. VAN DER MEER. Beide bleken zeer nauw verwant met de virusisolatie die in roed
beslepelblad veroorzaakt.
Arabis-mozaïekvirus
In vier monsters, getoetst op verzoek van ir. P. J. TACONIS, Plantenziektenkundige
Dienst, werd het /Iraèw-mozaïekvirus aangetoond, evenals in negen monsters van de
heer H. H. M. HAFKENSCHEID, Laboratorium voor Virologie, Landbouwhogeschool.
Het ontwikkelen en toepassen van voornamelijk biofysische methodieken ter karakterisering van virussenen virusstammen, in het bijzonder met betrekking tot ratelvirus
(project 2-19-1, Ir.H. HUTTINGA, sinds 16augustus 1966)
Het is bekend, dat de bestrijding van virusziekten voorafgegaan dient te worden
door epidemiologisch onderzoek, dat op zijn beurt steunt op identificatie en karakterisering van het ziekteverwekkende agens. Verscheidene der tot nu toe bestudeerde
virussen zijn met de gebruikelijke methoden van Symptomatologie, sérologie en elektronenmicroscopie niet in voldoende mate te karakteriseren. Het is daarom noodzakelijk meereigenschappen, enwelinhetbijzonder biofysische teleren kennen.
Om de waarde van verschillende biofysische methodieken voor de virusanalyse te
bestuderen is het ratelvirus van tabak als voorbeeld gekozen. Van dit virus zijn vele
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stammen bekend, die zelf weer uit componenten met verschillende deeltjesgrootte
kunnen bestaan. Wij proberen deze componenten te scheiden met behulp van de
volgende methoden:
Ie scheiden op agargelkolommen
2ecentrifugeren opdichtheidsgradiënten en
3especifieke precipitatie met polyethyleenglycol 6000.
De laatste twee bleken tot nu toe de meest belovende te zijn. Wanneer de componenten in voldoende mate gescheiden kunnen worden zal het mogelijk zijn om hun eigenschappen nader te bestuderen.
TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Aardbei
Meristeemcultuur van aardbei(project 2-9-3, Mej.Drs. F. QUAK)
Op verzoek van de directie van het Proefbedrijf Zaltbommel zijn wederom meristemenvanhet ras 'Vola' geïsoleerd. Van de 950 in 1965 geïsoleerde vegetatiepunten
groeide er slechts één tot een toetsbare plant uit. Met het doel dit wel zeer lage groeipercentage teverhogen werden wijzigingen in de samenstelling van de voedingsbodem
aangebracht, in het bijzonder met betrekking tot de gehalten aan kinetine en gibberellazuur. Wij beschikken thans over een medium waarop ongeveer 3%van de geïsoleerde meristemen planten heeft opgeleverd. Dit betekent dat er vijfentwintig 'Vola'planten zijnverkregen. DeheerA. DE JONGvan dePlantenziektenkundige Dienst heeft
zichbereid verklaard zein 1967tezullen toetsen.
Virusziekten van aardbei(zie project 3-2-1, Dr. H. J. DE FLUITER, blz.56)
Appelenpeer
Virusziekten inappelenpeer (project 2-10-3,F.A. VAN DER MEER)
1. Kleinvruchtigheiden heksenbezem (= proliferatie)
Hoewel er bepaalde punten van overeenkomst bestaan tussen heksenbezem en
kleinvruchtigheid bij appel hebben verschillende proeven en veldwaarnemingen
vrij duidelijke aanwijzingen opgeleverd dat deze beide ziekten niet door hetzelfde
viruswordenveroorzaakt.Zovertonenkleinvruchtigebomenvanhet ras 'Ingrid Marie'
diein 1964werden omgeënt met 'Golden Delicious'(welkrasalgemeengebruikt wordt
als indicator voor heksenbezemvirus )nog geen enkel symptoom van de ziekte. Voorts
ontwikkelde zich op wortelstukken van heksenbezemzieke bomen een typische heksenbezemgroei (fig. 17), terwijl wortelstukken vankleinvruchtigebomen slechts normaleuitlopers voortbrachten.
De symptomen van kleinvruchtigheid waren in deafgelopen zomer en herfst minder
duidelijk dan in voorgaande jaren, hetgeen de beoordeling in dejaarlijks te karteren
aanplantingen zeer bemoeilijkte. Onderzoek van vruchten van zieke bomen, uitgevoerd in 1965 en 1966, heeft uitgewezen dat deze vruchten meer geaborteerde zaden
bevatten dan vruchten van gezonde bomen. De grootte van de vrucht speelt daarbij
vrijwel geen rol. In de loop van de volgende jaren zal worden nagegaan in hoeverre
deze waarnemingen kunnen bijdragen tot het stellen van een betrouwbare diagnose.
Van drie 10-jarige bomen 'Ingrid Marie' waarop in 1964 enten van kleinvruchtige
bomen zijn gezetvertoonde er éénin 1966deeerste symptomen van kleinvruchtigheid.
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FIG. 17. Heksenbezemgroei op wortel van heksenbezemzieke appelboom.
Witches' broom symptoms onaroot of anapple tree infected withproliferation virus.

2. Virussen diedoormiddel vansapkunnen wordenovergebracht
In een aantal proeven werden het chlorotische bladvlekkenvirus (CBV), het E 36
virus enhet in hetjaarverslag over 1965vermelde derdevirus (verder aan te duiden als
GE 36virus) met elkaar vergeleken. Uit deze proeven bleek dat het E 36virus en het
GE 36 virus hun infectievermogen in vitro bij kamertemperatuur ± drie dagen behouden. Het CBV was daarentegen na vier à zes uur volledig geïnactiveerd; reeds na
eenkwartier washetinfectievermogen tot minder dan dehelft teruggelopen.
In premunitieproeven op Celosiaplumosa en Chenopodium quinoa kon geen verwantschap worden aangetoond tussen de drie genoemde virussen en de stammen van
elk der drie virussen bleken onderling ook vrij sterk te verschillen, hetgeen tot uiting
kwamindesymptomen opverschillende waardplanten.
3. Ruwschilligheidsvirus
Bij pogingen om een kruidachtige indicatorplant voor het ruwschilligheidsvirus te
vinden, werden met sap uit bloemblaadjes van een aantal ruwschillige bomen inoculaties verricht op 60 kruidachtige plantesoorten, welke voornamelijk tot de Chenopodiaceae en Amaranthaceae behoorden. In deze proef werden tevens enige niet-ruwschillige bomen betrokken. Uit beide groepen bleken evenwel dezelfde virussen met
sap over te gaan hetgeen derhalve inhoudt, dat er zich geen indicator voor ruwschilligheid onder degetoetsteplanten bevond.
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Teneinde een goede houtige indicator te vinden werden entproeven ingezet met
zeventien sierappels.Velevan deze Malus-soorten zijn vroeg vruchtbaar en dragen op
deéénjarige scheuten. Bijhet kiezen vandeze 17 soorten, waarbij onsdank zijdemedewerking van de heer W. J. M. JANSSEN het grote sortiment van de botanische tuinen
van de landbouwhogeschool ter beschikking stond, werd zoveel mogelijk rekening
gehouden met de resultaten van CAMPBELL te Long Ashton. Blijkens diens onderzoek
zijn nl. een groot aantal sierappels overgevoelig voor enkele ook in Nederland zeer
algemeen voorkomende latente appelvirussen en derhalve onbruikbaar als indicator
van ruwschilligheid.
Bij 'Schone van Boskoop' kwamen ditjaar veelvuldig bruine kringen op de vruchten voor. Omdat deze kringen vooral in de blostot uiting kwamen leidde dit verschijnsel in het bijzonder bij de kleurmutanten Schmitz Hübsch, Verheul en Lambrechts
(fig. 18) vaak tot vrij ernstige schoonheidsfouten. Deze afwijking doet in vele gevallen aan kringerigheid denken en werd in vorigejaren reeds algemeen waargenomen
bij 'Schone van Boskoop' type Vogelaar, een rode mutant die niet in de handel is
omdat hij geïnfecteerd is met appelmozaïek. Het verschijnsel kwam ook in oude, niet
bespoten boomgaarden voor. De aard ervan wordt nader onderzocht.
4. Toetsing vanmet warmtebehandeldmateriaal
Het ziet er naar uit dat van een aantal van de meest gebruikte onderstammen,
namelijk type EM-1, -II, -IV, -VII en -IX zowel als van enkele appel- en pererassen
materiaal is verkregen dat vrij is van alle tot nu toe van deze fruitgewassen bekende
virussen. De definitieve beoordeling van de toetsplanten kan echter pas volgend jaar
plaatsvinden. Uiteraard zaldetoetsing op "chat fruit" ( = kleinvruchtigheid?) een nog
langeretijd vergen.
Overhetresultaatvandeverschillendemethodiekendiebijdewarmtebehandeling werdentoegepast(zieI.P.O.jaarverslag 1965,blz.84)kanpasietsdefinitiefs worden gezegd,

FIG. 18. Bruine kringen op appels van 'Schone van Boskoop', rode mutant Lambrechts.
Brown rings onfruits of apple 'Schone vanBoskoop', redmutant Lambrechts.
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wanneer alleviadezebehandeling verkregen klonen getoetst zijn op aanwezigheid van
virus.In 1966isdetoetsing ingezet van alle appelklonen en ook van het merendeel der
pereklonen. In dewinter 1965~'66endelaatste maanden van 1966isintussen duidelijk
aangetoond dat het aangroeien van topjes van met warmte behandelde planten zeer
goed lukt, wanneer men de zaailingen met de daarop geënte toppen, omhuld met een
plastiek zak, onder kunstlicht van eenvoldoende sterkte zet. Het percentage geslaagde
entingen was daarbij veel hoger dan in vorige proeven toen de planten onder dubbel
glas werden geplaatst. Voorts blijkt dat planten, die in september (als ze hun groei
nebben afgesloten) bij 37°C geplaatst worden, opnieuw gaan uitlopen en bij deze temperatuur bijzonder lang nl. drie maanden in vrij goedeconditie kunnen blijven.

Bes
Virusziekten vanbessen(project2-10-2, F.A. VANDER MEER)
In de proef ter bestrijding van brandnetelbladvirus is het aantal zieke planten in de
nietbespotenvakken(zieI.P.O.-jaarverslag 1965,blz.85)nugestegentot 103. In de bespoten vakken komen 45 zieke exemplaren voor. Bij sommige zieke struiken die in
1965in enkele takken reeds brandnetelblad vertoonden zijn de symptomen ook nu
nog slechts aan enkele takken waarneembaar. Het virus wordt kennelijk in oudere
struiken minder gemakkelijk systemisch dan injonge. Uit tellingen die in november
in de bespoten vakken werden verricht blijkt duidelijk, dat zieke struiken minder gemakkelijk vrij te houden zijn van mijten dan gezonde.

GROENTEGEWASSEN

Champignon
Virusziekten in champignons(project 2-20-1, Mevr. Ir. A. DIELEMAN-VAN ZAAIJEN)
Mede op dringend verzoek van het Proefstation voor de Champignoncultuur te
Horst is in oktober een begin gemaakt met het onderzoek van een aantasting bij
champignons, die bekend is onder de naam „afstervingsziekte" en vermoedelijk door
één of meer virussen wordt veroorzaakt. Karakteristiek voor deze ziekte evenals voor
de in Engeland voorkomende "die-back disease" ishet afsterven van het mycelium en
de sterke opbrengstvermindering. Bovendien zijn de weinige champignons, die nog
opkomen, ernstig misvormd (fig. 19).
HOLLINGS (1962) ontdekte in dergelijke misvormde champignons drie verschillende
soorten virusdeeltjes. In 1965 verbeterden HOLLINGS, STONE & LAST de zuiveringsmethode door ultrasonetrillingen ophet myceliumtoete passen.
Met deze methode in combinatie met de werkwijze van KITANO et al. (1961) lukte
het ons steeds virusachtige deeltjes te isoleren uit ziek materiaal afkomstig uit de
praktijk. Meestal werden drie verschillende soorten deeltjes gevonden ni. a. bolvormige met een diameter van 25 my. (waarschijnlijk overeenkomend met Hollings'
champignonvirus 1);b.eveneens bolvormige met eendiameter van 34m[i; en c. staafvormige deeltjes met afgeronde eindenvan 19x 50mjx.(waarschijnlijk overeenkomend
met Hollings' champignonvirus 3). Gezond lijkend materiaal bleek vaak een geringe
hoeveelheid deeltjes van25m^ite bevatten.
Het infectievermogen van de virusachtige deeltjes wordt nagegaan en verder wordt
naar eentoetsmethode gezocht.
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FIG. 19. Opbrengstreductie en afwijkende champignons tengevolge van de afstervingsziekte. Boven:
ziek gewas, onder: gezond gewas.
Yield reduction and abnormal sporophores due to mushroom die-back. Top: virus-diseased
mushrooms, bottom : healthy mushrooms.
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Erwt
Virusziekten van vlinderbloemigen(project 2-13-4, Dr. Ir. L. Bos) (zie ook blz.91,
virusidentificatie)
Bij de veredeling van erwten blijken necrotische verschijnselen in toenemende mate
moeilijkheden op te leveren, vooral ten aanzien van de identificatie, daar in de literatuur veel overeenkomstige ziekten onder de naam "pea streak" zijn beschreven. Daarom wordt thans uitvoerig aandacht geschonken aan een virus geïsoleerd uit erwten
met symptomen die op aantasting door komkommermozaïekvirus gelijken. Het virus
vertoont echter verwantschap met het scherpmozaïekvirus van boon. Omdat de identiteit van dit virus (onder andere wat de relatie tot het erwtemozaïek betreft) nog niet
voldoende vaststaat, wordt hieraan thans nader aandacht besteed (zie verder blz. 91).
Vermeldenswaard is de isolatie van het scherpmozaïekvirus van boon uit een
monster erwten, dat getoetst werd op het voorkomen van het vroege-verbruiningsvirus. Erwteplanten, in de kas geïnoculeerd met gedurende een etmaal in water geweektezaden uit dit monster, vertoonden na verloop van enkele weken een systemisch
mozaïek. Na teruginoculatie op een aantal toetsplanten bracht dit de karakteristieke
symptomen van het scherpmozaïekvirus teweeg.
Tomaat
Bestudering en bestrijding van virusziekten van groentegewassen onder glas, in het
bijzondervantomaat (project 2-18-1,Ir. A. TH. B. RAST)
TMV-stammen
Bij deinstandhouding van symptomatologisch verschillende TMV-stammen werden
in het najaar van 1966 necrotische verschijnselen bij tomaat waargenomen. Deze
hielden verband met een groene stam van het tomaattype-TMV, die in 1964 uit een
strepenzieke tomateplant was geïsoleerd en van andere stammen onderscheiden kan
worden door de vorming van lokale necrotische vlekken op Nicotiana glauca (zie
I.P.O.-jaarverslag 1965,blz. 88). Het bleek mogelijk de necrotische verschijnselen op
tomaat te reproduceren, ook nadat het inoculum gedurende 10minuten op 75°C was
verhit inverband met de mogelijke aanwezigheid van het aardappel-X-virus. Dit betekent dat de betrokken stam waarschijnlijk zeer nauw verwant is met de door
DOOLITTLE & BEECHER in 1942 (Phytopathology 32:986-994) als Marmor tabaci
HOLMESnov.var. 'siccans' beschreven stam.
Op grond van de verkregen resultaten en om praktische redenen zal de hier geïsoleerde stam voortaan met denaam „groene necrotische stam" worden aangeduid.
Om de betrekkingen tussen Nederlandse TMV-isolaties te onderzoeken werden ze
getoetst op een klonenpopulatie, die samengesteld was uit planten van Lycopersicum
peruvianum P.l. 128655.Van dit P.l.-nummer is bekend (Mc RITCHIE & ALEXANDER,
Phytopathology 1963, 53:394-398) dat het resistent istegen de Ohio-stammen I, II en
III, maar vatbaar voor stam IV. Vanaf april 1965 werden in totaal 64 TMV-isolaties
beproefd, waarvan 15tenminstetweemaal. Van dedertigklonen bleken steeds dezelfde
vijf vatbaar te zijn voor alle isolaties; 22 isolaties waren in staat behalve dezevijf nog
een aantal klonen aan te tasten. Van de zes meest agressieve isolaties behoorden er
twee tot degroene stam van het tomaattype TMV, één tot de groene necrotische stam,
één tot de gele (of aucuba-) stam en twee tot de gele kringvlekkenstam. In de genoemde volgorde tastten deze isolaties 12, 16,20, 23, 17en 26 van de 30 klonen aan.
Het isvan belang hierbij op te merken, dat debeide isolaties van de gele kringvlekkenstam tezamen in staat zijn het hele klonensortiment aan te tasten. Wat de verwant102

schap ten opzichte van deOhio-stammen betreft kan geconcludeerd worden, dat de
Nederlandse isolaties een plaats innemen tussen de stammen I, ITen TITen stam IV.
Dit blijkt uit dedoorgaans geringe agressiviteit ten opzichte van het klonensortiment
(van de meeste isolaties).Hierop maakt de laatstbedoelde isolatie een uitzondering.
Het grote aantal aangetaste klonen (26)wijst op een zeer nauwe relatie metde Ohiostam'IV.
Deze indruk wordt versterkt door deresultaten vaneennatoetsing opdeIVT-kloon
no. 62237-5 van L. peruvianum waarbij 74TMV-praktijkmonsters betrokken waren.
Hiermee werd het aantal toetsingen, dat in de afgelopen jaren met deze IVT-kloon is
uitgevoerd, gebracht op een totaal van 475.Bovenbedoelde isolatie bleek als enige in
staat tezijn deresistentievandeIVT-kloon tedoorbreken. Hierbij dient opgemerkt te
worden, dat door zelfbestuiving verkregen nakomelingen van deze kloon bij toetsing
in Ohio behalvevoor stamIVookvatbaar warenvoor stamIII.
Inter ferentieproeven
Met het doel de betrekkingen tussen het tomaat- en tabakstype-TMV bij tomaat
nader te bestuderen werd in april 1965begonnen met een serie vanvier interferentieproeven. Elke proef werd om de drie maanden herhaald en omvatte zeven behandelingen. Hierbij werden isolaties vanhettomaat- entabakstype-TMV gelijktijdig of in
een wisselende volgorde geïnoculeerd in tomateplanten in verschillende stadia van
hun ontwikkeling. Tenslotte volgde nog na iedere inoculatie een "single lesion"analyse waarbij 100 lesies getoetst werden op de necrotische lijn van N. tabacum
'White Burley'. De resultaten van drie proeven kunnen alsvolgt worden samengevat:
infectie met het tomaattype-TMV sluit een latere infectie met het tabakstype-TMV
niet geheel uit, hetgeen tot uitdrukking komt ineenverhouding van9:1 aanhet einde
van de proef. Daarentegen blijkt het tomaattype-TMV een eerder geïntroduceerd
tabakstype-TMV welgedeeltelijk te verdringen, wat afgeleid kan worden uit een verhouding van3:1.Bijgelijktijdige introductie inkiemplanten werd eenverhoudingvan
9:1 gevonden, bij gelijktijdige inoculatie in pootbare planten echter een verhouding
van 3:1.De leeftijd van de plant (zieI.P.O.-jaarverslag 1965, blz. 90)heeft blijkbaar
tóch geen invloed gehad bij opeenvolgende infecties, maar schijnt nog weleen rol te
spelenbijgelijktijdige infecties.
Opbrengstproeven
De veronderstelling dat kiemplantbesmetting deopbrengstverliezen door TMVkan
verminderen diende alsuitgangspunt voor twee opbrengstproeven. Hiervoor werd de
meer genoemde groene stamvanhettomaattype-TMV gebruikt.
In eenpottenproef (plantdatum 3januari 1965)werden vroegrijpheid en opbrengst
van in kiemplantstadium besmette planten vergeleken met die van drie weken later
gezaaide planten, waarvan eendeel zeer laat werd besmet. Tevens isin deze proef, die
invier herhalingen wasopgezet, deinvloed vanCOa-toedieningnagegaan. De planten
zonder extra CÖ2 gingen het eerst, nl. medio januari tot bloei en vruchtzetting over;
van de vroeg geïnfecteerde planten de tweede tros (de eerste tros kwam door lichtgebrek in december niet tot ontwikkeling), deniet-besmette planten in de eerste tros.
Aan ditgoede begin werd echter weereeneindegemaakt door slechte weersomstandigheden, dietevens Botrytis-infecties enneusrot indehand werkten. De laatstgenoemde
afwijking, dieveroorzaakt wordt door Ca-gebrek indevruchten, trad hetergste opbij
devroeg-geïnfecteerde planten; bijaanwezigheid vanextra C 0 2 echter inveel mindere
mate.Deuitkomsten vandezepottenproef zijn intabel 6samengevat:
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TABEL 6. De invloed van C02-toedieningen een vroege of late TMV-infectie op de opbrengst per
plant en het gemiddeld vruchtgewicht bij tomaat
+ co 2
opbren gst

behandeling

gewicht
g
%

vroeg besmet
(early infected)
laat besmet
(late infected)
niet besmet
(not infected)

gem.
vruchtgew.

aantal

gewicht
g
%

aantal

/o

g

%

51

108

52,5

96

2.446

99

48

81

42

89

50,0

91

2.229

90

2.584 100

47

100

54,9

100

2.463 100

2.680 104
2.081

%

g .
%
weight
treatment

—co 2
opbrengst

number
yield

+ C0,

g

%
average
fruit weight

g

gem.
vruchtgew.
0/
,0

S

%

99

50,9

101

44

90

50,5

100

49

100

50,5

100

0/

. %
weight

/o
mmber

1

yield

g
%
average
fruit weight

•CO,

TABLE 6. Theinfluence of C02-enrichment andanearlyorlateTMV infection upon the yieldperplant
andtheaveragefruit weight in tomatoes

Uit deze gegevens is af te leiden dat een late besmetting een nadelige invloed op de
opbrengst heeft, wat vooral tot uitdrukking komt bij het object met extra C0 2 .
Kiemplantbesmetting daarentegen heeft in het object zonder extra C 0 2 nauwelijks
enigenadelige invloed op de opbrengst, terwijl bij extra COa-toedieningzelfseen meeropbrengst ten opzichte van de oogst van niet besmette planten is verkregen. COatoediening heeft de verschillen in effect tussen vroege en late besmetting geaccentueerd; de vroeg besmette planten hebben zelfs van het C 0 2 geprofiteerd, terwijl de
laat besmette planten er nadeel van ondervonden. Bij de niet besmette planten komt
deinvloed van extra C0 2 vooraltot uitdrukking ineengroter vruchtgewicht.
In een vollegrondsproef (plantdatum 10februari 1966) werd eenin het kiemplantstadium besmet gewas vergeleken met een twee weken later gezaaid praktijkgewas.
De proef welke in vier herhalingen was opgezet werd uitgevoerd met 560planten. De
vroeg geïnfecteerde planten vertoonden bij het uitplanten slechts vage ziektesymptomen; een week na het uitplanten was echter een duidelijk mozaïek zichtbaar. Het
gezond uitgeplante praktijkgewas wastussen de bloei van tweede en derde tros geheel
geïnfecteerd geraakt. Van honderd planten uit elk object werden de vruchten geteld
aan tien opeenvolgende trossen. De eerste tros van het praktijkgewas bleek betrouwbaar beter gezettezijn dan dievan devroeg geïnfecteerde planten.In dezettingvan de
tweede tros werden geen verschillen meer gevonden, terwijl de derde tot en met de
zesde tros van het praktijkgewas daarentegen betrouwbaar minder vruchten droegen
dan dievan het vroeg geïnfecteerde. In de zetting van de zevende tot en met de tiende
tros werden geenverschillen geconstateerd. De uitkomsten van dezeproef zijn samengevatintabel 7.
Deze gegevens tonen in ieder geval aan, dat een in het kiemplantstadium besmet
gewas met betrekking tot de opbrengst niet behoeft onder te doen voor een later besmet gewas.Het grotere vruchtgewicht bij het laat besmette gewas, dat vooral tot uitdrukking kwam in de opbrengst van de latere plukdata, moet waarschijnlijk worden
opgevat als een compensatie voor het verlies aan vruchten ten gevolge van de TMVinfectie.
104

TABEL 7. Opbrengst per plant en gemiddeld vruchtgewicht bij vroege en late TMV-infectie van
tomaat
opbrengst
behandeling
gewicht (g)

vroeg besmet
(early infected)
laat besmet
(lateinfected)

aantal

gemiddeld
vruchtgewicht (g)

3.295

70

47,0

3.343

61

54,8

weight (g)

number

reatment
yield

average
fruit weight (g)

TABLE 7. Yieldper plant and average fruit weight of early and late with TMV infected tomatoes

BLOEMISTERIJGEWASSEN

Anjer
Inventarisatie en onderzoek van virusziekten van anjers (project 2-17-4, Ir. F. A.
HAKKAART)

De tot nu toeenigemethode om "carnation etched ring"virus inanjers aan te tonen
bestaat uit het enten van een scheut van de te onderzoeken plant op een jonge plant
van de gevoelige anjercultivar 'Joker'. De uitlopende zijscheuten van de onderstam
kunnen dan na geruime tijd ziekteverschijnselen te zien geven, die aldus aantonen dat
de onderzochte plant metvirus besmetis.
Deze methode werd toegepast op 110 jonge planten van elk van de cultivars
'Bella Sim' (twee stammen,) "Tangerine Sim', 'Orange Triumph' en 'Orchid Beauty'.
Bovendien werden de toppen van de verente 'Joker' planten aangehouden en beworteld alscontrole op degezondheidstoestand van de indicatoren.
Op de onderstammen traden twee verschijnselen op, nl. lichte necrose, al of niet gecombineerd met "blotch" en bontheid met ernstiger necrose, eveneens al of niet met
"blotch".
De lichte necrose begon na 75dagen op te treden, dèfrequentie (aantal planten met
dit ziektebeeld) nam toe tot ongeveer 200 dagen na de enting en het laatste geval werd
na 341dagen waargenomen.
Het bleek evenwel, dat in een aantal gevallen de bewortelde top van de gebruikte
'Joker' indicator zelf lichte necrose ging vertonen, waardoor de corresponderende
entproef zijn bewijskracht verloor.
Bontheid met heviger necrose trad ook vanaf 75 dagen na de enting op; het laatste
geval werd echter 200 dagen na de enting gesignaleerd. Hinderlijk was dat een aantal
onderstammen pas na langetijd (125dagen na deenting) uit ginglopen, wat het waarnemen der symptomen zeer vertraagde. Ook hier bleek weer, dat het verschijnsel
bontheid plus necrose in een aantal 'Joker' onderstammen al vóór het enten voorkwam, waardoor dedesbetreffende entproef eveneenszijn waarde verloor.
Serologisch werd "mottle" virus aangetoond in bonte onderstammen geënt met
'Bella Sim' en 'Tangerine Sim' (alle gevallen) en 'Orange Triumph' (ongeveer de helft
van de gevallen). Indien de negatieve 'Orange Triumph'-gevallen ook "mottle" virus
zouden blijken te bevatten, wordt de volgende hypothese aantrekkelijk: de bontheid
wordt veroorzaakt door "mottle" virus + een ander virus. Dit andere virus ("etched
ring"?)zou danverantwoordelijk kunnen zijn voor delichte necrose.
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De cultivar 'Orchid Beauty' reageerde afwijkend. Het virus dat lichte necrose in
'Joker' veroorzaakt, kwam in de planten niet voor, evenmin als dat wat bontheid en
necrosegeeft. Welkomt indezecultivar eenverschijnsel voor, dat wij "Orchid Beauty
blotch" genoemd hebben, doch dat niet op 'Joker' overdraagbaar bleekte zijn.
De gebruikte entmethode lijkt weinig aantrekkelijk voor gebruik op grote schaal
daar niet geheelvast staat, dat degebruikte 'Joker' onderstam virusvrij is.
Bovendien blijken een aantal onderstammen na enting hardnekkig te weigeren om
uit te lopen. De toetsing vergt in elk geval een lange tijd. De behoefte aan gezaaide
toetsplanten voor het aantonen van debeschreven verschijnselen wordt er deste groter
door.
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
In 1966werd de veldproef, die beschreven is in het I.P.O.-jaarverslag 1965,blz.91,
herhaald. De proef duurde van 17 mei tot 18 oktober. Rondom het proefveld zijn
weer vier gele luizenvangbakken geplaatst die dagelijks geleegd werden. Ook de vestigingvan aptèreluizenkolonies op deplanten werd wederom nagegaan.
In september is de virustoetsing van de indicatoren begonnen die eerst in het voorjaar zal eindigen. Dan kunnen ook de resultaten vergeleken worden met dievan 1965.
Afweren v a n v i r u s v e c t o r e n
Als vervolg op de oriënterende proef van 1965 werd dit jaar een veldproef in zesvoud opgezet om het afwerend effect van glanzend aluminium op gevleugelde bladluizen en de indirecte invloed daarvan op de verspreiding van twee chrysantevirussen
na te gaan. De drie objecten waren: a. veldjes zonder aluminium, b.bedden met overlangs en c. met in dwarse richting opgehangen aluminium strips. Op elk veldje stonden 96 planten, waarvan 48 gezond waren en 48 besmet met "aspermy" en met B
virus. De gezonde en zieke planten wisselden met elkaar af in de rijen. Ook deze
proef werd gedaan met de cultivar 'Chatsworth'. De pootdatum was 13juni, en op
23juni was aluminium materiaal aangebracht. Op 3 november werd de proef afgesloten. De aanvankelijk gezonde planten zijn in de kas gebracht en zullen in de loop
van het voorjaar 1967 op aanwezigheid van de twee genoemde virussen getoetst
worden.
Tneen randbed werden gele luizenvangbakken geplaatst, één bij elk van de objecten
omheteffect van hetaluminium op debladluizenvluchten nate gaan.
Roos
Virusidentificatie(project 2-13-5, Dr.Ir. L. Bos)
Bij de teelt van kasrozen trekken virusverschijnselen in toenemende mate de aandacht. Dit hangt waarschijnlijk samen met de uitbreiding van het gebruik van geïmporteerde, vegetatief vermeerderde rozenonderstammen. Daarom werd een begin
gemaakt met deidentificatie van deeventueel hierbij betrokken virussen.
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LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

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

Uitgaande van de veronderstelling, dat één of andere voorbehandeling van aardappelpootgoed de tijd, waarin een aardappelgewas het stadium van de ouderdomsresistentie bereikt, zou kunnen verkorten is in 1965een proef genomen met pootgoed
van het ras 'Spartaan'.
Ir. A. REESTMAN (P.A.W.) verschafte ons hiervan materiaal met de volgende voorgeschiedenis:
objecten 1 (ZN) en 2(Zn) afkomstig van normale zomerteelt met respectievelijk een
hoge en een lage stikstofbemesting; objecten 3(HN) en 4 (Hn) afkomstig van herfstteelt met respectievelijk hoge en lage stikstofbemesting. Een gedeelte hiervan werd gebruikt voor een proef met X-virus, een ander gedeelte voor een proef met Y N -virus.
Daar ouderdomsresistentie tegen X-virus in het algemeen eerder optreedt werden de
inoculaties met dit virus vroeger uitgevoerd dan die met Y N -virus. Vier weken na
inoculatie met X-virus waren de percentages knolbesmetting voor de objecten ZN,
Zn, HN en Hn resp. 5,0, 1,4, 0 en 16,9. Planten van in de herfst bij lage stikstofbemestinggeteeldpootgoed bleken dusdezwaarstebesmetting te vertonen.
De besmettingspercentages van de objecten ZN, Zn, HN en Hn waren ongeveer
drie weken na de inoculatie met Y N -virus resp. 8,2, 7,3, 8,9 en 8,7, dus vrijwel gelijk;
de voorbehandeling heeft hier blijkbaar geen invloed gehad. Opgemerkt kan worden,
dat de besmetting met Y N -virus vrij licht was. De ervaring bij proeven met 'Bintje'
heeft geleerd dat dit ras onder dergelijke omstandigheden steeds een veel zwaardere
besmetting vertoont. Het ras 'Spartaan' bezit blijkbaar meer resistentie tegen YNvirus dan'Bintje'.
Om na te gaan in hoeverre knollen van tweestengelige aardappelplanten met virus
worden besmet als men slechts het blad van één der stengels inoculeert is zowel met
X-alsmet Y N -viruseenproef uitgevoerd.
De knollen afkomstig van de met X-virus geïnoculeerde stengels vertoonden 14, 19,
23en 28 dagen na inoculatie resp. 4, 12,12en 13%besmetting; bij de knollen afkomstig van de niet-geïnoculeerde stengels waren de percentages daarentegen 1,0, 1 en 1.
Het kwam dus onder de gegeven omstandigheden slechts zelden voor dat knollen van
nietgeïnoculeerde stengels besmet raakten.
In de proef met Y N -virus waren de besmettingspercentages van de knollen van de
geïnoculeerdestengels 15,18,20,22en26dagennainoculatie respectievelijk 81,83,82,
89en 82.Deze waren voor de knollen van deniet-geïnoculeerde stengels resp.: 13, 19,
27, 25 en 15%. Het Y N -virus drong dus in tegenstelling tot het X-virus gemakkelijk
tot de knollen der niet-geïnoculeerde stengels door. Toch bleef dematevan besmetting
van niet-geïnoculeerde stengels aanzienlijkachter bij dievan degeïnoculeerde stengels.
Daaruit valt te concluderen, dat het virustransport van de ene stengel naar de andere
welmogelijk is,maar nietzogemakkelijk plaatsvindt alsdat van blad naar knol in een
éénstengelige plant.
Om na te gaan in hoeverre de ouderdomsresistentie van een blad doorbroken kan
worden door de plant te toppen, zijn proeven met X- en Y N -virus uitgevoerd. Inderdaad kon worden aangetoond dat de inoculatie van een blad van een niet getopte
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aardappelplant met elk der beide virussen tot een veel geringere knolbesmetting leidt
dan inoculatie van een blad van een getopte plant. Een groep planten met top vertoonde nl. vier weken na inoculatie met X-virus 45%besmetting en één zonder groeitop 82%.Voor YN-virus waren deze percentages resp.29en 62.Tevens bleek, dat het
effect groter is naarmate de verwijderde top langer is. Blijkbaar brengt het sterke inkorten van een aardappelplant deze in een dusdanige fysiologische conditie dat de
plant zich, wat virusinfectie betreft, weer gedraagt als eenjonge plant zodat een snel
transport van virus van blad naar knol plaatsvindt. Bij weinig inkorten behoudt de
plant vrijwel haar gehele assimilatieapparaat en vinden er weinig fysiologische veranderingen plaats; de reeds aanwezige ouderdomsresistentie blijft in dat geval dan ook
vrijwel gelijk.
In aansluiting op eerder vermeld onderzoek over de invloed van de positie van het
geïnoculeerde blad (zie I.P.O.-jaarverslag 1965,blz. 94) werd nogmaals eenproef met
YN-virus uitgevoerd. Speciale aandacht ishierbij geschonken aan devraag of het aanvankelijk geringe vermogen tot virustransport tijdens de groei van het blad een optimum bereikt en daarna weer afneemt. Tot dusverre was wel duidelijk geworden, dat
inoculatievan eenjongdoch volkomen ontwikkeld blad inhet algemeentot zwaardere
knolbesmetting leidt dan inoculatie van een ouder blad. De in 1965 en 1966 uitgevoerde proeven met Y N -virus hebben nu duidelijk bewezen, dat een inoculatie van
een blad vóórdat het volkomen ontwikkeld is tot belangrijk minder virustransport
leidt dan wanneer het in volwassen toestand geïnoculeerd wordt, zodat er dus inderdaad een optimum van virustransport optreedt tijdens degroei.
Meristeemcultuur vanaardappel(project 2-9-3, Mej.Drs.F. QUAK)
Van alle negen in 1964en 1965van de N.A.K. ontvangen selecties van 'Eersteling'
(waaronder enkelerode rassen) werd in 1966materiaal verkregen waarin noch X-virus
noch S-virusisaan te tonen. Ook het gewas, opgekweekt uit knollen afkomstig van de
zgn.meristeemplanten, bleekvrij tezijn vangenoemde virussen.
Van het volledig met A-virus besmette ras 'Allerfrüheste Gelbe' zijn planten verkregen waarin met behulp van de A6-bladtoets geen virus kon worden aangetoond.
Tijdens zijn verblijf in het I.P.O. in 1964-1965 heeft prof. P. ACCATINO 800 meristemen geïsoleerd van het in Chili algemeen geteelde ras 'Corahila', dat met enige
virussen is besmet. De culturen zijn na zijn vertrek onder ons beheer gebleven. Tien
planten konden worden opgepot en getoetst; in enkele ervan zijn het X-, S-,M-,Y-,
Y N enA-virus niet aan tetonen, evenmin alsinhun nakomelingschap.
Diagnosemethoden voor virusziekten bij aardappel (project 2-14-1, Dr. Ir. J. A. DE
BOKX)

A-virus
In samenwerking met de biochemische afdeling wordt getracht een chromatografische zuiveringsmethode voor het aardappel A-virus te ontwikkelen. Het blijkt
echter, dat de infectiositeit van de gezuiverde preparaten (óók de volgens de ethertetrachloorkoolstofmethode gezuiverde) inhet algemeen geringis.
Naar aanleiding hiervan zijn enige factoren, die de infectiositeit zouden kunnen
beïnvloeden nader onderzocht. In de eerste plaats werd het effect van bewaring bij
verschillende temperaturen op het infectievermogen van A-virusbevattend sap nagegaan.
A-virusbevattende sap, isolatie "Saucisse Rouge" uit blad van secundair besmette
aardappelplanten werd in vier gelijke hoeveelheden verdeeld. Eén portie werd direct
na het uitpersen, de andere drie na 3 1 / 2 uur bewaren bij resp. kamertemperatuur,
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37°C en 4°C op A6-blad van gelijke vatbaarheid geïnoculeerd. Vier dagen na de
inoculatie bedroegen de gemiddelde aantallen lokale vlekken berekend uit tien tellingenresp.3,0,3,0en0,6.
Het bewaren van A-virusbevattend blad bij -20°C deed het infectievermogen van
het virus zeer snelteruglopen. Reeds ééndag na het bewaren bij -20°C kon met behulp
vanA6-toetsblad geen infectieus virus meer worden aangetoond.
Hieruit blijkt, dat A-virusbevattend sap slechts zeer korte tijd zijninfectiositeit behoudt.
Vervolgens werd de invloed van de zuurgraad van bepaalde buffers in verscheidene
proeven onderzocht. Van één proef waarvan de resultaten als representatief voor het
totaal kunnen gelden wordt verslag gedaan.
Aan A-virusbevattende monsters sap uit tabaksblad (pH ± 6)werd een hoeveelheid
van een buffer toegevoegd, gelijk aan de helft van het sapmonster. Hierna werd het
mengsel direct en één dag later op 5 A6-blaadjes uitgesmeerd ter bepaling van de
infectiositeit. Vijf dagen na de inoculatie werden de lokale lesies geteld. Bij gebruik
van 0,25 M trisbuffer pH 7werden bij detoetsingen direct en één dag na het uitpersen
uitgevoerd, resp. 103en 64lokalevlekken waargenomen. Bij toevoeging van trisbuffer
met pH 5, 6, 8of 9 aan het sap verschenen in alle gevallen geringere aantallen lokale
vlekken.
Ook bij toevoegingvan 0,1 M fosfaatbuffer aan A-virusbevattend sapzijn dergelijke
resultaten verkregen.
Bij inoculatie met het sap, waaraan gedestilleerd water in plaats van buffer was
toegevoegd, verschenen resp. 102en7lokalevlekken ophetA-6 blad.
Tenslotte werd in enkele proeven nagegaan of de snelheid van het ultracentrifugeren invloed op de infectiositeit heeft. Bij het zuiveringsproces was nl. gebleken, dat
na het ultracentrifugeren een groot deel van het infectievermogen van het A-virus
verloren was gegaan.
Voor het zuiveren van het A-virus werd blad gebruikt van tabaksplanten, variëteit
'White Burley', die 16 dagen na inoculatie met A-virus, isolatie "Saucisse Rouge",
waren geoogst. Het klaren van het bladsap geschiedde volgens de ether-tetrachloorkoolstofmethode, waarbij tenslotte het homogenaat éénmaal gedurende 15 min. bij
TABEL 8. De invloed van het ultracentrifugeren op het infectievermogen van het aardappel-A-virus
aantallen lokale vlekken per 3 A6-blaadjes
verdunning
1:100

uitgeperst tabaksblad
(expressed tobacco leaves)
na klaren (clarification)
na 15.000 tpm
20.000 tpm
25.000 tpm
29.000 tpm

15
270
751
782
528

601)

35
28
3

3
17
145
265
128

111)

7
7
0

1:10

0
2
10
16
42

01)
0
0
0

1:100

undiluted
preparation
number of local lesionson 3 A6 leaves

TABLE 8. The effect of ultracentrifugation on the infectivity of potato virus A
l
) Aantallen lokale vlekken op 3 A6-blaadjes na toetsen van bovenstaande vloeistof
Number of local lesions on 3 A6-leaves after testing of supernatant
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6000 tpm werd gecentrifugeerd. Debovenstaande vloeistof werd invier gelijke delen
verdeeld, die bij 15.000, 20.000, 25.000 en 29.000 tpm gedurende 60 min. werden
gecentrifugeerd. Vandesedimenten, diewerden opgelost in 1ml0,01 Mammoniumacetaatbuffer pH7,werden verdunningen 1:10en 1:100gemaakt. Elke suspensie werd
uitgesmeerd opdrie A6-blaadjes envijf dagen later zijn de aantallen lokale vlekken geteld (zietabel8).
Uit tabel 8 blijkt, dat ultracentrifugeren van een A-virusbevattende suspensie bij
20.000 en29.000tpmgedurende 60min. eenongunstig effect heeft opde infectiositeit
van het virus.
S-virus
Uit eenaantal families werden verscheidene soorten ophunkwaliteiten alstoetsplant vanhetaardappel-S-virus onderzocht. Inhetalgemeen werden deplanten twee
maanden na het zaaien met S-virusbevattend sap geïnoculeerd. De inoculatie geschiedde met sapvan deisolaties"IJsselster", "Industrie", "Fortuna" en"Eersteling".
De eerste drie isolaties waren door ir. A. ROOZENDAAL vanhet Laboratorium voor
Fytopathologie en delaatste wasdoor mej. drs.F. QUAK van het I.P.O. verstrekt.
De planten werden na deinoculatie gedurende vier weken ophetverschijnen van
symptomen gecontroleerd. Aan het einde hiervan ishetblad der geïnoculeerde planten
ook serologisch op de aanwezigheid van S-virus onderzocht. Hierbij bleek, datde
volgende soorten niet door het S-virusbevattende sapbesmet werden:
Amaranthaceae: Amaranthus caudatus, A. emarginatus, A. gangeticus, A. hypochondriacus,A.paniculatus, A. retroflexus, A. tricolor, Axyzus amaranthoides, Celosia
plumosa, Celosialuttonii, Gomphrenaglobosa, Obionesibirica.
Chenopodiaceae: Chenopodium amaranticolor, C. ambrosioides, C. botrys, C.capitatum, C.foetidum, C.hybridum, C.murale, C.quinoa,Atriplex crassifolia.
(De zaden derAmaranthaceae enChenopodiaceaezijn door bemiddeling van de heer
F. A. VANDER MEER verkregen.)

Compositae: Bidenspilosa, Chrysanthemum leucanthemum, Coreopsis grandiflora,
Gaillardiagrandiflora.
Papilionaceae:Pisumsativum 'Rondo', Viciafaba.
Solanaceae: Capsicum annuum 'California Wonder', Capsicum frutescens 'Tobasco', Nicotiana tabacum 'Kentucky 35', 'Havana 425', 'Dixie Shade 4', 'Dutch
A', 'Burley 21', 'White Burley', Nicotiana rustica, Solanum aculeatissimum,
S. citrullifolium, S. giganteum, S. luteum, S. miniatum, S. nigrum, S. nipponense,
S. pattersonii.
Serologisch kon het S-virusaangetoond worden in:
Nicotiana debneyi (soms reagerend met zwakke mozaïeksymptomen) en Solanum
rostratum (integenstelling tot hetindeliteratuur aangegevene vertoonde het geïnoculeerde blad geennecrotische vlekken).
Twee species uit de familie der Chenopodiaceae, nl. Chenopodiumpolyspermum en
Chenopodium urbicum (fig. 20) vertoonden drie tot vier weken na de inoculatie
chlorotische vlekken ophet geïnoculeerde blad. Erwasgeenverschil tussen dereacties
van deverschillende isolatieswaar te nemen.
Door de lange incubatietijd zijn de twee Chenopodium-soorten echter ongeschikt
als toetsplant.
X-virus
Teneinde verschillende serologische methoden te kunnen bestuderen, werd aangevangen met debereidingvaneenantiserum tegen X-virus.
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F I G . 20.

Chlorotische lokale vlekken
verkregen op blad van Chenopodium urbicum drie tot vier
weken na inoculatie met S- virusbevattend sap; rechts: geinoculeerd, links: controle.
Chlorotic local lesions on Chepodium urbicum three to four
weeks after inoculation; right:
inoculated, left: control.
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Uit 100 gram blad van besmette tabak, variëteit 'White Burley' werd aardappelX-virus met behulp van de door dr. J. H. VENEKAMP ontwikkelde chromatografische
methode geïsoleerd en gezuiverd. De met deze werkwijze verkregen virusbevattende
fractie (lV2-0) werd, na toevoegen van 10% NaCl, éénmaal gecentrifugeerd bij een
hoogtoerental (60min.,27.000tpm).
Het verkregen neerslag werd in 6 ml 0,01 M ammoniumacetaatbuffer pH 7 gesuspendeerd en gedurende eennacht bewaard en vervolgens éénmaal gecentrifugeerd bij
een laag toerental (15min., 6000 tpm). Een konijn werd vlak na elkaar éénmaal intraveneus met 1V2ml en tweemaal intramusculair met 3ml + 3ml Freund's incomplete
adjuvans ingespoten. Tot vijf maanden na deinjecties bleef detitervanhet antiserum
op 2048 gehandhaafd. Het sap van gezonde planten bracht na samenvoegen met het
antiserum geen uitvlokking teweeg. De door SCOTT en medew. beschreven methode,
de zgn. bentoniettoets (Phytopath. 54:292-293, 1964) werd met behulp van het gewonnen X-antiserum op zijn toepassingsmogelijkheden onderzocht. Voor dit doel
waren primair met X-virus besmette knollen der rassen 'Bintje', 'Eigenheimer' en
'Climax' geteeld. Er werd nagegaan in hoeverre de bentoniettoets betrouwbaarder
resultaten gaf dan degebruikelijke precipitatiemethode.
Toepassing van de bentoniettoets op Nederlandse aardappelrassen bleek echter
geensuccesopte leveren.
Uitvoerige mededelingen over de proeven inzake de bentoniettoets zullen binnenkortindrukverschijnen (zieblz.21).
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Stengelaaltjes (project 4-2-2, Dr. Ir. J.W. SEINHORST)
I n v l o e d g r o e n b e m e s t i n g s g e w a s s e n op b e v o l k i n g s d i c h t h e i d
Op het proefveld Nieuwenhuizen te Middelharnis nam de bevolkingsdichtheid van
stengelaaltjes gedurende 1965 wat minder af bij teelt van Italiaans raaigras dan bij
teeltvan gerst.
Vermeerdering stengelaaltjes
In de winter werd een groot aantal herkomsten van het stengelaaltje vermeerderd
op aardappelknollen bij 15°C. De vermeerdering bij deze temperatuur was veel beter
danvroeger bij 18°C.
Zewasop 'Bintje' beter dan op 'Voran'.
Populatiedynamica (project 4-2-4, Dr.Ir. J. W. SEINHORST)
Voor Heterodera rostochiensis komt het verband tussen de dichtheden van twee
opvolgende generaties overeen met een modelvolgens de volgende hypotheses. 1. De
aaltjes dringen geheel onafhankelijk van elkaar binnen indevatbare wortelgedeelten.
2. De dichtheid van de tweede generatie is evenredig met de hoeveelheid weefsel,
waaraan volgens het concurrentiemodel van Nicholson voedsel wordt onttrokken
(hieruit volgt dat de verhouding tussen de hoeveelheid voedsel, die nodig is voor de
ontwikkeling van de dieren en die welke gebruikt wordt voor de vorming van de
eieren onafhankelijk isvan de dichtheid van deeerste generatie). 3.De mortaliteit van
de binnengedrongen dieren neemt zodanig toe met de dichtheid dat het aantal eieren
per cystevrij weinigvermindert bij toeneming vandedichtheidvandeeerste generatie.
De mortaliteit is blijkbaar zo groot dat de ontwikkelingskansen van de overgebleven
dieren weinig minder dan optimaal zijn. 4. De evenwichtsdichtheid is evenredig met
de grootte van het deelvan de plant, dat door de aaltjes aangetast kan worden als dat
tengevolge van beschadiging door de aaltjes kleiner isdan normaal. Als de verhouding
tussen de grootte van het voor de aaltjes bereikbare deel van de plant bij een aaltjesdichtheid P en de grootte hiervan bij afwezigheid van aaltjes y = c q p (c = een
constante > 1, q = een constante < 1)dan wordt het verband tussen de dichtheden
Pi en Pf van twee opeenvolgende generaties van Heterodera rostochiensis weergegeven
door devergelijking:
Pf = acz P*( - In q)" 1 (l-q P * / c z P V
waarin a = de vermenigvuldigingsfactor bij zeer lage dichtheden en z = een constante < 1.
De resultaten van proeven van PETERS (1959), RAO en PEACHY (1965) en DEN
OUDEN (1966)voldoen goed tot zeergoed aan deze vergelijking.
De opvatting van RAO en PEACHY dat de vermeerdering van H. rostochiensis op
aardappel vergelijkbaar zou zijn met die van Lucilia cuprina in laboratoriumproeven
van NICHOLSON is onjuist. Lucilia cuprinavermeerderde zich continu in deze proeven,
waarin verder de hoeveelheid voedsel onafhankelijk was van de bevolkingsdichtheid.
Terwijl in dit geval bij Heterodera rostochiensis slechts een deel van de zich ontwikkelende larven sterft, maar een aantal ongeveer evenredig met de beschikbare hoeveelheid voedsel over blijft, werd bij Lucilia geen enkel dier meer volwassen zodra de
per dier beschikbare hoeveelheid voedsel beneden een bepaald minimum daalde. Het
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verhongeren trof alle exemplaren min of meer gelijkelijk. Voortdurende teelt van
aardappelen op licht met H. rostochiensis besmette grond leidt bij gelijke uitwendige
omstandigheden tot een gedempte fluctuatie van de bevolkingsdichtheid van het aaltje, defluctuaties bijLuciliacuprinablijven steeds gelijk.
De vergelijking voor de vermeerderingssnelheid van zich continu voortplantende
aaltjes :
dx/dt = c{ l - u x - ( l - u ) x } ,
waarin c = een constante, x = PE 1 , P = de bevolkingsdichtheid, u = het deel van
het aanwezige voedsel, dat niet verbruikt wordt, wanneer x = 1,en t = de tijd, werd
op de afdeling Wiskunde van de L.H. numeriek geïntegreerd voor verschillende waarden van u. De betrekking tussen bevolkingsdichtheid en tijd komt volgens deze vergelijking voor 0 < x < 1 vrijwel overeen met die volgens de logistische kromme als
u> 0,1. Dit betekent dat dan een aaltje bij zeer geringe dichtheid minder dan 2,7 maal
zoveelvoedsel kan opnemen alsnodig isom de bevolking in stand te houden. Volgens
onderzoekingen van mej. dr. C. H. KLINKENBERG (zie blz. 117) veroorzaakt een wijfje
van Pratylenchus penetrans dat 40 eieren legt een lesie in de wortels van witte klaver
die ongeveer anderhalf maal zo groot is als die veroorzaakt door een (onbevrucht)
wijfje, dat geen eieren legt. Als bij de onvolwassen dieren de verhouding tussen hoeveelheid voedsel nodig voor instandhouding en voor groei ongeveer dezelfde is, dan
is bij P.penetrans ruimschoots voldaan aan de voorwaarde dat u> 0,1. Het isdus begrijpelijk dat bij proeven het verband tussen de dichtheden aan het begin en het eind
van de proef meestal zeer goed in overeenstemming was met die volgens een vergelijking afgeleid van delogistische kromme.
Het verband tussen de dichtheden van aaltjes bij het begin en het eind van de proef
over een vermeerdering van deze aaltjes op een waardplant wordt weergegeven door
een S-vormige kromme. Bij Pratylenchus penetrans werd slechts de helft van een S
gevonden. Hoe sterker de overbevolking bij het begin van de proef was, deste groter
was de mortaliteit (tot 99% in 6maanden). Bij proeven met Rotylenchus uniformis op
wortelen en op rode klaver werden wel S-vormige krommen gevonden. Blijkbaar is de
mortaliteit van dit aaltje bij overbevolking veel geringer dan die van P. penetrans.
Deze conclusie was ook al getrokken uit de veel geringere mortaliteit na plotseling
wegnemen vaneen waardplant.
Schade in wortelen door Rotylenchus uniformis (project 4-2-6, Dr. Ir. J. W. SEINHORST, met medewerkingvan deheren R. UPADHYAY en K. KUNIYASU).

In een proef, waarin peen werd gekweekt in buizen met 10 g zand (1 plant per
buis) bij 18°C trad schade aan peen op bij meer dan 80 aaltjes per 10 g grond. De
planten ontvingen geregeld een complete voedingsoplossing als bemesting. In een
proef in potten met 2 kg zandgrond voldeed de verhouding tussen de opbrengsten bij
verschillende aaltjesdichtheden P goed aan de vergelijking y = 1,1z p , waarin z = een
zodanige constante, dat 1,1z T = 1wanneer T = 3500aaltjes per 500ggrond, de aaltjesdichtheid, waarboven schade aan de wortelen optrad. Daar enerzijds tolerantiegrenzen gevonden in potproeven van dezelfde orde zijn als die in het veld en anderzijds dichtheden van Rotylenchus uniformis van meer dan 3000 aaltjes per 500ggrond
niet vaak voorkomen op velden, waar wortelen worden geteeld, mag men aannemen,
dat dit aaltje slechts opeenklein deelvan depeenvelden schade veroorzaakt.
De aantastingssymptomen zijn weinig opvallend; de aaltjes veroorzaken wat
necrose van het schorsparenchym en oranje verkleuring van de vaatbundels. Bij
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grote aaltjesdichtheden wordt dewortelontwikkeling door dezenecroses sterk geremd.
Uit door de aaltjes veroorzaakte lesies aan peenwortels in glaszand konden twee
schimmels,Fusariumoxysporum en Peyronellaeasp. worden geïsoleerd. Deze kwamen
niet voor bij planten in glaszand zonder aaltjes. Bij aantasting door één aaltje omvatten de lesies zelden veel meer cellen, dan die in de onmiddellijke omgeving van de
kop van het dier. Het is dus niet waarschijnlijk dat ze door de schimmelaantasting
waren vergroot.
Systematiek van deTylenchoidea (Dr. Tr.J.W. SEINHORST)
De ligging van de speekselklieren bij Pratylenchus, Rotylenchus, Helicotylenchus,
Zygotylenchus, Radopholus, Pratylenchoides, Heterodera, Telotylenchus, Belonolaimus,
Trichotylenchus en Pseudhalenchuswerd onderzocht. Op grond hiervan werd een verbeterde systematiek van de Tylenchoidea ontworpen, waarbij vooral deposities van de
geslachten Telotylenchus, Belonolaimus, Trichotylenchus en Dolichodorus beter
worden bepaald.
Stengelaaltjes ingroentegewassen(project 4-4-2, Ir. C. KAAI)
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 ó ó r het z a a i e n en de o p t r e dendeschade
Omdat uit proeven in voorgaande jaren (ziejaarverslag 1963, blz. 97 en 98; 1964
blz. 107) geconcludeerd kon worden dat de omstandigheden voor de activiteit van
stengelaaltjes op verschillende delen van het proefveld te Opperdoes niet gelijk waren,
werden in 1964en 1965meer enminder goede waardplanten geteeldmethetdoel zowel
op de voor stengelaaltjes gunstige als ongunstige plekken hoge en lage besmettingsgraden te verkrijgen. In 1966 werd op het hele proefveld peen (ras 'Flaro') gezaaid.
Zowel tijdens het groeiseizoen (eind juli) als bij de oogst (2e helft oktober) werd het
gewas beoordeeld. Bij de eerste beoordeling was zelfs bij de hoogste dichtheid van de
aaltjes vóór het zaaien niet meer dan 60% van de planten aangetast, en bij de oogst
95%. De aantasting op de gunstige en ongunstige plekken verschilde sterk. Op de
goede plekken waren, eindjuli evenals aan het einde van oktober, bij een begindichtheid van 1stengelaaltje per 500ggrond alplanten aangetast, terwijl 50% van de planten injuli en oktober aangetast was bij een begindichtheid van resp. 100en 10stengelaaltjes per 500 g grond. Op de ongunstige plekken daarentegen trad bij begindichth e d e n v a n < 100 stengelaaltjes per 500 g grond nog geen aantasting opin juli en bij
minder dan 10 stengelaaltjes per 500ggrond zelfs inoktobernogniet. Opdezeplekken
was in oktober 50% van de planten aangetast bij eenbegindichtheid van 150stengelaaltjes per 500 g grond, terwijl in juli bij een begindichtheid van 500 stengelaaltjes
per 500 g grond hoogstens 30% was aangetast.
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
Opbovengenoemd proefveld teOpperdoeszijnin 1964 uien(zeergoede waardplant),
peen (goede waardplant) en witlof (geen waardplant) geteeld. In 1965werden dezelfde
gewassen verbouwd waarbij de volgende vruchtwisselingen toegepast werden:
1964-1965: peen-ui (26x ) , peen-witlof (26x ) , peen-peen (13x ) , witlof-ui (26x ) ,
witlof-peen (26x ) , witlof-witlof (13x ) , ui-peen (28x ) , ui-witlof (28x ) en ui-braak
(14x ). Vergelijking van debevolkingsdichtheden in het najaar van 1963met diein het
voorjaar van 1966liet zien, dat deze laatste voornamelijk bepaald werden door het in
1965geteelde gewas. Op de veldjes waar in 1965uien geteeld waren, werd een geringe
vermeerdering gevonden; op die waar in 1965peen verbouwd is, bleef debevolkingsdichtheid gelijk, behalve op de veldjes van de combinatie witlof-peen, waar een ge114

ringe vermindering gevonden werd. Op de veldjes met als laatste gewas witlof nam de
bevolkingsdichtheid bij alle voorvruchten af. Duidelijk kwam uit deze proef naar
voren dat de evenwichtsdichtheid van het stengelaaltje na een gewas peen op de verschillende veldjes van het proefveld verschillend is.Uit de verschillende mate van aantasting van peen op verschillende delen van het proefveld, alsmede uit het feit dat de
bereikte evenwichtsdichtheden op deverschillende veldjes van het proefveld niet gelijk
waren, mag worden afgeleid dat de veronderstelling betreffende het voorkomen van
voor stengelaaltjes gunstigeen ongunstigeplekken,juist was.
V e r t i c a l e v e r s p r e i d 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
Van dein 1965opgezette proef om deinvloed vanuitwendige omstandigheden op de
verticale migratie van stengelaaltjes bij afwezigheid van een gewas na te gaan, werd
begin februari 1966per object één cylinder uitgegraven en per laagvan 10cm dikte de
besmettingsgraad bepaald. Evenalsin 1965hadden deaaltjes zichnietverplaatst, maar
waren wel in aantal gedaald. In de lagen 0-10, 10-20 en 40-50 cm waren nog resp.
413, 611 en 182aaltjes aanwezig, dus resp. 55,43 en 23%van het aantal in september
1965(zieI.P.O.-jaarverslag, blz. 100).
Bestrijdingsproeven
1. Proef ter bestrijding van stengelaaltjes in ui en phlox (in samenwerking met de
heren J. L. KOERT (S.N.Ui.F.) en S.J. HOEFMAN (R.L.V.D.)
In een veldproef te Ouddorp werd de nematicide werking van twee verbindingen
tegen het stengelaaltje onderzocht. Daar op Goeree en Overflakkee in bloemzaadgewassen vaak stengelaaltjesaantasting optreedt, is in deze proef naast ui ook phlox
opgenomen. Op grond van aanwijzingen uit de praktijk is behalve Nemafos ook
AAvlitox toegepast. Zowel de uien als de phlox werden behandeld met Nemafos
(45%emulsie) in een dosering van 1gactieve stof per m2 toegediend in 41 water per
m2 enphlox bovendien met Nemafos inbovengenoemde doseringmaar in 100mlwaterperm2.Verderwerdenuienooknogbehandeld metAAvlitox20%ineendoseringvan
3 gen 6gper m 2 (0,6gen l,2gactieve stof) gegeven in 100mlwater per m2. De behandelingen met Nemafos vonden twaalf dagen na en die met AAvlitox vlak voor het
zaaien plaats.
Uit tellingen van de aantallen aangetaste en niet aangetaste phloxplanten tijdens de
oogst (begin september) bleek dat op de onbehandelde veldjes weinig of geen aantastingvoorkwam bij minder dan 10tot 20stengelaaltjes per 500ggrond voor het zaaien.
Op de met Nemafos behandelde veldjes kwam zelfs bij 100 aaltjes per 500 ggrond in
het voorjaar nog geen uitval van betekenis voor. In tegenstelling met de resultaten bij
dephlox was de gunstige werking van eenbehandeling met Nemafos bij deuien ogenschijnlijk minder goed zichtbaar, daar hier een sterke uitval als gevolg van aantasting
doordeuievliegmadeoptrad. Gemiddeldwerdenbijafwezigheid van aaltjes op de met
Nemafos behandelde veldjes 100planten per m2 geoogst tegen 150planten per m2 op
de met AAvlitox behandelde. Deze resultaten stemmen niet overeen met die van een
bestrijdingsproef indeWieringermeer in 1964,waar Nemafos weleengoede bestrijding
van deuievlieg gaf (I.P.O.-jaarverslag 1964,blz. 107).De werking van AAvlitox tegen
het uiestengelaaltje was in beide doseringen gering. Bij deze behandelingen kwam al
aantasting voor bij een begindichtheid van 5 à 10stengelaaltjes per 500 g grond, terwijl 50% van de planten aangetast was bij 40 stengelaaltjes per 500 g grond. Op de
met Nemafos behandelde veldjes kwam geen aantasting van betekenis voor bij dichtheden voor het zaaien tot 100stengelaaltjes per 500ggrond.
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2. Onderzoek naar denematicide werkingvan enigeverbindingen tegen het stengelaaltje
Op eenproefveld indeWieringermeer werd dewerkingvan elf bestrijdingsmiddelen
op aaltjesaantasting in uien vergeleken. Tien dagen voor het zaaien werden de verbindingen PH 80-16 en PH 80-17 (4,5 g per m2 in 2 1 water) en vlak voor het zaaien
de middelen UC 21149 10%granulair (0,7 gactieve stof) 7gper m2, Terracur P 10%
granulair (0,5 g actieve stof) 5gper m2 en Birlane 10% (0,25 g actieve stof) 2,5 g per
m2toegediend.Achttiendagennahetzaaienwerdeen behandelinggegevenmetNemafos
(45%),enwelmet2ml(1 gactievestof)perm2in 51.water.Deverbindingen Rogor,Systox,Meta-iso-Systox,KilvalenAAsystemwerdenalle32dagennahetzaaientoegediend
in doseringen van resp. 1,5 ml, 0,5 ml, 0,5 ml, 1,25 ml en 1,25 ml per m2 in 100 ml.
water. De behandeling met Nemafos werd uitgevoerd op 24 en die met alle andere
middelen op 10 veldjes; 24 veldjes werden niet behandeld. Ter bestrijding van de
made van de uievlieg werden alle veldjes, met uitzondering van 10onbehandelde, bespoten met2,5gBirlane 10%per m2.
De opbrengst aan gezonde planten bij de oogst (eind augustus tot begin september)
was op de onbehandelde veldjes, die geen Birlane-bespuiting hadden gehad gemiddeld
ongeveer 850 planten per m2, en op de wel met Birlane bespoten vakken gemiddeld
1050 planten per m2. Uit de proef bleek dat bij afwezigheid van aaltjes maximaal gemiddeld ongeveer 1400 planten per m2 geoogst zouden zijn. De aantasting door het
stengelaaltje zou de maximale opbrengst dus verminderd hebben met gemiddeld 350
planten per m2 (25%)en die door de made van de uievlieg met gemiddeld 200 planten
per m2(14%). Het maximaal te oogsten gemiddeld aantal planten werd goed benaderd
op de veldjes, die behandeld waren met UC 21149, met Nemafos en met Terracur P.
Hier werden in totaal resp. gemiddeld 1377, 1380 en 1370 planten per m2 geoogst.
Hiervan waren echter tijdens de oogst resp. gemiddeld 0,2, 3,6 en 28 planten per m2
aangetast. Daar uitproeven invoorgaandejaren gebleken is,dat het aantal zieke planten tijdens de oogst een maat is voor de nematicide werking van een middel tegen het
stengelaaltje, volgt hieruit dat UC 21149 de beste resultaten gaf, terwijl de werking
tegen stengelaaltjes in uien van Nemafos vrij goed was en van Terracur P matig. Van
de andere middelen was het effect onvoldoende. Gemiddeld werden hier tijdens de
oogst 23 tot 51 zieke planten per m2 gevonden, terwijl vóór de oogst al 120 tot 200
planten per m2 weggevallen waren. Op de onbehandelde veldjes werden tijdens de
oogst 58ziekeplanten gevonden.
De vrij goede werking van Nemafos bleek ook uit de opbrengst aan gezonde planten van 10veldjes van dit object, dievóór het zaaien waren bemonsterd. Evenals in de
proef te Ouddorp kwam aantasting van uien door het stengelaaltje alleen voor bij
begindichtheden van 100ofmeer aaltjes per 500ggrond.
Anatomische enfysiologische veranderingen in door aaltjes aangetaste wortels van
planten (project 4-1-2, Mej.Dr. C.H. KLINKENBERG)
Toetsing van een methode voor onderzoek van de nematicide werking van bestrijdingsmiddelen.
De methode van BERGMAN, waarbij telkens één aaltje bij een kiemplantje wordt gebracht, zou bruikbaar kunnen zijn voor een onderzoek naar de nematicide werking
van bepaalde bestrijdingsmiddelen. Om dit na te gaan werd op een horlogeglaasje
eerst één volwassen wijfje in drie druppels water gebracht, daarna 1ml water met bestrijdingsmiddel en een kiemplantje en zoveel glaszand tot het geheel vochtig, maar
niet meer nat was.Navijf dagenwerden deplantjes behandeld met kokende lactofenol
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met zuurfuchsine en twee dagen later werd nagegaan, of het aaltje de wortel was binnengedrongen.
Zo werd het systemische nematicide We 417 beproefd met Pratylenchus penetrans
op Alexandrijnse klaver, witte klaver en sla. De concentratie van We 417was23,3 mg
per 1, ongeveer overeenkomend met 5 mg per kg grond; tevens werden bij witte
klaver en sla twee hogere en twee lagere concentraties genomen. ledere behandeling
werd toegepast op 50kiemplanten; dit isnodig, omdat nooit 100%binnendringen verkregen wordt. Bij de drie plantesoorten, die gekozen waren omdatPratylenchuspenetrans hier vlug binnendringt, werden bij de controles resp. 36, 36en 34 van de 50
aaltjes in de worteltjes teruggevonden. De aantallen binnengedrongen aaltjes namen
regelmatig afbij detoenemende concentraties van het nematicide.
Het verband tussen delogaritme van de concentraties van het bestrijdingsmiddelen
de probit van het percentage binnengedrongen aaltjes (aantal binnengedrongen dieren
bij concentratie 0 = 100%) was lineair. De methode kan dus gebruikt worden om de
invloed van verschillende systemische nematiciden op het binnendringen van aaltjes
inwaardplanten te vergelijken.
Onderzoek naar deleefwijze vanPratylenchuspenetrans inwitte klaver
Van april 1965tot en met maart 1966werd iedere maand een proef ingezet met één
volwassen wijfje van Pratylenchus penetrans, meestal vers uit de grond gespoeld, per
kiemplantje witte klaver. Een groep van 45 plantjes werd in de kas gezet, de tweede
groep in een kamer met constante temperatuur (22°C) en belichting. Voor de derde
groep - eveneens in de kas - werden aaltjes gebruikt, die gedurende één maand in de
koelkast bewaard waren; tevens werden driemaal aaltjes genomen, die twee maanden
in de koelkast geweest waren. De plantjes werden na 3weken behandeld met kokende
lactofenol met zuur fuchsine. Het aantal eieren en larven en tevens de grootte en
intensiteitvandenecrosen(doordeaaltjesveroorzaakt)werdengenoteerd.Deintensiteit
van de necrotische verkleuringen werd geschat volgenseenschaalvan 1( = zeer licht)
tot 6( = zeer donker);delengte en breedte werdenuitgedrukt in „aaltjeslengten".
Over hetgehelejaar genomen wasergeenperiodiciteit in de activiteit van de aaltjes.
Het aantal aaltjes, dat in de wortels drong, was wisselend, maar dat is eerder aan de
uitwendige omstandigheden toe te schrijven; temeer, omdat deze onregelmatigheden in de kas, met ongelijkmatige temperatuur en vochtigheid, groter waren dan in
deconstante kamer.
Verder bleek dat aaltjes, die een maand in de koelkast bewaard zijn, nog in goede
conditie verkeren; na twee maanden in de koelkast zijn ze niet meer bruikbaar voor
proeven.
De gegevens over het gehelejaar zijn nog niet volledig uitgewerkt; uit de resultaten
van de proeven in december enjanuari zijn echter enkele voorlopige resultaten af te
leiden.
Het produkt lengte X breedte X intensiteit (van de necrose) kan beschouwd worden alseenmaat voor dehoeveelheidvoedsel,waarover het aaltje kan beschikken.
Als dit produkt in een grafiek uitgezet wordt tegen het aantal eieren, dan blijkt er,
ondanks de grote spreiding, toch een positieve correlatie tussen dezetwee grootheden
te bestaan. De omvang van de necrose veroorzaakt door aaltjes, die 40eieren hadden
gelegd wasongeveer anderhalf maal zogroot alsdieveroorzaakt door dieren, die geen
eieren hadden gelegd gedurende dezelfde periode (onbevruchte wijfjes). Om één ei te
leggen moet een wijfje dus één tachtigste deel van het voedsel, dat het nodig heeft om
nietteverhongeren, meer opnemen dan dezelaatste hoeveelheid.
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Biologievan hetaardappelcystenaaltje (project 4-3-2, Ir. H. DEN OUDEN)

De reactie van de aardappelrassen 'Multa' en 'Libertas' op beschadiging door Heteroderarostochiensis
De schade aan de aardappelrassen 'Multa' en 'Libertas' veroorzaakt door twaalf
verschillende dichtheden van H. rostochiensis werd bepaald door wekelijks de lengte
temetenvan éénstengelige planten, diein met eierenvan dit aaltje besmette potten met
2 kg grond groeiden. Drie en een halve maand na de plantdatum (2 april) werden ook
de droge-stofopbrengsten van bovengrondse delen, wortels, knollen en stolonen bepaald.
'Multa' groeide bij alle dichtheden sneller dan 'Libertas'. Zes weken na het poten
was bij beide rassen de lengte van de planten in potten met matige aaltjesdichtheden
groter dan in die zonder of met weinig aaltjes. Aan het eind van deproef waren bij het
ras 'Libertas' de lengte der planten en de droge-stofopbrengst van de bovengrondse
delen en wortels bij matige aaltjesdichtheden groter dan bij lage en zeer hoge dichtheden. De planten waren bij matige dichtheden ± 1,7 x zo lang als bij lage en zeer
hoge dichtheden. Bij het ras 'Multa' was detoestand iets anders, de lengte der planten
en de droge-stofopbrengst van bovengrondse delen en wortels waren bij matige maar
ook bij de hoogste begindichtheid (3200 larven per g grond) groter dan die bij de
laagste en bij afwezigheid van aaltjes. De planten waren in dit geval ± 1,3 x zo lang
alsdieingrond metweinigofgeen aaltjes.
Bij eerdere metingen waren delengteverschillen bij 'Libertas' geringer en de planten
bij hoge dichtheden aanzienlijk korter dan bij lage. Bij 'Multa' was nog weinig groeistimulering waar tenemen:deplanten waren evenals bij 'Libertas' bij hoge dichtheden
korter dan bijlage.
In de droge-stofopbrengst der knollen kwam op het moment waarop deze bepaald
werd geenstimulering door deaaltjes totuiting.Hier wasdeopbrengst bij 1600en3200
larven per ggrond voor 'Libertas' telkens bijna 0enbij 'Multa' resp.26en 13%van de
opbrengst in potten met aaltjesvrije grond. De gegevens over de totale droge-stofopbrengstvoldoen vrijgoed aandefunctie y = —
ïp£
= C Z P (SEINHORST 1965)
^ r n a x ~ Umin

Hierin is Op de opbrengst bij aaltjesdichtheid P, O m i n die bij zeer hoge aaltjesdichtheid en O m a x die bij afwezigheid van aaltjes, z een constante < 1en gelijk aan het
deel der opbrengst dat overblijft bij aaltjesdichtheid 1;P isde aaltjesdichtheid aan het
beginvan deproef. De tolerantiegrens isvan beide rassen ± 10eierenper ggrond als
deconstante c = 1,05. Waarschijnlijk kan nog eenbetere overeenkomst van de theorie
met de waarnemingsuitkomsten gevonden worden door naast de beschadigende invloed der aaltjes ook de opbrengstverhogende invloed indeberekening opte nemen.
De knolopbrengsten bij verschillende dichtheden vertonen zowel bij 'Multa' als bij
'Libertas' op het moment van de oogst geen overeenkomst met dievan bovengrondse
delen en wortels, doch wel met de lengte der planten in de groeiperiode tot ± negen
wekenvoor de oogst.
I n v l o e d van e x t r a N - b e m e s t i n g op de s c h a d e d o o r H. rostochiensis
Er is onderzocht welke invloedverschillende N-besmestingen (0,2 g en 0,6 g Nper
kg grond) bij gelijkblijvende P- en K- bemesting hebben op de tolerantiegrens bij
het aardappelras 'Libertas', wederom geplant in potten gevuld met 2 kg grond die
besmet was met twaalf verschillende aaltjesdichtheden. De stikstof werd, - verdeeld
over de eerste tien weken van de proef -, gegeven in de vorm van NH 4 N0 3 .
De planten groeiden in de zwaar bemeste potten bij dichtheden tot en met 100lar118

ven per ggrond veel sneller, doch bij hogere dichtheden even snel oflangzamer dan in
diemet lichte bemesting.
De gegevens over de totale droge-stofopbrengst voldoen aan de formule
y= 1,05 z p . De tolerantiegrens was bij beide bemestingen ongeveer 10 larven per g
grond. De verhouding van het droge-stofgewicht der knollen tot de totale droge-stofopbrengst nam bij dedichtheden hoger dan 50eierenper ggrond sterk af.
De v e r m e n i g v u l d i g i n g der aaltjes
De vermenigvuldiging der aaltjes voldeed in alle bovenbeschreven objecten aan
deformule vermeld opblz. 112.
De dichtheid, waarboven beschadiging van de plant de vermenigvuldiging van het
aaltje beïnvloedde, wasvan 'Multa' en 'Libertas' met weinigN ongeveer 50eieren per
g grond en bij 'Libertas' met veel N ongeveer 10 eieren per g grond. In de eerstgenoemde twee gevallen was detolerantiegrens met betrekking tot de vermenigvuldiging
der aaltjes dus hoger dan dievoor de knolopbrengst (ongeveer 10eieren per ggrond),
in het laatste geval waren deze twee tolerantiegrenzen beide ongeveer 10eieren per g
grond. De tolerantiegrenzen met betrekking tot de vermenigvuldiging der aaltjes
komen overeen met die van de lengte van de planten tot de vierde week na het poten.
Men zou hieruit kunnen afleiden dat evenalsdeknolvorming ook devermeerdering der
aaltjes niet meer beïnvloed werd door de groeistimulering en het herstel der planten
vanaf devierdeweekna het planten.
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 a t h o t y p e n van H. rostochiensis op
Solanum tuberosumen op S. andigenumen S.vernei-hybriden
In 1965vermenigvuldigde pathotype ABCD, waarvan de populatie in de herfst van
1964 opgebouwd was op een S. vernei-hybride, zich 2,5 X zo sterk op 'Bintje', opeen
S. andigenum-hybride (Karna 59-387) en op een S. vernei-hybride (Karna 60-1085)
als de pathotypen A, (gekweekt op 'Libertas' in de voorzomer van 1964), op 'Bintje'
enAB,(gekweektopeenS.andigenum-hybride eveneens in devoorzomer van 1964), op
'Bintje' en op de S. andigenum-hybride Karna 59-387. Een veldpopulatie van het
pathotype ABC, die eveneens in de vergelijking werd opgenomen, vermenigvuldigde
zich op 'Bintje' en de S. andigenum-hybride Karna 59-387 veel minder sterk dan de
pathotypen A,ABen ABCD.
In 1965werden populaties welke grotendeels uit pathotype A, AB, ABC en ABCD
bestonden onder gelijke omstandigheden gekweekt op S. tuberosum. De populaties
van A, AB en ABCD vermenigvuldigden zich in 1966 op het ras 'Libertas' alle even
sterk bij lage aaltjesdichtheden variërend van 0,3 tot 5eieren per g grond. De pathotypen AB en ABCD vermenigvuldigden zich even sterk op de S. andigenum-hybride
Karna 59-387 als op 'Libertas', evenals pathotype ABCD op de S. vernei-hybride
Karna 60-1085. Van pathotype ABCwashet aantal cysten dat per 100 aan de grond
toegevoegde eieren was gevormd wel gelijk aan dat bij de andere pathotypen, maar
50%van dezecysten wasvrijwel leeg.De oorzaak hiervan is onbekend.
In 1965 zijn de pathotypen AB en ABCD gelijktijdig gekweekt op resp. de S. andigenum-hybride Karna 59-387 en de S. vernei-hybride Karna 60-1085. In 1966 bleek,
dat devermenigvuldiging van dit materiaal op S. tuberosum ('Libertas') bij lage dichtheden gelijk was en eveneens gelijk aan die van de pathotypen A, AB en ABCD in
1965gekweekt op 'Bintje'.
In 1966 maakte het voor de vermenigvuldiging geen verschil van welke aardappelrassen de verschillende pathotypen afkomstig waren. Het ligt dus enigszins voor de
hand te veronderstellen dat dit ook in 1965 het geval was en dat het verschil in ver119

menigvuldiging tussen de pathotypen A en AB enerzijds en pathotype ABCD anderzijds in 1965 toegeschreven moet worden aan het verschil in jaargetijde waarin het
uitgangsmateriaal gegroeid was en/of in een verschil in bewaring van het materiaal.
Chemische bestrijding vanhet aardappelcystenaaltje (project 4-3-1, Ir. H. DEN OUDEN)

Aan potten met twee kg grond besmet met H. rostochiensisin drie lage bevolkingsdichtheden werd 20 mg 0-(4 chloorfenyl) N , N ' dimethylfosforodiamide (HL-245),
40mg2,4 dichloorfenylmethaansulfonaat, (SD 7727) of 5mg 2-methyl-2-(methylthio)
propionaldehyde O-(methylcarbamoyl) oxim (Temik 10G) toegediend. Deze verbindingen werden in water opgelost door de grond gemengd, waarna in de hiermee
gevuldepotten aardappelen werden gepoot.
De maximum vermeerdering van de aaltjes (14 x op onbehandelde planten) verminderde onder invloed van deze middelen tot resp. 5 X, 7,5 X en 0,03 X. Bij vergelijking metdebeideeerstgenoemde middelen, dieinhogeredoseringwerden gebruikt
dan in 1965,wasdewerkingvan Temik 10Guitzonderlijk goed.
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AFDELING RESISTENTIE-ONDERZOEK

TUINBOUWGEWASSEN
FRUITTEELTGEWASSEN

Aardbei
Infectiemateriaal van diverse pathogenen van tuinbouwgewassen (project 7-1-1,
Ir. N. HUBBELING)

Te Castricum kwam een zeer ernstige aantasting door Verticilliumspec,voor bij het
aardbeiras 'Elista'. Uit ziekeplanten iseen Verticilliumdahliaegeïsoleerd. Een cultuur
hiervan ister beschikking gesteld aan het I.V.T. Daar zal worden onderzocht of deze
cultuur een grotere virulentie bezit dan andere isolaties van de schimmel afkomstig
van aardbei of tomaat.
GROENTEGEWASSEN

Boon
Virusziekten
1. Rolmozaïek enzwarte-vaatziekte (Phaseolusvirus1)(project 7-1-23,Ir. N. HUBBELING)

Jaarlijks wordt de toetsing van nieuwe bonerassen ten behoeve van het I.V.T. uitgevoerd met vier stammen van het virus, naar de namen van de daarvoor speciaal
vatbare bonerassen aangeduid alsWestlandia-,Imuna-, Michelite-en Great Northernstam. Er is getracht het aantal differentiërende rassen, waarop deze stammen zijn te
onderscheiden, uit te breiden door toetsing in de kas op een twintigtal hier nog onbekende Amerikaanse bonerassen. Hierbij bleek dat de Great Northern-stam aan virulentie had ingeboet en vrijwel overeenkwam met de Imuna-stam. Door gebruik van
diepvriesmateriaal van de Great Northern-stam is geprobeerd deze in de oorspronkelijke vormterugtekrijgen. Dezepogingen zijn tenslotte met succes bekroond.
Te velde zijn de nieuw aangemelde bonerassen op resistentie tegen de overige drie
virusstammen getoetst op drie geïsoleerde veldjes, waar tussen detetoetsen rassen vatbare, tevoren met de desbetreffende virusstammen besmette planten waren gezet.
Teneinde de kansen op een intensieve besmetting van de planten door bladluizen te
bevorderen ispas op 2en 3juni gezaaid. Door zwareregenval injuni enjuli hebben de
veldjes onder water gestaan en is de beworteling en de ontwikkeling van de bonen
bijzonder slecht geweest. Ondanks een weersverbetering in augustus en september
hebben de planten zich niet meer kunnen herstellen. Niettemin is in het veldje met de
Michelite-stam vrij veel zwarte-vaatziekte opgetreden, zodat nog een betrouwbare
indruk van de vatbaarheid van de rassen voor deze ziekte is verkregen. Blijkbaar
hebben de zwarte-vaatziekteverschijnselen zich in de al volgroeide bladeren, stengels
enpeulen kunnen ontwikkelen ondanks groeistagnaties.
Ten aanzien van de vatbaarheid van de rassen voor rolmozaïek was te velde vrij
moeilijk een oordeeltevellen, omdat ziekteverschijnselen van dezeaard alleen volledig
tot uitingkomen bijjonge groeiende plantedelen.
Bij een aantal van de talrij,ke nieuw aangemelde bonerassen iszowel bij de kastoetsing als te velde weer uitsplitsing voorgekomen met betrekking tot de reactie met verschijnselen van rolmozaïek dan wel zwarte-vaatziekte. Er is echter een toenemende
vraag van de zijde van de bonekwekers te constateren naar infectiemateriaal van ge121

noemde virusstammen. Bij de Michelite-stam is een temperatuur van omstreeks 20°C
al voldoende om ook in de kas de zwarte-vaatziektereactie op te wekken. Men moet
evenwel wachten tot de peulen volgroeid zijn om te kunnen selecteren op algehele
resistentie tegen dezeziekte.
2. Scherpmozaïek en topsterfte {Phaseolusvirus 2) (project 7-1-13, Ir. N. HUBBELING)

Ook in 1966 zijn de toetsingen op resistentie tegen scherpmozaïek en topsterfte
zowel in de kas als te velde uitgevoerd. In de kas is zoals gewoonlijk maar één stam
van het virus gebruikt, dezgn.topnecrosestam. Hiermee zijn ook nu weer zulke hevige
ziektesymptomen opgewekt, dat evenals in 1964 zwakke verschijnselen van scherpmozaïek ontstonden bij het te velde nog steeds resistente ras 'Schreiber's Imuna'. Er
wasechter nauwelijks enigegroeiremmingbij ditraste constateren.
Op het veld zijn de bonerassen getoetst op een proefterrein in „De Kraats" bij
Bennekom, naast rijen gladiolen. Dit proefveld kwam bij de hevige regenval op 20 juli
geheel onder water te staan, zodat ook daar een ernstige stagnatie in de groei van de
planten is opgetreden. Op dit veld is uitgezaaid op 23 mei en 3juli. Aan het eerste
zaaisel was de mate van vatbaarheid voor Phaseolus-virus2 omstreeks half juli al te
beoordelen en zelfs bij het tweede zaaisel dat op 20julijuist begon te ontkiemen, was
medioseptember nogenigszinseenbeoordeling mogelijk.
3. Stippelstreep (Nicotiana virus11) (project 7-1-13, Ir. N. HUBBELING)
In de proeftuin te Sloten (U.H.V.) zijn de rassen van stamsla- en stamsnijbonen
weer uitgezaaid ter toetsing op resistentie. De vatbare stamslabonerassen kregen behalve van deze virusziekte ook te lijden van een Fusarium-voetzizkïz. Te Wageningen
zijn planten die het eerste samengestelde blad al ontplooid hadden, getoetst in een
warenhuis. De resistentie is beoordeeld aan de mate waarin de peulen vrijbleven van
ziekteverschijnselen.
Schimmel- en bacterieziekten
Vlekkenziekte (Colletotrichum lindemuthianum (SACC. et MAGN.) (BRI. et CAV.)
(project 7-1-14,Ir. N. HUBBELING)
Een aantal fysio's van Colletotrichum lindemuthianum bleek na jarenlange instandhouding op agarvoedingsbodems enigszins in virulentie te zijn achteruitgegaan. Van
ir. C. J. Bos (Lab. voor Erfelijkheidsleer v.d. Landbouwhogeschool) konden echter
nieuwe virulente culturen van deze fysio's worden betrokken. Toch toonden ook
deze soms een enigszins afwijkend aantastingsspectrum op een standaardsortiment
van toetsrassen, al waren de verschillen niet groot. Steeds spelen daarbij ook uitwendige invloeden een rol. In de regel is de reactie van de getoetste kiemplanten in de
zomermaanden met lange dagen en een sterke lichtintensiteit geringer dan tijdens de
winter met korte dagen enweiniglicht.
Overigens ondervond men in de praktijk bij detoetsing vrijwel geen invloed van de
leverantie van enige minder virulente culturen, omdat steeds ook zeer virulente culturen van alle fysiogroepen in het infectiemateriaal gebruikt zijn. Toetsingen van
nieuwe bonerassen met afzonderlijke fysio's zijn herhaald indien onvoldoende infectie
tot stand kwam.
De belangstelling voor toetsing op resistentie tegen deze schimmel blijkt nog
steedsbijzonder groot te zijn.
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Vetvlekkenziekte (Pseudomonas phaseolicola (BURKH.)

DOWSON)

(project 7-1-10,

Ir. N. HUBBELING)

Bij voortgezet onderzoek met ras 2 van Pseudomonas phaseolicola afkomstig van
M. PATELenJ. C. WALKER (1964)isbevestigd hetgeen in 1965wasgevonden. Met zeer
virulente Nederlandse isolaties van de bacterie is hetzelfde aantastingsspectrum verkregen als met ras 2. Er was bij de voorheen resistente (tolerante) rassen hoogstens
enig verschil in de mate van aantasting. Ook bij het in de Ver. St. geheel resistente ras
'P.I. 150414' ontstonden zowel met ras 2 als met enkele Nederlandse isolaties, op de
geïnfecteerde bladeren bij een temperatuur van omstreeks 15°C vetvlekken met een
geel gekleurde halo. Bij temperaturen van 20°C en hoger verdwenen de gele verkleuringen en gingen de vetvlekken meestal snel tot necrose over. Door deze duidelijke
invloed van detemperatuur op dereactie is- gezien detemperatuurverschillen die in
samenhangmettijd enplaatsindekas optreden- eenbetrouwbare interpretatie van de
toetsresultaten in de kas nauwelijks mogelijk. Daarom is uitvoeriger onderzoek omtrent de specialisatie van de parasiet uitgesteld. Voorlopig bestaat er echter geen aanleiding om aan te nemen dat de resistentie van stamslabonerassen als 'Dubbele Witte
z.dr.' en 'Widusa' niet voldoende zou zijn, daar bij dezerassen ook in 1966in het veld
geenpeulaantasting is geconstateerd.
Er is een toenemende belangstelling bij de kwekers voor infectiemateriaal van de
bacterie.
Erwt
Virusziekten (project 7-1-7,Ir. N. HUBBELING)
1. Topvergeling
In 1966 heeft de rassentoetsing op resistentie tegen topvergeling ten behoeve van
het I.V.T. en het I.V.R.O., plaatsgevonden op een proefveld bij Steenbergen naast
een groot veld met luzerne. Wegens delangdurige periode van koud ennat weer in het
voorjaar is pas half mei gezaaid. Desondanks ontwikkelden de erwten zich zeer goed.
Bij dejonge planten kwam al in de eerste helft vanjuni, tijdens een periode van warm
zonnig weer, vrij veelinfectie met topvergeling tot stand. Later is de ontwikkeling van
gevleugelde erwteluizen door overwegend koel en vochtig weer belemmerd, waardoor
de aantasting tenslotte niet zo ernstig is geworden als aanvankelijk was verwacht.
Ook op het proefveld te Middenmeer waar getoetst werd op resistentie tegen vroegeverbruining, kwam enige topvergeling voor. Er was een goede overeenstemming ten
aanzien van de mate van vatbaarheid en gevoeligheid van de rassen voor topvergeling
te Steenbergen ente Middenmeer.
2. Erwtemozaïek (Phaseolus virus2)
Op het proefveld in De Kraats bij Bennekom zijn de erwten, evenals de bonen, ter
toetsing op resistentie tegen „erwtemozaïek" uitgezaaid naast rijen gladiolen. Tot
eind juni is de besmetting daar echter beperkt gebleven tot enige verspreid staande
planten. Op het proefveld te Steenbergen is deze virusziekte daarentegen sterk verbreid. Dit hing ongetwijfeld samen met denabijheid van een groot veld met gladiolen.
De vatbare erwten vertoonden hevige mozaïekverschijnselen gepaard gaande met
ernstige groeiremming of necrose. Deze zware aantasting moet eengevolgzijn geweest
van de overbrenging van het virus in het begin van juni door gevleugelde bladluizen
van de gladiolen op de jonge erwtekiemplanten. Tijdens een bezoek aan het Station
Centrale de Génétique et d'Amélioration des Plantes te Versailles in 1966, zagen we
minstens even ernstige mozaïek- en afstervingsverschijnselen bij in april gezaaide
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erwten. Analoge aantastingen, gepaard gaande met peulnecrosen, zijn in de Ver. St.
bekend als "pea streak". Het gaat daarbij om een aantasting door zeer virulente
stammenvanPhaseolusvirus2,het Cucumisvirus1 en/of om stammen van hetin Nederland tot nu toe onbekende "pea streak"-virus. Nader onderzoek dienaangaande verricht dr. ir. L. Bos (virologische afdeling);hoewel dit onderzoek nog niet is afgelopen
kan al worden geconcludeerd dat het Phaseolusvirus2in elk geval een belangrijke rol
speelt. Dit is in overeenstemming met het feit dat een aantal tegen dit virus resistente
Amerikaanse doperwterassen van het "Perfection" type ook hier te lande resistent is.
Bovendien bleken de Nederlandse rassen 'Cobri' en 'Vitalis' dezelfde resistentie te bezitten. Alle landbouwstamerwten waren daarentegen bijzonder vatbaar; in de regel
staan zij echter, daar ze in maart of april worden gezaaid, niet aan een dusdanige
zware infectie bloot als bij latere zaai. Daarentegen is bij de teelt van doperwten voor
deconservenindustrie uitzaai omstreeks half mei,zoals wij toepasten, niet ongebruikelijk, zodat men dan eigenlijk de eisvan resistentie tegen Phaseolus virus2wél dient te
stellen.
3. Vroege-verbruining
Hoewel de veldtoetsing op resistentie tegen vroege-verbruining in de drie voorafgaande jaren in Middenmeer slechts matige resultaten heeft opgeleverd zijn de rassen
daar toch weer uitgezaaid. In 1966isgebruik gemaakt van Ivorin als "pre emergence"
- onkruidbestrijdingsmiddel. Opmerkelijk was, dat de aantasting van vatbare rassen
aanzienlijk heviger was dan in voorgaande jaren. Het is evenwel de vraag of het in
1965 tegen onkruid toegepaste Residuren de infectie van de planten toen niet ongunstig heeft beïnvloed.
Daar het veld na toepassing van herbiciden lange tijd onkruidvrij blijft zouden de
aaltjes van het geslacht Trichodoruslangdurig vrij kunnen blijven van virus omdat ze
dit namelijk eerst uit de wortels van besmette onkruiden moeten opnemen alvorens
tot overdracht ervan in staat tezijn. Er isin 1966op 4april gezaaid en op 18april met
Ivorin gespoten. Op 13 mei vertoonden zich enige onkruiden, zij het hoofdzakelijk
diepwortelende, zoals akkerdistel en klein hoefblad en op 24 mei zijn de eerste zieke
erwteplanten waargenomen. Drie weken later groeiden er veel éénjarige onkruiden
en was de aantasting op het proefveld met uitzondering van een plek in het midden
sterk toegenomen. Hoewel daar ook dewaardplant klein hoefblad tevinden was ishet
mogelijk dat de aaltjes zich in de misschien ter plaatse iets zwaardere grond onvoldoende konden vermeerderen.
Op het aangrenzende proefveld van de S.V.P. is een zo sterke aantasting opgetreden, dat bij enige tot dusverre als te velde voldoende resistent beoordeelde rassen,
met name bij 'Dik Trom' en bij „resistente" lijnen van kruisingsprodukten met
'Wyola', 'Celsior' en 'Juwel', verschijnselen van vroege-verbruining optraden. In de
loop van de zomer zijn de ziekteverschijnselen geleidelijk zwakker geworden, en bij de
peulen deden zich nauwelijks afwijkingen voor. Tot onze verbazing waren echter een
aantal van de geoogste zaden van 'Dik Trom' aangetast. Het gelukte het virus uit deze
zaden mechanisch over te brengen op komkommerkiemplanten, bonen en op kiemplantenvan 'Dik Trom'.
Het is waarschijnlijk dat er, gezien het enigszins afwijkende gedrag bij 'Dik Trom'
en enige andere voorheen resistente erwterassen, een afwijkende stam van het vroegeverbruiningsvirus is opgetreden.
Het is al enige jaren bekend dat het vroege-verbruiningsvirus in Engeland afwijkt
van het hier te lande voorkomende virus. Men kreeg daar aantasting bij bovengenoemde in Nederland tot nu toe resistente rassen. Het is de vraag of er andere bron124

nen van resistentie zijn tevinden waarbij geen overgang met het zaad optreedt. Tot nu
toe zagen we geen verbreiding met zaad bij erwterassen die met topsterfte als ziekteverschijnsel reageren, zoals 'Aureool'.
Bij kunstmatige toetsing van erwterassen in de kas isnooit zichtbare aantasting van
'Dik Trom' opgetreden. Weliswaar reageert ook een aantal vatbare rassen als 'Hylgro'
en 'Rovar' onder deze omstandigheden nauwelijks, maar hetvirus isnaderhand welin
de planten aan te tonen. In dergelijke proeven is wél een duidelijke reactie te zien bij
zeervatbare rassen als'Rondo C.B.' envaak ook bij rassen diemet topsterfte reageren
zoals 'Koroza'. Deinfectie slaagde het best bij ca. 18°C(15-20°).
Schimmelziekten (project 7-1-19,Ir. N. HUBBELING)
1. Amerikaanse vaatziekte en "near wilt" {Fusarium oxysporum

(SCHL.) f.

pisi

(LINF.) rassen 1en 2 SNY. et HANS.)

De toetsing op resistentie geschiedde door op het besmetteterrein bijhetI.P.O. te
Wageningen uit te zaaien en door kunstmatige besmetting in de kas. Wegens het
koude en natte voorjaar is tevelde pas in mei uitgezaaid. Er isbij de beoordeling van
de ziekteverschijnselen onderscheid gemaakt tussen het ziektebeeld van de door ras 1
veroorzaakte Amerikaanse vaatziekte met snelle, sterke verwelking en afsterving bij
vatbare rassen enerzijds en "near wilt" met gedeeltelijke verwelking en geelkleuring
bij een aantal voor ras 1resistente rassen anderzijds. Overeenkomstige verschillen in
de mate van verwelking zijn in de kas waargenomen bij toetsing met een cultuur die
jaren geleden al is geïsoleerd uit een vatbare plant van bovengenoemd terrein. We
hebben aanwijzingen dat hierin zowel ras 1als ras 2voorkomen. In elk geval ontstaat
bij kastoetsing met deze cultuur in een kalkarme, zure zandgrond een aantastingsspectrum dat nietveelafwijkt van de "near wilf'-aantasting tevelde. De rassen die als
resistent tegen ras 1geclassificeerd dienen te worden, onder andere omdat ze als zodanig in het buitenland (Ver. St.) bekend zijn, reageerden namelijk nog voor een
belangrijk deel met een zodanig ernstige verwelking, dat moeilijk een scherpe grens
waste trekken tussen rassen met uitsluitend resistentie tegen ras 1en rassen met resistentie tegen ras 1èn ras 2. Dit gelukte beter bij toetsing in dezelfde grond nadat deze
door toediening van kalk opeenpH van 7,0wasgebracht. Toen reageerden rassen met
onvoldoende resistentie tegen fysio 2 zodanig vertraagd, dat geen stengels maar wel
vrij veelbladeren verwelkten zodat deplanten zelfinleven bleven.
Onze Japanse gastmedewerker de heer K. KUNIYASU heeft een belangrijk aandeel
gehad in het onderzoek over de invloed op de aantasting van CaC0 3 en MgC0 3
afzonderlijk en in wisselende mengverhoudingen. De toediening van MgC0 3 aan
zure, kalkarme turfmolm zonder Fusarium bleek een funeste invloed op de beworteling te hebben. Vooral ontwikkeling van zijwortels was zeer beperkt, wat als een
typerend verschijnsel van kalkgebrek kan worden aangemerkt. Dit kalkgebrek is
blijkbaar opgewekt tengevolge van het antagonisme tussen Mg en Ca. Na turfmolm
met MgCOggeënt te hebben met F.oxysporum pisi, werden zelfs demeest „resistente"
rassen zoals 'Koroza' enigszins aangetast. In turfmolm met voldoende CaCO s of
met voldoende CaC0 3 èn MgC0 3 in een uitgebalanceerde verhouding, was in het
geheelgeenzichtbare aantastingvan dezerassente bespeuren.
Op enige plaatsen in Nederland zijn weer bij een aantal voor ras 1resistente rassen
verschijnselen van "near wilt" waargenomen. Uit zieke planten afkomstig van de
Haarlemmermeerpolder, Randwijk, Eist en Wageningen is Fusarium oxysporum pisi
geïsoleerd. Uit voortgezet onderzoek met rassen van bekende resistentie zal moeten
blijken, inhoeverrevan "near wilt" sprakeisgeweest.
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2. Lichte vlekkenziekte (Ascochytapisi LIB.)
De resistentie tegen Ascochyta pisi is getoetst in de kas. Daartoe zijn de ontkiemde
zaden ondergedompld in een sporensuspensie van de beschikbare fysio's en uitgelegd
in kistjes met zand bij een temperatuur tussen 15° en 17°C. De hieruit opgekweekte
planten van een aantal groene en gele rondzadige landbouwstamerwten hebben zich
weer door resistentie onderscheiden. Te velde is Ascochyta pisi alleen aangetroffen bij
uit besmet zaad opgegroeide planten van enigezeer vatbare rassen;later volgde er een
ernstigeaantastingvandegroenepeulen op.Bijzeervatbare rassendringt de schimmel
tijdens de ontwikkeling van de peulen al tot in de zaden door. Dit heeft tot gevolg, dat
men zelfs in zomers met droog weer in de oogstperiode toch aantasting van de zaden
door Ascochyta pisi kan krijgen, namelijk als daaraan voorafgaand koud en nat weer
bij hetuitgroeien van degroenepeulen deinfectie bevordert.
3. Donkere vlekkenziekte (Didymellapinodes (BERK. &BLOX. )PETR.)
Gedurende vochtig warm weer is in de loop van juli een sterke aantasting door
„donkere vlekkenziekte" te Steenbergen opgetreden. Deze infectie isveroorzaakt door
ascosporen van Didymella (Mycosphaerella) pinodes (BERK. & BLOX.) PETR. Daarbij
kwamen ook enige verschillen in vatbaarheid bij de rassen tot uiting. In jaren met
regenachtig weer tijdens de oogstperiode, zoals in 1965 en 1966 breidt de infectie met
Didymella zich tijdens de afrijping vanuit de peulwand tot in de zaden uit. Op de
groene plantedelen ontstaan slechts donkerbruine, oppervlakkige vlekken;de schimmelkan pas dieper indeweefsels doordringen nadat dezezijn afgestorven.
Komkommerenaugurk
Virusziekten (Cucumis virus1) (project 7-3-6, Dr. F. TJALLINGII)
Dit project is met ingang van 1966 overgenomen van ir. N. HUBBELING. De beide
aanwezige herkomsten zijn gezuiverd van Cucumis virus 2 door middel van passage
door spinazie en tabak. Een aantal nieuw aangemelde rassen is op verzoek van het
I.V.T. getoetst opvatbaarheidvoor Cucumisvirus1. Enigenieuweherkomsten zijninde
praktijk verzameld om zo mogelijk tot een bepaalde combinatie van enkele virulente
virusstammen voor de toetsing van nieuwe mozaïektolerante rassen te komen. Ook
wordt onderzoek verricht over de mogelijkhedentotverbeteringvandetoetsmethodiek.
Sla
Valsemeeldauw(„Wit") (Bremialactucae REGEL) (project 7-3-5,Dr. F. TJALLINGII)
Uitvoerig onderzoek is verricht over de reactie van een sortiment slarassen op het
nieuwe fysio van de parasiet, fysio 3, dat eind 1965 door het veredelingsbedrijf RIJK
ZWAAN N.V. te Bergsenhoek isgevonden. Het is gebleken, dat eenflink aantal Nederlandse rassen hiertegen resistentie bezit, maar dat de meeste Amerikaanse ijsslarassen
er vatbaar voor zijn. Met deze laatste zijn nu juist veel kruisingen gemaakt om resistentie tegen fysio 2inhet Nederlandse sortiment te brengen. Al het kruisingsmateriaal
zal nu dus op zijn vatbaarheid voor het nieuwe fysio 3 moeten worden getoetst. Dit
fysio is aan het I.V.T. doorgegeven en met de levering aan veredelingsbedrijven is een
begin gemaakt. Het wordt in stand gehouden op het Amerikaanse ijsslaras 'Calmar',
dat onvatbaar isvoor defysio's 1en 2.
In samenwerking met het I.V.T. is een overzicht gemaakt van de resistentie, resp.
vatbaarheid van debelangrijkste Nederlandse envan een aantal buitenlandse slarassen
voor dedrietot dusver hier gevonden fysio's. Dit overzicht zalworden gepubliceerd.
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FIG. 21. Sporulatic van Bremia lactucae op bladschijfjes van sla.
Sporulation of Bremia lactucae onleaf disks of lettuce.

Het onderzoek over de biologie van Bremia is voortgezet met behulp van de reeds
in het vorige jaarverslag beschreven bladschijfjesmethode. (ziefig.21). Bevestigd kan
worden, dat de optimumtemperatuur voor de sporulatie van de parasiet op slablad
tussen 15 en 20°C ligt, vermoedelijk omstreeks 16-18°C. Bij uitsluitend kunstlicht
blijkt de schimmel, in tegenstelling tot wat vroeger werd verondersteld, zeer goed te
sporuleren. Bij toepassing van TL-lampen hebben grote lichtsterkten echter wel een
ongunstige uitwerking. Dr. R. G. KAPOORIA uit Agra (India), die in oktober tijdelijk
een deelvan het onderzoek heeft overgenomen, kon aantonen, dat een lichtsterkte van
1000-2000lux.gunstiger isvoor desporulatie dan hogere lichtintensiteiten.
De sporulatie van Bremia blijkt bij nauwkeurige proeven doorgaans eerder op
bladschijfjes op te treden dan op intacte bladeren van potplanten. De oorzaak hiervan
lijkt te zijn, dat elke verwonding van bladeren of bladstukken de sporulatie bespoedigt. Bij moculatie van bladschijfjes verschijnen de eerste sporangiën altijd langs
de rand. Bladstukjes van allerlei vorm zijn geïnoculeerd met Bremia en er trad meer
sporulatie op naarmate de omtrek langer was, dat wilzeggen naarmate de verwonding
omvangrijker was.Langs krassen, met een naald aangebracht, treedt eerder sporulatie
op dan elders op het bladschjjfje. Wordt een paar dagen na de inoculatie de rand van
een schijfje verwijderd, dan treedt de sporulatie op het overgebleven oppervlak later
opdanopevengroteschijfjes, dierechtstreeksgeïnoculeerd zijn. Dr. KAPOORIA heeft ge127

vonden dat inwrijven van slablad met fijn carborundumpoeder de sporulatie sterk
versnelt en vergroot.
Spinazie
WolfiPeronospora spinaciae LAUB.) (project 7-3-8, Dr. F. TJALLINGII)
Dit project is met ingang van 1966 overgenomen van ir. N. HUBBEUNG. De beide
fysio's zijn instandgehouden ten behoeve van leveranties aan veredelingsbedrijven
en - voor zover nodig - aan het I.V.T. Een aantal nieuw aangemelde rassen is op verzoek van het I.V.T. getoetst op vatbaarheid voor fysio 1. Getracht is de methodiek
voor instandhouding en toetsing van infectiemateriaal die vooral in de winter nog
moeilijkheden oplevert, verder te verbeteren. Pogingen dezeschimmel op bladschijfjes
te kweken, zoals bij Bremialactucaeop slazovlot gaat, hadden (nog) geen succes.
Tomaat
Schimmelziekten (project 7-1-24, Ir. N. HUBBEUNG)
1. Bladvlekkenziekte {Cladosporiümfulvum CKE)
Na herhaalde toetsingen met oude en nieuwe fysio's van Cladosporium fulvum,
waarbij gedurende het tweede kwartaal van 1966 nieuw Canadees zaad van de
differentiërende tomaterassen is gebruikt, is vast komen te staan dat in het verleden
met foutieve herkomsten van de tomaterassen 'Vetomold' en 'Sterling Castle' is getoetst, zodat de nieuwe fysio's verkeerd zijn gedetermineerd. Bij gebruik van de echte
rassen 'Vetomold' en 'Sterling Castle' is de Canadese ervaring bevestigd dat het eerstgenoemde ras onvatbaar isvoor denieuwe fysio's. Daarentegen was de echte 'Sterling
Castle' hier te lande meestal vatbaar voor deze fysio's. Er zijn mede op grond van dit
laatste een drietal nieuwe fysio's onderscheiden terwijl in Canada slechts één nieuw
fysio is beschreven. Het bleek dat geen enkel nieuw fysio hier de genencombinatie
Cf2 Cf4 doorbroken heeft, evenmin als in Canada. Er bestaat hoop, dat de schimmel
er ook in de toekomst niet in zal slagen dit te doen met deze combinatie van het
gen Cf 2 uit Lycopersicon pimpinellifolium en het gen Cf 4 uit Lycopersicon hirsutum.
In het Canadese ras 'Vagabond', dat voor het kweken van resistente rassen veelvuldig
isgebruikt, komen bovendienvermoedelijk nog degenen Cf 1 en Cf 3voor.
De virulentie van een aantal oude fysio's is wegens langdurige instandhouding in
cultuurbuizen achteruitgegaan. Gelukkig is door isolatie van de schimmel uit aangetaste bladeren van vatbare planten weer een aantal culturen verkregen van de gewenste pathogeniteit. Opvallend is, dat vooral veel oude fysio's zowel in cultuur als
opdelevendeplant bruine inplaatsvan grijsgroene sporen vormen.
Bij toetsing van nieuwe tomaterassen op resistentie ten gehoeve van het I.V.T. was
inde regelvoldoende resistentie aanwezig zoweltegen de oude als denieuwe fysio's.
Teneinde de resultaten gemakkelijker te kunnen beoordelen aan de geïnoculeerde
bladeren zijn de planten een week na de inoculatie getopt. Dit heeft ook de ontwikkelingvan deziekteverschijnselen gunstig beïnvloed.
2. Verticilliumspec.
Over de invloed van de calciumvoeding en de pH op de aantasting van tomaten
door Verticillium is in samenwerking met dr. BASU CHAUDHARY onderzoek verricht.
Hierover zal een afzonderlijke publikatie worden samengesteld. Het is opvallend, dat
de resultaten geheel parallel lopen aan die welke bij de erwt zijn verkregen met
Fusarium oxysporum.
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LANDBOUWGEWASSEN
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN

Aardappel
Aardappelziekte (Phytophthora infestons

(MONT.) D E BARY)

(project 7-2-5, Ir.

E. UBELS)

De I.V.R.O.-serie aardappelrassen 1966is de eerste die behalve op R-genen ook op
veldresistentie inloof enknol isgetoetst; ze bestond uit29nummers.
De R-genenbepaling vond op de gebruikelijke wijze plaats. Voor de bepaling van
de veldresistentie van loof en knol werden methoden toegepast ontwikkeld door
dr J. C. Mooi (mycol. afd.). Dit werd gedaan zowel aan kas- alsveldplanten, inverschillende ontwikkelingsstadia van blad of knol. Ook in enkele andere opzichten
droeg dit onderzoek van develdresistentie nog een min of meer experimenteel karakter, hetgeen onder andere verband houdt met het feit dat bovengenoemde methodieken op het I.P.O. nog niet eerder bij seriewerk werden toegepast. Voor de kunstmatige infectie is steeds een sporensuspensie van fysio 1.2.3.4gebruikt. De volledige
gegevenszijn pas hetvolgendjaar beschikbaar.
In de praktijk kwam ditjaar in verschillende streken veelPhytophthora in het aardappelgewas voor. Bijzondere vermelding verdient een ernstige aantasting van het ras
'Multa' zowel in de Veenkoloniën als in het noord-oosten van Brabant. Dit ras staat
nl.te boek alsin hoge mateveldresistent. De aantastingvan 'Multa' roept daarom een
aantal belangrijke vragen op met betrekking tot de fysiologische specialisatie van de
parasiet en de aard van develdresistentie. Een aantal isolaties van de schimmel uit het
ras 'Multa', die voorlopig geïdentificeerd zijn als fysio 1.4, worden nader onderzocht.
HANDELSGEWASSEN

Vlas
Vlasroest(Melampsora Uni (SCHUM.) (LÉVEILLÉ) (project 7-2-16, Ir. E. UBELS)
De I.V.R.O.-serie vlasrassen 1966is op resistentie tegen vlasroest getoetst op zandgrond in de Kraats. De kunstmatige infectie van het besmetterras is goed geslaagd,
maar de verspreiding van de roest liet te wensen over. Het is daarom nog de vraag of
denieuwenummers diezichalsresistent voordeden, inderdaad alleresistent zijn.
Ter controlevan deidentiteitzijndezevenvlasroestfysio's die deafdeling in collectie
heeft, getoetst op het determinatiesortiment van dr. H. H. FLOR (Fargo, Ver. St.).
Hierbij bleken vier herkomsten identiek te reageren. Er heeft in de loop derjaren dus
kennelijk vermenging plaatsgevonden. Uit het beschikbare materiaal zijn daarom 35
één-sorusculturen gemaakt die, zodra de zaadproduktie van het toetssortiment is
veiliggesteld, op hun identiteit zullenworden onderzocht.
Vlasbrand(Pythium megalacanthum D E BARY) (project 7-2-16, Ir. E. UBELS)
Omdat develden waarop tot nu toe opresistentie tegenvlasbrand getoetst werd, om
verschillende redenen niet meer geheel voldeden, zijn dit jaar met medewerking van
het I.V.R.O. en de RLVD een aantal nieuwe brandpercelen opgespoord. De door het
I.V.R.O. ingezonden vlasrassenserie 1966 kon daardoor worden uitgezaaid op negen
van deze velden, verspreid in Groningen, Friesland, N. Holland en Zeeland. De bedoeling hiervan is alleen de meest geschikte velden aan te houden. Helaas heeft het
zeer natte voorjaar een zeer late inzaai tot gevolg gehad (eind april, begin mei). Ver129

moedelijk hierdoor is een goede aantasting op de meeste velden uitgebleven: slechts
twee velden slaagden goed. Om de meest geschikte percelen te kunnen uitkiezen, zal
ook detoetsingin 1967dusnog welop allevelden moeten plaatsvinden.
Enkele nieuwe nummers reageerden op het ene veld geheel anders dan op het
andere. Hoewel dit in verband met de aard van de schimmel en van de ziekte niet verwonderlijk is, accentueert het nog eens hoe nodig het is deze toets steeds op verscheideneveldenuittevoeren.

GRANEN

Tarweengerst
Gele roest in tarweengerst (Pucciniastriiformis WESTEND.) (project 7-4-1 en 7-4-2,
Ir. R. W. STUBBS)

Het 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 p r o j e c t
D e l63vangsortimenten,diein29landenzijngelegen(fig.22 a en b),hebben in 1966
weer een goed overzicht gegeven van de gele-roestsituatie in Europa. De gele roest
trad schadelijk op in de landen Portugal (in tarwe), Spanje (in tarwe), Frankrijk (in
tarwe), Zwitserland (in tarwe), Duitsland (in gerst) en Engeland (in tarwe en gerst). In
Nederland kwamen evenals vorig jaar plaatselijk (Zeeland en West-Brabant) zeer
ernstige aantastingen voor in devoor het Cleo-fysio vatbare tarwerassen. Ook ernstig
ÏUROPE

FIG. 22a. De gele-roestvangsortimenten in Europa
Theyellow rust trials in Europe
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FIG. 22b. De gele-roestvangsortimenten in Nederland
Theyellow rust trials in The Netherlands

waren de door het Opal-fysio veroorzaakte infecties in de zomertarwes 'Opal' en
'Gaby'. Het in 1961 gevonden Opal-fysio kwam tot 1966 maar zeer sporadisch in
Nederland voor, hetgeen zijn oorzaak vindt in het feit dat dit fysio inNederland alleen
de zomertarwes kan infecteren en dientengevolge moeilijk kan overwinteren. Verondersteld wordt dat deinfecties in Nederland vanuit Engeland zijn gekomen, omdat het
Opal-fysio in laatstgenoemd land op grote schaal aanwezig was. Eveneens vanuit
Engeland heeft zich het nieuwe fysio B. 60=W. 11 binnen enkele maanden over
Nederland verspreid. Het optreden van dit fysio is onverwacht en bovendien verontrustend omdat het virulent blijkt te zijn op onze tot nu toe resistente envoor de praktijk belangrijke wintertarwes 'Ibis', 'Sylvia' en 'Tadorna'. Het nieuwefysio heeft verder
door zijn korte incubatietijd ( ± 12dagentegennormaal ± 17dagen)hetvermogen om
zichsneluitte breiden.
In tegenstelling tot Duitsland en Engeland kwam in Nederland bijna geen gele roest
in gerst voor. In het zuiden van Nederland zal dit het gevolg zijn van het vrijwel ontbreken van wintergerst, terwijl in het noorden de weersomstandigheden ongunstig
voor de overwinteringvan deschimmelzijn geweest.
Hoewel bijna alle west Europese gerstrassen vatbaar zijn voor gele roest, heeft deze
ziekte alleen in 1961 (in Duitsland en noord Nederland) en 1966(inDuitsland) grote
schade aangericht. In het algemeen wordt het optreden van de gele roest in gerst beperkt doordat hetwintergerstareaal kleinis (in Nederland ca. 10%,in België ca. 15%,
in Frankrijk ca. 10% en in Duitsland ca. 25% van het totale gerstareaal) en door de
vorstgevoeligheid van nog geteelde wintergersten. Het ernstige optreden in 1961 en
1966was het gevolg van een door de zachte winter begunstigde overwintering van de
schimmel.
Derelatietussenrasenfysio
De bestudering van de relatie tussen fysio en ras in het volwassen plantstadium
vond, dank zij de medewerking van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, weer plaats in
fysiovelden in Oostelijk Flevoland. Hierin zijn 101 tarwerassen, waaronder de
I.V.R.O.-serie, op resistentie getoetst met acht veldfysio's afzonderlijk. Slechts een
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zeerklein aantal vertoonde eenhogegraad van resistentie. De rassen diealleen vatbaar
bleken te zijn voor bepaalde fysio's worden verder beoordeeld op hun onderlinge verwantschap.
Eénvan devier in defysiovelden gedetermineerde roestherkomsten bleek een nieuw
veldfysio tezijn. Dit fysio, dat tot het kasfysio W. 16behoort, wordt aangeduid als het
Alba-Dippe's Triumph-fysio.
Van gerst zijn 52 I.V.R.O.-rassen, waaronder ook de praktijkrassen in het volwassen plantstadium op resistentie getoetst met de fysio's 23 en 24; alleen het ras
'Emir' vertoonde resistentie.
Van de zeven in de fysiovelden getoetste roestherkomsten van gerst vertoonde een
in de kas als fysio 23 gedetermineerde roestherkomst voor de tweede maal een infectiespectrum dat afwijkt van datvan deoverigetot fysio 23behorende roestherkomsten.
Dit fysio zou het eersteingerstgevonden veldfysio van degeleroest kunnen zijn.
Aangezien in fysiovelden de vatbaarheid van bepaalde tarwerassen vaak onvoldoende naar voren komt, isereenvergelijkende proef genomen waarin inhet eneveld
dekunstmatige infectie direct op detetoetsen rassen werd uitgevoerd, enin het andere
zoals gebruikelijk, op een zeer vatbaar ras dat naast de te toetsen rassen is uitgeplant
en de infectie moet overdragen. In het laatste geval trad de infectie van de te toetsen
rassen ± 17dagen ( = incubatietijd) later op dan in het eerstgenoemde veld. De vrij
grote verschillen in uitkomsten tussen beide velden (fig. 23) laten enkele voorlopige
conclusies toe.
1. De snelheid, waarmee deaantasting zichuitbreidt (in defiguur tot uiting komend
in de hellingshoek van de lijnen) is afhankelijk van het ras en is in de gegeven proefsituatiebijna onafhankelijk van hettijdstip waarop deinfectie tot stand komt.
2. Dematevan aantasting vaneenraswordt bepaald door:
a. hettijdstip waarop deinfectie intreedt,
b. dehoeveelheid inoculum waarmee deinfectie aanvangt en
c. de tijdsduur waarin de infectie zich kan uitbreiden. Bij de meeste rassen eindigt
deuitbreiding wanneer deplant het stadiumvan ouderdomsresistentie bereikt.
Detoetsingen onder kasomstandigheden hadden betrekking op:
a. het determineren van zeerveleuit depraktijk afkomstige roestmonsters,
b. het verifiëren van de in 1965 gevonden verschillen tussen bepaalde fysio's met
betrekking tot dereactie op kiemplanten,
c. het vaststellen van de resistentie of vatbaarheid van 150 tarwerassen van de
International Stripe Rust Nursery, (dieallevatbaar blekente zijn),
d. het bepalen van de resistentie van 750 Triticum-soorten en hieraan verwante geslachten en
e. debestuderingvan degenetischerelatietussen ras en fysio.
Over het laatste valt tevermelden dat, op grond van de met de laatste gegevens aangevulde hypothetische relatie tussen resistentiefactoren enerzijds en virulentiefactoren anderzijds, enkele veronderstellingen mogelijk zijn. Een van deze is, dat resistentie tegen gele roest beter kan worden opgebouwd uit genen die ieder resistentie
geven tegen alle fysio's, dan uit genen die in combinatie wel, maar afzonderlijk geen
volledige resistentie geven. Een andere veronderstelling is dat, gezien de onderlinge
verwantschap van de fysio's met betrekking tot hun virulentiefactoren, de gele roest
met zijn ongeslachtelijke vermeerdering een vast genenpatroon heeft waarvan de
componenten zichdoor mutatielaten wijzigen.
Proeven over de bewaring van gele-roestsporen in vloeibare stikstof hebben bijzonder goede resultaten opgeleverd. Overwogen wordt om deze in de Verenigde
Staten ontdekte methodevan bewaring opgrote schaaltoete passen.
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FIG. 23. Het verloop van de aantasting van vier verschillende tarwerassen, geïnfecteerd met het Cleofysio van degeleroest (Puccinia striiformis WESTEND.)
rassen direct geïnfecteerd.
infectie van de rassen viade besmetter.
The development of the infection onfour different wheat varieties inoculated with the Cleo race
of yellow rust (Puccinia striiformis WESTEND.)
varieties directly inoculated.
varieties infected viacarrier variety.

De levering van infectiemateriaal endehierbij tegeven adviezen aan dekweekbedrijven, - werkzaamheden die vanaf ditjaar onder het gele roestproject vallen - vonden opdenormalewijze plaats.
Medewerking isverleend aanhetEuropese-roestproject vanJoego-Slavië en aan
het Europese zwarte-roestproject vanPortugal. In 1966 kwam in Nederland meer
zwarte roest voor dan invoorgaande jaren. De inPortugal uitgevoerde determinatie
van de in Nederland gevonden zwarte-roestherkomsten heeft aangetoond, dat in 1966
drienieteerder hiertelande waargenomen fysio's aanwezig waren.
Stuifbrand(Ustilago tritici (PERS.) ROSTR. en Ustilagonuda (JENS.) ROSTR.) (project
7-2-3, Ir.E. UBELS)

Ondanks deuiterst ongunstige weersomstandigheden tijdens deinfectieperiode in
de zomer van 1965,isdekunstmatige infectie met stuifbrand bij deindat jaar door
het I.V.R.O. ingezonden tarwerassen heel goed geslaagd. Dit is gebleken uit de resultaten diein 1966werden verkregen bij de nateelt van dit materiaal. De aantasting van
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bekende rassen kwam in het algemeen goed overeen met die van vorigejaren. Onder
de nieuwe nummers kwamen enkele vrij vatbare voor. De wintertarwes waren in het
algemeen goed resistent tegen fysio 8. De vatbaarste rassen werden weer aangetroffen
onder de zomertarwes, waaronder nummers met een flinke vatbaarheid voor zowel
fysio 5alsfysio 8.
De toetsing van de gerstrassenserie-1965 dient als mislukt te worden beschouwd.
De nateelt in 1966 leverde nl. ook in als vatbaar bekend staande rassen vrijwel geen
aantasting op. De infectie wordt bij het toetsen van gerst reeds lang overgelaten aan
een natuurlijke overgang van de schimmelsporen van enkele aangetaste zeer vatbare
gerstrassen diepal naast de tetoetsen rassen worden ingezaaid. De toetsresultaten van
de laatstejaren nu, doen vermoeden dat de aantastingsgraad bij deze infectierassen
geleidelijk aan sterk is teruggelopen. Een en ander zal nader bezien en gecorrigeerd
moeten worden vôôr hervatting van de toets opdezewijze mogelijk is.Van de aantasting van de in 1966 eveneens naast dezebesmetterrassen uitgezaaide gerstrassenserie1966,mag onder dezeomstandigheden nietveelworden verwacht.
De tarwerassenserie-1966 is op normale wijze wederom uitsluitend geïnfecteerd met
de fysio's 5 en 8. Teneinde na te gaan of dit inderdaad de voornaamste stuifbrandfysio's zijn die in de praktijk voorkomen, is er dit jaar met medewerking van de
N.A.K., de RLVD en een aantal proefboerderijen en graankwekers, een groot aantal
struifbrandmonsters uit de praktijk verzameld. Deze zullen voorlopig worden getoetst en vermeerderd op een klein sortiment van Nederlandse rassen met bekende
reacties. Gebleken is nl. dat het beschikbare rassenmateriaal van het sinds lang gebruikt determinatiesortiment, vrijwel zonder uitzondering volstrekt onzuiveris.
Fusariumspp. intarwe(project 7-2-15, Ir. E. UBELS)
Er is nog enig verder onderzoek verricht omtrent het verschil in vatbaarheid voor
aantasting van de aar door Fusarium spp. tussen de tarwerassen 'Balajacerkov' (resistent) en 'Hybrid 46' (vatbaar). Dit geschiedde in aansluiting op het in 1965 verrichte
onderzoek in samenwerking met de biochemische afdeling (drs. C. KLIFFEN). Ook dit
jaar isperssap van elk der rassen onderzocht op geschiktheid alsvoedingsbodem voor
F. culmorum; steedsisperssap bereid van vruchtbeginsels, gezette korrels, kaf en stoppels afzonderlijk en van verschillende leeftijd. Het vatbaarheidsverschil kwam wél tot
uiting in het perssap van de vruchtbeginsels, van gezette korrels en van de stoppels,
maar niet in dat van de kafjes. Dit laatste was, indien afkomstig van 'Balajacerkov'
zelfs eenbeterevoedingsbodem voor F. culmorum dan het perssap van 'Hybrid 46'.
Ook de vermindering van de vatbaarheid van de korrel met het rijpen was aan te
tonen inhet perssap.
In de praktijk was dit voorjaar vaak in de nog jonge planten reeds een begin van
voetziekte waar te nemen. Het onderste stengellid vertoonde bruine verkleuringen
waaruit vrijwel steeds zowel Cercosporella herpotrichoides als Griphosphaerianivalis
(F.nivale)kon worden geïsoleerd. Doorgaans kwamen tegelijkertijd bruine vlekken in
de bladschede voor, vlak boven de onderste knoop; hieruit werden echter uitsluitend
Fusarium-speciesgeïsoleerd.
In de noordelijke helft van het land trad op de klei ook in het afrijpende gewas zeer
veel Fusarium op, met name veel peritheciën van Griphosphaeria nivalis (F. nivale) op
de bladscheden en veel aantasting van de aren door vnl. F. graminearum en F. culmorum. Dit houdt vermoedelijk verband met de hoge regenval in voorjaar en zomer.
In deIJsselmeerpolders en in noord Groningen werd plaatselijk zelfs in haverpluimen
veelF.graminearum aangetroffen.
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Infectiemateriaal diverse pathogenen van landbouwgewassen (project 7-2-8, Ir.
E. UBELS)

De betekenis van de voet- en afrijpingsziekten in de graanteelt en de belangstelling
voor selectie op resistentie tegen deze ziekten zowel bij de kwekers als bij de S.V.P.
nemen sterk toe. Daarom zijn proeven genomen over de kweek van infectiemateriaal
van Cercosporellaherpotrichoides (FRON.) op haverkorrels, tarwekorrels en tarwestro;
d>eop haverkorrels en tarwestro slaagde het best. Door de met mycelium doorgroeide
haverkorrels inde herfst in debuitenlucht uit te spreiden, kon het materiaal tot massale en langdurige sporulatie worden gebracht. De verschillende soorten inoculum zijn
intwee doses toegepast ineenveldproef met de wintertarwes 'Ibis' (vatbaar) en 'Maris
Widgeon' (min of meer resistent). In de kas slaagde kunstmatige infectie van tarwe
met materiaal van C. herpotrichoides op haverkorrels goed. Van laatstgenoemd infectiemateriaal is bij wijze van proef reeds een hoeveelheid geleverd aan graankwekers
ende S.V.P.
In overleg met P.D. en S.V.P. werden voorbereidingen getroffen voor de produktie
en levering (met ingang van 1967) van infectiemateriaal van de vier biotypen van het
havercystenaaltje (Heterodera avenae WOR.). Per biotype werd 7 m3 besmette grond
geïsoleerd opgeslagen ineenkoudebak. Hierinzullendeaaltjes doorverbouw vanvatbare gewassen in stand worden gehouden en vermeerderd.
Diverserassentoetsingen landbouwgewassen (project 7-2-13,Ir. E. UBELS)
De eerste rassenserie bestaande uit 25 zomertarwerassen van het tarwevangsortiment voor Septoria nodorum (BERK.) van dr. H. BOCKMANN (Kiel),iszowelinhet veld
als in de kas uitgezaaid. In de kas werden de planten kunstmatig geïnfecteerd, in het
veldtrad een slechtszeer geringe spontane aantasting op.
In de praktijk kwam dit jaar alleen S. nodorum voor in tarwe op zandgrond, in
Limburg en zeer veel in W. Duitsland. Op de Nederlandse kleigronden kwam alleen
veel S. triticivoor. Deze schimmel veroorzaakte bladvergeling in dejonge planten en
ineenlater ontwikkelingsstadium van deplant detypische bladvlekken.
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
20 cultuurbuizen (klein)
Botrytis allii
25 Petrischalen + flesjes
Bremia lactucae
165 slaplanten met schimmel
Cercosporellaherpotrichoides
20 erlenmeyers
Cladosporiumcucumerinum
34 flesjes
9 cultuurbuizen (klein)
Cladosporium fulvum
252 flesjes
153 cultuurbuizen (klein)
Colletotrichum lindemuthianum
678 flesjes
418 cultuurbuizen (klein)
Corynespora melonis
60 flesjes
6 cultuurbuizen (klein)
34 augurkeplanten met mozaïek
Cucumis virus1
30 flesjes
Didymella (Mycosphaerelld) pinodes
140 1.vloeistofcultuur
Fusariumoxysporumf. pisi ras1
1 cultuurbuis (klein)
Fusarium oxysporumf. pisi ras2
1 cultuurbuis (klein)
1 cultuurbuis (klein)
Fusarium oxysporumf. lycopersici
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MelampsoraUni
Peronospora spinaciae
Pisum virus1
Phaseolus virus1
Phaseolus virus2
Phytophthora infestans
Pseudomonasphaseolicola
Pucciniastriiformisf. hordei
Pucciniastriiformis f. tritici
Verticilliumalbo-atrum

De a a n t a l l e n voor het I . V . R . O . ,
getoetste rassen
29 aardappelrassen op R. genen tegen
aardappelziekte
35 aardappelrassen op veldresistentie
tegen aardappelziekte in loof en knol
8 augurkerassen tegen vruchtvuur
87 bonerassen tegen Nicotianavirus 11
87 bonerassen tegen Phaseolusvirus1
87 bonerassen tegen Phaseolusvirus2
87 bonerassentegen vetvlekkenziekte
87 bonerassen tegen vlekkenziekte
58 erwterassen tegenAm. vaatziekte
58 erwterassen tegen topvergeling
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6 kistjes à 50besmette planten
(uitsluitend sporen verzonden)
73 besmette planten
2 besmette kiemplanten
58 planten met rolmozaïek
19 planten met scherpmozaïek
266 besmette knollen
158 cultuurbuizen (klein)
16 kistjes à 50besmette planten
84 kistjes à 50besmette planten
39 1.vloeistofcultuur
1 cultuurbuis (klein)
I . V . T . en P . A . W . op r e s i s t e n t i e
58 erwterassen tegen vroege-verbruining
58 erwterassen tegen lichte vlekkenziekte
47 gerstrassen tegen geleroest
19 gerstrassen tegen stuifbrand
3 komkommerrassen tegenvrucht- en
bladvuur
10 spinazierassen tegen wolf
53 tarwerassen tegen geleroest
30 tarwerassen tegen stuifbrand
9 tomaterassen tegen bladvlekkenziekte
21 vlasrassen tegen vlasbrand
21 vlasrassen tegen vlasroest

AFDELING LANDBOUWLUCHTVAART

Landbouwluchtvaart(project 8-1-1, Mej.M.C. KERSSEN)
Algemeen
De belangstelling voor het gebruik van vliegtuigen en helikopters in de landbouw
was in 1966aanzienlijk groter dan in vorigejaren. Het aantal verzoeken om inlichtingen en adviezen over landbouwluchtvaart nam dan ook sterk toe. Eén van de redenen
hiervoor was ongetwijfeld de nogal regenrijke zomer, waarin vooral in de tweede
helft vanjuli denoodzakelijke bespuitingen niet met degewone spuitmachines konden
worden uitgevoerd.
Een andere oorzaak voor de toegenomen belangstelling is wellicht de publiciteit
geweest, die het van 15tot en met 18maart inArnhem gehouden derde Internationale
Landbouwluchtvaart Congres kreeg. Onze afdeling heeft veeltijd besteed aan de voorbereidingen van dit congres, waarvan het organiserend comité onder voorzitterschap
van dr. J. G. TEN HOUTEN stond. Ook is deelgenomen aan de organisatie en de uitvoering van een demonstratiedag, waarop een twintigtal demonstraties met verschillende typen vliegtuigen en helikopters, voorzien van spuit- of zaaiapparatuur, werden
gegeven. De spuitbeelden van de toestellen zijn door ons opgenomen om de deelnemers aan het congres een idee te geven van de kwaliteit van het spuitwerk en van de
werkbreedte van de toestellen.
De met vliegtuigen behandelde oppervlakte landbouwgewassen in ons land bedroeg + 67000 ha (ruim 17000 ha meer dan in 1965). De zeven landbouwluchtvaartbedrijven werkten met in totaal twintig toestellen, waaronder één Deense helikopter.
De meeste vliegtuigen waren Piper Super Cubs, twee behoorden tot het type Piper
Pawnee en één was een Champion Challenger. Deze en twee van de Piper Super Cubs
werden bij ongelukken vernield. Tweevliegerszijn bij dezeongevallen gewond.
Op verzoek van de landbouwluchtvaartbedrijven onderzochten wij enige klachten
over deverdeling van de spuitvloeistof en over het effect van het spuiten. In een aantal
gevallen kon worden vastgesteld dat de opdracht voor het spuiten te laat was gegeven.
Evenals in 1964 en in 1965 waren er klachten over de aantasting van erwten door de
erwtegalmug. Soms kwamen deze één of twee dagen nadat er gespoten was. Dan was
het duidelijk, dat de bespuiting te laat had plaatsgevonden. In andere gevallen, waar
vroeger wasgespoten, leekhet spuiten met DDT niet het gewensteeffect te geven.
De opnamen voor een voorlichtingsfilm over landbouwluchtvaart, die in opdracht
van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw door de N.V. Cinecentrum wordt gemaakt, zijn beëindigd. Defilm zalbegin 1967gereed komen.
B e s p u i t i n g e n tegen v u u r in t u l p e n
De laatste twee jaar zijn, vooral in de bloembollenstreek in Noord-Holland, bespuitingen tegen vuur in tulpen met een helikopter uitgevoerd. Om het effect van deze
wijze van bestrijding te beoordelen, zijn in debanen die dehelikopter moest bespuiten
veldjes afgedekt, die later met een handspuit werden gespoten. De RTVD te Hoorn
verzorgde deuitvoeringvan dezeproef.
Hierbij deden zichnogal wat moeilijkheden voor, onder andere doordat de helikopter niet altijd op het juiste tijdstip aanwezig was. De resultaten gaven dan ook geen
duidelijk antwoord op de vraag of deze helikopter spuittechnisch in staat is om vuur
in tulpen en andere bolgewassen even goed te bestrijden als de conventionele apparaten.
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Cycocel (CCC) b e s p u i t i n g e n op w i n t e r t a r w e
In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen zijn
drie proeven genomen, waarin het effect van een CCC-bespuiting met een vliegtuig
werd vergeleken met het resultaat van een bespuiting met een landmachine. De invloed van het CCC op de groei van de wintertarwe werd bepaald door enige keren na
de bespuiting de lengte van het gewas in het veld te meten. Dit gebeurde door op een
in het gewas opgestelde meetlat de hoogte van het gewas op een afstand van ± 6 m a f
telezen. Bij de oogst zijn stengelmonsters genomen, waaraan delengte van elk stengellidafzonderlijk werd gemeten. Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, dat voor de
aanleg en de bemesting van de proefvelden had gezorgd, voerde ook opbrengstbepalingen uit.
1. Op een met 120 kg stikstof per ha bemest gedeelte van een perceel 'Manella' in
de Wieringermeer werd met het vliegtuig 61 CCC 40%in 301 vloeistof per ha en met
de landmachine een zelfde hoeveelheid CCC in 400 1 vloeistof per ha verspoten. De
tarwe bevond zich in groeistadium 5 volgens de Feekesschaal. Vijf weken na de bespuiting waren de stengels in de bespoten banen ongeveer 16 cm korter dan in de
onbespoten strook. Het resterende gedeelte van het perceel, dat met 60 kg stikstof per
ha wasbemest, werd alleen met de landmachine bespoten. Zowel de bespoten als de
onbespoten tarwe was hier niet zo hoog als in de resp. vakken in de met 120kg N bemeste strook.
Bij de oogst van het met 120 kg N bemeste deel waren de stengels in de met het
vliegtuig behandelde banen gemiddeld 76cm lang; in het landmachineobject waren zij
gemiddeld 77cm en inhet onbehandelde gedeelte 94cm.Tndemet 60kgN behandelde
gedeelten had delandmachinebespuiting verkortingen van 19en21cmten gevolge.
Op het zwaar bemeste gedeelte kwam evenals op het normaal bemeste deel geen
legering van de tarwe voor, zodat de invloed van het CCC hierop niet kon worden
vastgesteld. Uit de opbrengstcijfers bleek, dat er een sterk vruchtbaarheidsverloop
over het perceel was, waardoor er tussen de behandelingen geen betrouwbare verschillen werden gevonden. Wel staat vast, dat de extra stikstofbemesting een opbrengstverhoging van 600-1000 kgaan korrels per ha had gegeven.
2. Tn de Wilhelminapolder is op een perceel 'Tbis'-tarwe een vergelijking gemaakt
tussen het spuiten van 51 CCC 40% met een vliegtuig, voorzien van een zgn. "Ultra
Low Volume" spuitapparatuur (51vloeistof per ha), met eenvliegtuig met de normale
apparatuur (30 1 per ha) en met de landmachine (250 1 per ha). De bespuitingen zijn
uitgevoerd op 9 mei, toen de tarwe groeistadium 5 volgens de Feekesschaal had bereikt. Op 8juni en 6julizijn lengtemetingen inhet gewasuitgevoerd maar destand van
de tarwe op dit perceel was toen zo onregelmatig, dat het bijzonder moeilijk was om
een goed beeld te krijgen van het effect van de behandelingen. Wel had de CCC een
verkorting van de tarwe gegeven, maar of het ontbreken van verschillen in effect
tussen de methoden van behandeling dejuiste toestand weergeeft, staat niet vast. In
verband met de onregelmatige stand van het gewas zijn geen andere metingen of
opbrengstbepalingen meer uitgevoerd.
3. Op eenperceel 'Ibis'-tarwe in de Reiderwolderpolder zijn op 11mei bespuitingen
met een vliegtuig, voorzien van de "Ultra Low Volume" apparatuur, uitgevoerd
waarbij 5 1CCC 40% per ha onverdund werd gespoten. Op dezelfde dag spoot een
landmachine 5,9 1 CCC in 400 1 vloeistof per ha op het gewas. Helaas viel er binnen
een uur na de vliegtuigbespuitingen en nog vóórdatdelandmachine spoot,eenbuimet
3 mm regen. Het gehele perceel kreeg een voorjaarsbemesting van 46 kg N per ha en
over delengtevan hetveld werd een strook dubbel bemest.
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Tien dagen na de bespuiting was het groeiremmend effect van de bespuiting met de
landmachine al zichtbaar. Op 13juni was de tarwe in alle bespoten objecten duidelijk
korter dan in de onbehandelde, maar er was nog weinig verschil tussen het resultaat
van de behandeling met het vliegtuig en dat met de landmachine. Een maand later
daarentegen bleek de tarwe in de vliegtuigobjecten sneller gegroeid te zijn dan in de
landmachinebanen. Bij de oogst van het normaal bemeste gedeelte waren de stengels
uit de onbehandelde objecten gem. 94, 95, 92 en 92 cm, uit het landmachineobject
78 cm en uit de vliegtuigobjecten 89 en 86 cm lang. De stengels van de extra bemeste
strook waren allemaal ongeveer 10cm langer. Ook in deze baan gaf de bespuiting met
hetvliegtuigeenminder goed resultaat dan die met de landmachine.
In de met 92 kg N per ha bemeste strook gaven alle CCC-behandelingen een opbrengstvermeerdering van gemiddeld 400 kg aan korrels per ha; in het normaal bemeste gedeelte was deze kleiner. De extra bemesting alléén gaf ongeveer 1000kg zaad
per ha meer. Duidelijke verschillen in opbrengst tussen de landmachinebanen en de
vliegtuigobjecten werden niet gevonden.
Het verschil tussen de lengte van de met het vliegtuig bespoten tarwe en dievan het
met de landmachine bespoten gewas kan door drie factoren zijn veroorzaakt: Ie. het
spuiten met slechts 5 1 vloeistof per ha in zeer fijne druppels geeft een onvoldoende
bedekking van het gewas; 2e. met het vliegtuig is ongeveer 18% minder CCC verspoten dan met de landmachine; 3e. de onverdund verspoten CCC, die bijzonder
hygroscopisch is, blijft in kleine ronde druppeltjes op het gewas zitten. De regenbui
na de vliegtuigbespuiting kan hierdoor een gedeelte van de CCC hebben afgespoeld.
Uit laboratoriumproeven bleek, dat het opdrogen van de druppels sneller gaat, naarmate het middel meer verdund is. Bij een temperatuur van ± 20°C en een R.L. van
50-55% waren druppels onverdunde CCC van 0,0002 ml op tarwe na twaalf dagen
nogniet opgedroogd.
O n d e r z o e k n a a r de i n v l o e d van CCC-bespuitingen op g a l m u g g e n in
granen
Bij de metingen van de tarwestengels uit de CCC-proef in de Reiderwolderpolder
viel het op, dat er twee galmugaantastingen voorkwamen, die de stengellengte aanzienlijk kunnen beïnvloeden. In alle objecten was een aantal stengels door de Hessische mug (Mayetiola destructor) aangetast. De poppen van deze muggen werden
vooral in het tweede en derde stengellid gevonden. Het percentage aangetaste stengels
varieerde in de objecten van 2,3 tot 7,6%. Dit percentage was te laag om enige conclusies over een mogelijke invloed van de CCC op deze aantasting te trekken. Deze
mugwerd ook indeWieringermeer enin Oostelijk Flevoland gevonden.
De aantasting door de tarwestengelgalmug (Haplodiplosisequestris)was het grootst
in de rand van het proefveld. In de onbehandelde objecten, die naast de met de landmachine bespoten banen lagen, was 18,7 en 19,5%van de stengels aangetast. In de
bespoten banen 14,4 en 19,5%. Door deze aantasting waren de stengels in het onbespoten gedeelte ± 1 2 % verkort (gem. 5,5 gallen per stengel), in het bespoten gedeelte
rh 8,5% (gem. 4,5 gallen per stengel). Ook in het midden van het perceel zijn, zowel
uit het met 46kg N alshet met 92kg N per ha bemeste gedeelte, in alle objecten stengelmonsters op deze aantasting gecontroleerd. De percentages aangetaste stengels
lagentussen de 5en 11 %. Uit deonderzochte monsters (veertien in totaal) is geen invloed van de CCC-bespuiting op de aantasting gebleken. In de met extra stikstof bemeste strook was de aantasting enige procenten hoger dan in het normaal bemeste
gedeelte. Of dit inderdaad een gevolgwasvan dehogere stikstofgift isniet duidelijk.
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Onkruidbestrijding
Ter bestrijding van duist (Alopecurus myosuroides) in wintertarwe zijn in de herfst
van 1965met vliegtuig en landmachine bespuitingen met 41Avadex per ha uitgevoerd.
Uit deze proef konden geen conclusies getrokken worden over het resultaat van het
spuiten met het vliegtuig, omdat de duistbezetting op het perceel aanmerkelijk kleiner
was dan verwacht werd. Dit najaar zijn opnieuw enige proefbespuitingen uitgevoerd,
waarvan deresultaten nog moeten worden afgewacht.
UiteendoorhetP.A.W.inoverlegmetons genomen proef isgebleken, dat bij de bestrijdingvan straatgras {Poaannua)in veldbeemdgras een bespuiting met 61 endothal
per ha door een vliegtuig een vrijwel even goed resultaat had als een behandeling met
een landmachine, indien twee keer over dezelfde baan werd gevlogen. Hierbij werd in
totaal 801vloeistof perha verspoten.
Naar aanleiding van de resultaten van de onkruidbestrijdingsproeven in granen met
verschillende middelen (zie LP.O.-jaarverslag 1964, blz. 131en 1965,blz. 121) zijn in
het laboratorium een aantal proeven genomen met Actril,Actril M,MCPP en DNOC.
Van dezemiddelen werden in de hoge concentraties, die het vliegtuig moet verspuiten,
verschillende aantallen druppels van bekende grootte op onder andere muur, kleefkruid, knopkruid, spurrie en klein kruiskruid aangebracht. Evenals in de veldproeven
was Actril minder werkzaam dan DNOC. Met beide middelen was het dodend effect
vrij sterk afhankelijk van het aantal druppels dat, bij een gelijkblijvende hoeveelheid
actieve stof per plant, op de blaadjes werd gelegd. De werking van MCPP was, toegediend indevliegtuigconcentraties, beter dan dievanActril M.
Proeven met vliegtuigen over spuittechniek
Op verzoek van de Rijksdienst IJsselmeerpolders zijn vijf vliegtuigen van het type
Piper Super Cub, die ditjaar de bespuitingen in Oostelijk Flevoland uitvoerden, vóór
het spuitseizoen gecontroleerd op de verdeling van de spuitvloeistof en op de staat,
waarin de spuitapparatuur verkeerde.
Met twee vliegtuigen van het type Piper Pawnee zijn proeven gedaan over de verdeling van de spuitvloeistof. De plaatsing van de spuitbomen en de spuitdoppen, de
vliegsnelheid en de vlieghoogte zijn bij dit type toestel van zeer grote invloed op het
spuitbeeld enopdewerkbreedte.Bijvliegsnelheden boven de 90 mph neemt de werkbreedte sterk af en de verdeling van de spuitvloeistof wordt ook veel onregelmatiger.
Onder de romp van het toestel ontstaat bij laag vliegen (lager dan ± 2 m boven het
gewas)enbijeenhogere snelheid dan 90 mph een hiaat in het sproeibeeld. Onder normale weersomstandigheden kan bij een vliegsnelheid, die lager is dan 90 mph en een
vlieghoogte van minstens2meenwerkbreedte van 16m worden gehaald.
De American Cyanamid Cy heeft een zgn. "Ultra Low Volume" spuitmethode ontwikkeld, waarbij een speciale formulering van malathion in slechts 0,5-1,5 1 per ha
met succestegen verschillende insekten wordt verspoten. Vliegende op eenhoogte van
6-8 mbereiktmen,doordat devloeistof zeerfijn wordt verneveld,eenwerkbreedte van
30m. De windsnelheden in ons land zullen meestal te hoog zijn om deze methode van
spuiten uit te voeren. Met een Piper Super Cub, voorzien van de hiervoor geschikte
apparatuur, zijn daarom proeven gedaan op vlieghoogten van 1,75 en 2 m. Voor de
plaatsing van de spuitdoppen (10 spuitdoppen van het type Flat Spray Teejet met tip
nr. 80015) werd niet meer dan 3/4 van de totale lengte van de spuitboom gebruikt om
de invloed van de wervelingen om de vleugeleinden op de fijn verdeelde spuitvloeistof
te voorkomen. De werkbreedte bleek 14à 15m te zijn;hetgemiddeldeaantal druppels
per cm2 wasruim 7. Deverspoten hoeveelheid vloeistof was2,25 1per ha. Bij hetvliegen met eentegenwind van 4,9 en 5,5m per sec.werd hiervan ± 8 2 % teruggevonden.
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Deze methode van spuiten is ook gebruikt bij proefbespuitingen met CCC in de
Reiderwolderpolder en in de Wilhelminapolder. Hiervoor werden 12spuitdoppen van
het bovengenoemde type gebruikt. Door twee keer over één baan te vliegen kon een
dosering van 51 CCC 40%per ha worden gegeven. Bij de proef in de Reiderwolderpolder werden bij eenzijwind van slechts 5mper min., op2mafstand van de benedenwindse grensvan de vliegbaan nog veeldruppels opgevangen. De allerfijnste druppels
kwamen nog op een afstand van 25 m terecht. Bij de bespuiting in de Wilhelminapolder stond de wind schuin op devliegrichting en had een snelheid van 3,8 m per sec.
Van de grove druppels kwamen er niet veelbuiten devliegbanen terecht. Van de allerfijnste werden er nog 7 per cm2 op een afstand van 9 m buiten de baan gevonden.
In hoeverre het gevaar van drift door het gebruik van iets grovere spuitdoppen zal
kunnen worden verminderd, moet nog worden onderzocht.
M e t h o d e n ter v o o r k o m i n g van drift van de spuitvloeistof
De proeven met de "Bifluid" spuitapparatuur voor het verspuiten van invertemulsiesmetvliegtuigen zijn voortgezet. Het afstellen van deapparatuur op dejuiste mengverhouding van olie en water en de controle van de kwaliteit van de invertemulsie is,
in het bijzonder voor het spuiten in depraktijk, nog niet zo eenvoudig. Hiervoor moeten steeds proefbanen worden gevlogen. Verontreinigingen van het water bijv. door
resten bestrijdingsmiddel in de tank, kunnen de vorming van een homogene invertemulsie verhinderen. Voor een goede onkruidbestrijding in granen zal deverdeling van
de spuitvloeistof nog verbeterd moeten worden. Proefbespuitingen met 2,4-D gaven
nog geen bevredigende resultaten. Pas wanneer de vereiste verdeling van de spuitvloeistof bekend is, kan een oordeel worden gegeven over de mate, waarin door deze
spuitmefhode drift wordt voorkomen.
Een andere methode om grove druppels bij het spuiten te verkrijgen, waardoor drift
van de vloeistof wordt verhinderd, is het toevoegen van eenzgn. „verdikker" aan de
spuitvloeistof. Hiervoor kan Vistik (hydroxy-ethyl-cellulose) worden gebruikt. Uit
laboratoriumproeven is gebleken, dat lage concentraties Vistik de door de spuitdoppen D6-45 en D6 zonder wervelplaatje gevormde druppels vergroten. Het mengen
van de Vistik met het water moet zeer geleidelijk gebeuren, daar er anders klonten
worden gevormd, die heellangzaam oplossen. Toevoeging van soda versnelt het mengen, maar hiermede zal men voorzichtig moeten zijn in verband met een mogelijke
inactivering van het te verspuiten bestrijdingsmiddel. De viscositeit van de vloeistof
bij een bepaalde concentratie is in hoge mate afhankelijk van de temperatuur van het
water.
In een vijftal proeven.met een vliegtuig is de invloed van Vistik op de druppelverdeling en de drift van de vloeistof nader onderzocht. Bij een zijwind van 5,3 mper sec.
zijn, bij een snelheid van 80mph en eenvlieghoogte van 1,5 m binnen de werkbreedte
gem. 19 druppels per cm2 gevonden, wanneer met water werd gespoten. Door het
spuiten met 0,27%Vistik (watertemp. 13à 14°C)verminderde het aantal druppels tot
8,2 per cm2, die aanmerkelijk grover waren. Aan de benedenwindse zijde van de met
Vistik gespoten baan nam het aantal druppels sneller af dan wanneer met water werd
gespoten. Toch waren er nog een groot aantal heel fijne druppels gevormd, die bij een
volgende proef tot op 40 m buiten de baan zijn opgevangen. De hoeveelheid spuitvloeistof diein deze driftstrook terecht kwam, was echter gering. Ook de spuitdoppen
D8-45 gaven met Vistik nog gedeeltelijk fijne druppels. Het spuiten met de spuitdoppen D6 zonder wervelplaatjes op een vlieghoogte van 6-8 m (een in de U.S.A.
gevolgde methode) gaf binnen de werkbreedte 3,7 druppels per cm2. Deze druppels
waren bijzonder grof, maar ook hierbij werd de vorming van heel fijne druppels ge141

constateerd. Onder invloed van de verhoogde viscositeit liep de vloeistofdruk vrij
sterk op,hetgeen devormingvanfijnere druppels indehand werkt.
Invloed vande weersomstandighedenop de werking vanbestrijdingsmiddelen (project
8-1-5, Mej.M. C. KERSSEN)
Door gebrek aan tijd en aan een geconditioneerde ruimte kon aan dit onderzoek
weinig worden gedaan. Het kweken van de voor deze proeven benodigde luizen is
voortgezet.
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AFDELING BIOCHEMISCH ONDERZOEK EN TOEPASSING VAN RADIOACTIEVE
ISOTOPEN

Biochemischvirusonderzoek(project 9-1-1, Dr.J.H. VENEKAMP)
In dit verslag wordt de verdere ontwikkeling van de chromatografische viruszuiveringbeschreven. Hierbij isniet tevoorkomen datdesamenstellingvanverschillende
vloeistoffen bij herhaling genoemd wordt. Omdeleesbaarheid teverhogen, zullen voor
deverschillendevloeistoffen desymbolen vantabel 9 worden gebruikt.
TABEL9. Samenstellingvandesolvents,gebruikt bijhetchromatograferen vanverschillendevirussen
c ,
Solvent

5-2
5-0
3-0
2-0
H-O
1-0
i-O
0-0

Polyethyleen
, ,
glycol
O'
O

5
5
3
2
H
1
i
0

, T ,-,.
JNaCl
O/
/O

2
0
0
0
0
0
0
0

.
glucose
*
0/
/O

4i
4i
41
41
A\
4i
4£
41

MgCI,

Trisbufler

M

M

0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

TABLE 9. Composition ofthesolvents, usedinthechromatography ofdifferent viruses

De in de chromatografie gebruikte solvents bevatten steeds dezelfde percentages
glucose, MgCl2 en Trisbuffer. De polyethyleenglycol- en NaCl-concentraties kunnen
sterk verschillen. Deaard vanhettezuiveren virus bepaalt bij welke pHmoet worden
gewerkt.
Onder effluent wordt verstaan devloeistof die uit de kolom treedt. Elueren ishet
vrijkomen van eenbepaalde stof, diein de kolom wasgeadsorbeerd, door percolatie
vaneendaartoe geschikt solvent.
Aardappel-YN -virus
Met behulp vande reeds eerder gepubliceerde methode, waarbij achtereenvolgens
de solvents 5-2, 5-0, 3-0, 2-0, 1-0 en 0-0 werden gebruikt, kan uit geïnfecteerde
White Burley tabak weinig of geen virus worden geïsoleerd. Werd de percolatie van
solvent 5-2 direct door eenpassage van solvent 0-0 gevolgd, danwasheteffluent 0-0
in slechts enkele gevallen volgens detoetsing opA6-blaadjes zeer infectieus. In andere
gevallen, waarbij de proef op dezelfde wijze werd uitgevoerd, wasvrijwel geen virus
in effluent 0-0tevinden.
Hiervoor zijn tweeredenen mogelijk.
In deeerste plaats kanopeenzeker moment nadeinoculatie vandeplant devirusconcentratie maximaal zijn. Na dit tijdstip kan het virusgehalte in de plant zeer snel
afnemen. Dezeveranderingvan devirusconcentratie indeplant zalvandebeschikbare
hoeveelheden voedingsbestanddelen in de grond afhangen. Met Y N -virus besmette
tabaksplanten diemet Asef-korrels bemest waren, leverden bij de chromatografische
verwerking inderdaad een grotere hoeveelheid UV-absorberend materiaal in het
effluent 0-0 op vergeleken met niet bemeste doch welbesmette planten. Deze fractie
wasechter nietofnauwelijks infectieus.
Indetweede plaats ishet mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat het virus onder be143

paalde omstandigheden niet stabiel is, waardoor het infectievermogen verloren gaat.
De stabilisering van hetvirus onder deze omstandigheden isin onderzoek.
Niet geheelzuiverdoch infectieus viruskan evenwel opeeneenvoudige wijze worden
verkregen. Door extract, waarin van tevoren 5%polyethyleenglycol en 2%NaCl waren opgelost, te centrifugeren (10.000 rpm gedurende 10 minuten) slaat het virus tezamen met degroene massa neer. Suspenderen van dit neerslag in een 5%-ige dextran48 oplossing brengt het virus in oplossing. Opnieuw centrifugeren (10.000 rpm gedurende 10minuten) precipiteert de onoplosbare resten. Ultracentrifugeren (20.000 rpm
gedurende 1 uur)vandebovenstaande vloeistof levertuiteindelijk eenpreparaat op, dat
infectieus virus bevat. Deze oplossing heeft echter nogeenenigszins groene kleur.
Aardappel-X-virus
Een hoeveelheid van 50 g White Burleytabaksbladeren werd in 50ml0,02 MTrisbuffer pH 7in een mortier vermalen, daarna door kaasdoek geperst en het verkregen
filtraat gecentrifugeerd (10.000 rpm gedurende 10 minuten). Toevoeging van de bestanddelenvan solvent 5-2 aan debovenstaandevloeistof maakte hetmengsel geschikt
voor fractionering over een kolom van 5g cellulose (doorsnede 6 cm). Door wassen
van de kolom met 300 à 500 ml solvent 5-2 elueerden bruingekleurde stoffen, waaronder delaagmoleculaire verbindingen en eiwitten. De percolatie werd voortgezet met
150 ml van elk van de volgende solvents 5-0, 3-0, 1-0 en 0-0. Het virus elueerde met
het solvent 1-0. Passage van 150 ml water na de percolatie van bovengenoemde solvents maakte eveneens een belangrijke hoeveelheid virus vrij. De met water eluerende
fractie was niet of nauwelijks zichtbaar, wanneer de kolom in het begin van de procedure met 800mlofmeer solvent 5-2 wasgewassen.
Dit effect werd nog versterkt, indien bij alle solvents 0,5%polyvinylpyrrolidon was
gevoegd of wanneer het extract gedurende de nacht aan ribonuclease (1 [xg/ml) was
blootgesteld. Onder deze omstandigheden elueerde het virus geheel in de fractie 1-0.
Toepassing van de serie solvents 5-2, 5-0, 3-0, 2-0, V-j^-Q, 1-0, 1/2-0 en 0-0 leverde
virus opindefracties 2-0, \ll2-^>en 1-0.
De verklaring voor deverdeling van het virus over dezefracties wordt gezocht in de
vorming van complexen van aardappel-X-virus met polyethyleenglycol. Dit is een
langzame reactie, waarbij de binding op een niet-chemische wijze tot stand komt. In
dit geval wordt aan adsorptie gedacht; dereactiezou alsvolgtzijn voor testellen:
PVX + PEG % (PVX-PEG)x Z (PVX-PEG)y ^ (PVX-PEG) Z
z > y> x > 1
PVXis aardappel-X-virus
PEG is polyethyleenglycol.
In dezevergelijking komt devormingvan steeds grotere complexen tot uitdrukking.
Het is waarschijnlijk, dat in de kolom het complex (PVX-PEG) Z met het solvent met
een lager polyethyleenglycolgehalte elueert dan de complexen (PVX-PEG) y en
(PVX-PEG)x, zodat op deze wijze de elutie van dit virus in verschillende fracties kan
worden verklaard.
De bovenstaande reacties zijn in de vergelijking als evenwichtsprocessen aangegeven, want in een aantal proeven is de verhouding van de virusconcentraties in de
fracties 2-0, l 1 / 2 -0 en 1-0 altijd vrijwel dezelfde. Bovendien is de complexvorming op
teheffen door eentoevoegingvan NaCltot eeneindconcentratie van 10à 15%.
De reacties treden reeds in de kolom op. Het resultaat is duidelijk zichtbaar, wanneer het virus uit de kolom elueert. Het effluent is niet opalescent, maar bevat een
witte stof, die bij eenweinig schudden een „wolkig" aanzien geeft. Dit laatste is na de
NaCl-toevoeginggeheelverdwenen enhet effluent isdan duidelijk opalescent.
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Door de virusbevattende effluenten te ultracentrifugeren, zoals deze direct uit de
kolom komen, precipiteren de complexen van aardappel-X-virus met polyethyleenglycol als geheel en deze zijn in verdunde bufferoplossingen slecht oplosbaar. Zijn de
complexen in de virusbevattende effluenten eerst door toevoeging van NaCl gesplitst,
dan slaat door ultracentrifugeren (30.000 rpm gedurende 1 uur) alleen het virus neer,
terwijl alle overige in de effluenten aanwezige stoffen, inclusief het polyethyleenglycol,
in oplossing blijven. Dit neerslag is gemakkelijk op te lossen in 0,01 M Trisbuffer
pH 7.Dezeoplossingistypisch blauw opalescent.
In de analytische ultracentrifuge gaven dezepreparaten een zeer scherpe piek in het
sedimentatiepatroon. De sedimentatieconstante stemde geheel overeen met reeds gepubliceerde resultaten.
De fracties P/a-O en 1-0, waaruit respectievelijk door toevoeging van NaCl en
ultracentrifugering de solventbestanddelen waren verwijderd, werden door dr. J. A.
DE BOKX als antigeen in konijnen ingespoten. In beide gevallen vond hij een titer van
het antiserum van2048(zieproject 2-14-1,blz. 111).Gezondmateriaalgafgeenreactie
met dit antiserum.
De zuiveringvan aardappel-X-virus kan ook geschieden door solventste gebruiken,
waarin 5%dextran en 0,1 % NaCl in plaats van 5%polyethyleenglycol en 2% NaCl
zijn opgelost. Ook hier elueerdehet virusmethet solvent 1-0.
Chlorotisch-bladvlekkenvirus(CBV)
De mogelijkheden van zuivering van de beide vruchtboomvirussen CBV en GE 36
worden in samenwerking met de heer MAAT (zie project 2-16-1, blz. 95) onderzocht.
Voor dit onderzoek bleken Chenopodiumquinoaen Chenopodiumamaranticolorgoed
als reservoir van CBV te kunnen dienen. Aangezien de stabiliteit van het CBV bij
pH 9hetgrootsteis,werden solventsmetdezepH gebruikt.
Het chlorotisch bladvlekkenvirus elueerde vrijwel niet uit de kolom bij toepassing
van achtereenvolgende percolaties van de solvents 5-2, 5-0, 3-0, 1-0 en 0-0. Werd
echter begonnen met solvent 5-0, dan elueerde hiermee direct een grote hoeveelheid
infectieus materiaal. Blijkbaar had de aanwezigheid van NaCl in het extract én in het
eerste solvent een ongunstige invloed op de elutievan het virus. Bevatte het eerste solvent weliswaar geen NaCl maar meer dan 5%polyethyleenglycol dan had dit eveneens
eenongunstigeffect opdeelutievan hetvirus.
In een procedure waarbij een oplossing, die 5%polyethyleenglycol bevatte en het
solvent0-0resp.alseersteentweede oplosmiddel, werden gebruikt, elueerde infectieus
virus met het laatste wanneer het extract en het eerste solvent 0,1 tot 0,5% NaCl bevatten. Voldoende wassen met solvent 5-0,1 of 5-0,5 leverde een kleurloos infectieus
preparaat op. Vermindering van het polyethyleenglycolgehalte in het extract en in het
eerste solvent had weer het vrijkomen van een hoeveelheid virus uit de kolom tot gevolgvóórdat metdepercolatievan solvent0-0 werd begonnen.
Bij een achtereenvolgende percolatie van de solvents 5-0,5, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0,
0-0 en water waren de effluenten 3-0, 2-0, 1-0, 0-0 en water infectieus. Van deze bezaten de effluenten 3-0 en 2-0 het grootste infectievermogen. Behalveheteffluent 5-0,5
vertoonden de andere geen ultraviolet-lichtabsorptie bij 260 mu,.Dit gedrag ten aanzien van absorptie was gelijk aan dat van overeenkomstige effluenten uit gezond
Chenopodium-materi&al. De hoeveelheden infectieus virus in de verzamelde effluenten
waren derhalve niet metbehulpvan defotometer aan te tonen.
De reactievan ninhydrine met aminozuren veroorzaakt eenpaarsgekleurd produkt
dat ineenzeer kleinehoeveelheid reeds meetbaar is. Met behulp van dezereactie werd
een nader onderzoek ingesteld om het verschil tussen de effluenten uit ziek en gezond
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materiaal aan te tonen. Hiertoe werden de effluenten met zoutzuur gehydrolyseerd,
waarbij het eiwit van het virus in aminozuren uiteenviel. Indien voldoende virus in de
effluenten aanwezig was,zouden devrijgekomen aminozuren en daarmee dus het virus
met ninhydrine zijn aan te tonen. Dit lukte evenwel niet; waarschijnlijk was de virusconcentratie zo laag, dat de hoeveelheid ontstane aminozuren te klein was om een
zichtbare reactie metninhydrinetegeven.
Om deconcentratie van het CBVin depreparaten te berekenen, wordt thans onderzocht of het moleculair gewicht van dit virus kan worden bepaald. Aan de hand hiervan zal het tevens mogelijk zijn om de hoeveelheid materiaal te schatten die moet
wordenverwerkt omeenaantoonbare hoeveelheidviruste isoleren.
GE-36virus(uitappelenpeer)
Uit inleidende proeven isgebleken, dat depolymeren polyethyleenglycol en dextran
tot eindconcentraties van 10%en hetpolymeer methylcellulose tot een eindconcentratie van 1 %geen nadelige invloed hadden op het infectievermogen van dit virus. Voor
de toetsing van het gezuiverde GE-36 virus werd Chenopodiumquinoagebruikt. Volgens de resultaten van de heer MAAT ging de biologische activiteit van dit virus sterk
achteruit onder invloed vanverschillende bufferoplossingen. Uitdesolvents,diebij het
chromatograferen werden gebruikt, isdebufferoplossing dan ook weggelaten.
Chromatograferen over cellulose van een extract, dat 5% polyethyleenglycol, 2%
NaCl, 4 1 / 2 % glucose en 0,004 M MgCl2 bevatte, met de solvents 5-2 en 0-0 leverde
infectieus virus op in het effluent 5-2. Het effluent 0-0 bevatte eveneens wat infectieus
virus. Met het solvent 5-2 elueerde het GE-36 virus iets langzamer dan de gekleurde
stoffen. Daar dezelaatste verbindingen nog niet uit de kolom waren verdwenen, vóórdat het virus elueerde werd de proef uitgevoerd met langere kolommen om een volledige scheiding te verkrijgen tussen de normale bestanddelen uit de plant, die met het
solvent 5-2 uit de kolom vrijkomen, en het virus. Met een kolom, dievier keer zo veel
cellulose bevatte als die, waarmee gewoonlijk wordt gewerkt, hadden de ongekleurde
effluenten, die direct op de gekleurde effluenten volgden, een groot infectievermogen.
Erwten enatiemozaïekvirus
In deperiodevanjanuari totjuli heeft dr. E. E. BANTTARI (University of Minnesota,
St. Paul, Minnesota, Ver. St.) aan de chromatografische zuivering van erwten enatiemozaïekvirus gewerkt.
In devoor aardappel-X-virusbeschrevenprocedure gedraagt ditviruszich overeenkomstig het chlorotisch-bladvlekkenvirus. Met 2% NaCl en 5% polyethyleenglycol
inhet extract en in het eerste solvent elueerde geen infectieus virus met éénvan devolgende solvents,dieeen geringer percentagepolyethyleenglycol en geen NaCl bevatten.
Was genoemd NaCl-gehalte slechts een half procent, dan bevatten de effluenten 1-0
en water een grote hoeveelheid infectieus virus. Ook hier vormt het virus complexen
met polyethyleenglycol. Deze kunnen echter niet met 10% NaCl worden gesplitst,
zoals bij aardappel-X-virus het geval is. Dit NaCl-percentage veroorzaakt nl. inactivering bij erwten enatiemozaïekvirus. Het is nog niet bekend of de complexen verdwijnen bij eenlager NaCl-gehalte.
De vangezonde erwteplanten afkomstige effluenten 1-0 en water vertoonden eveneens ultra-violetlichtabsorptie. Het was derhalve niet mogelijk om het virus van alle
normaal voorkomende componenten van de erwt te scheiden. Evenmin gelukte dit
met behulpvan centrifugeren opeen suikergradiënt. Blijkbaar gedragen de complexen
van de eiwitten en nucleïnezuren uit gezonde erwteplanten zich als de aggregaten van
eiwittenenvirusuitzieke planten.
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Luzernemozaïekvirus
Dr. R. MORENO(Institute»"Jaime Ferran" de Microbiologia, Madrid, Spanje) werkte gedurende oktober en november aan de chromatografische zuivering van luzernemozaïekvirus.
Dit virus elueerde direct uit de kolom met het solvent 5-2. In een volgende proef,
met 20% polyethyleenglycol en 2% NaCl in het extract en in het eerste solvent elueerde na verwijdering van de bruingekleurde bestanddelen een gedeelte van het virus
met een volgend solvent. Was het NaCl-percentage 8% in het extract en het eerste
solvent dan kwam met het eerste solvent weer een grote hoeveelheid virus vrij. Verlaging van dit NaCl-gehalte had een belangrijke verbetering tot gevolg. Een geringe
hoeveelheid virus kwam uit de kolom vrij met het solvent dat20% polyethyleenglycol
en 1 % NaCl bevatte, doch het merendeel van het virus elueerde met de solvents die
15%en 10%polyethyleenglycol en 1 %NaCl bevatten.
Biochemisch service onderzoek ten behoeve van andere afdelingen van het LP.O.
(project 9-1-2, Drs. C. KLIFFEN)
1. In verband met het onderzoek van dr. J. C. Mooi (zie 1-7-4, blz.38)zijn over de
groei vanPhytophthora infestansop bladextracten ditjaar behalve met planten van het
ras 'Libertas' op uitgebreide schaal ook met andere rassen zoals 'Multa', 'Eersteling',
'Arka' en 'Bintje' proeven gedaan. Het bladmateriaal van planten van een bepaalde
leeftijd werd in twee of drie groepen verdeeld (zie I.P.O.-jaarverslag 1965, blz. 129).
Hetzelfde werd gedaan met planten van verschillende leeftijden; bovendien werden
bij deze planten bladgroepen van dezelfde posities met elkaar vergeleken. Bij één bepaling met het ras 'Libertas' werd geen voedingsmedium meer aan het extract toegevoegd. Het enten geschiedde met behulp van een stukje steriel hout (zie hieronder).
Het blijkt dat erniet altijd eencorrelatie tevinden istussen hetpercentage aangetast
bladoppervlak (bepaald door dr. J. C. Mooi) en de mate van groei van Phytophthora
infestans opdeextracten. Goed isdezeover het algemeen bij het ras 'Libertas.'
Bij de proef met de 'Bintje'-bladeren is tevens de oppervlakte van de vlekken
gemeten. Dit komt beter overeen met de groei op de extracten dan het percentage
aangetast bladoppervlak. Soms ('Libertas') is ook de groeisnelheid van de individuele
vlekken bepaald.
Een proef met het ras 'Alpha', waarbij lange- en kortedag-planten werden opgekweekt leverde zowel wat het percentage aangetast bladoppervlak als de groei op de
extracten betreft geenduidelijke verschillen op.
Verschillen in veldresistentie tussen de aardappelrassen zijn nauwelijks in verband
te brengen met verschillen tussen de myceliumgewichten op extracten van de desbetreffende rassen.
Om een indruk te krijgen van de aard van de verbindingen, die de schimmelgroei
in bladextracten veroorzaken, zijn met behulp van ionenwisselaars scheidingen uitgevoerd. Het blijkt dat zowel de anionen- als dekationenwisselaar de groeibevorderende
stoffen irreversibel adsorbeert.
Om te zien of het steriliseren van de extracten in de autoclaaf een nadelige invloed
heeft op de groei van Phytophthora isgeprobeerd om door toevoeging van propyleenoxyde het extract bij kamertemperatuur kiemvrij te maken. De schimmel blijkt zich
nu eerder slechter dan beter te ontwikkelen.
Bij de tot nu verrichte bepalingen is de spreiding in de uitkomsten bijzonder groot.
In een poging deze kleiner te maken zijn de volgende wijzigingen in de uitvoering der
proeven aangebracht.
a. Delucht indekolfjeswerdperiodiek steriel ververst.
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b. Het inoculum werd meer uniform gemaakt door met een bepaalde hoeveelheid
kiemkrachtigesporente enten.
c. Het geënte myceliumvlokje werd samen met een stuk steriel hout op de vloeistof
aangebracht zodat het bleef drijven.
Slechts bij de onder b en c genoemde proeven werd afname van de spreiding in de
getallenbereikt. De myceliumgewichtenbij bwarenechter aanzienlijk lager.
2. Voor het onderzoek van ir. E. UBELS (zie project 7-2-15, blz. 134)isdekasproef
(zie I.P.O.-jaarverslag 1965, blz. 130, punt 6) op uitgebreide schaal herhaald, echter
met devolgende veranderingen.
a. Geen inhullingvan dearen inplastiek zakken.
b. Voor extracten werden nu aren van niet één maar van drie stadia gebruikt:
1. bloeistadium
2. tweewekenna het bloeistadium
3. vier wekenna het bloeistadium.
In debeidelaatste gevallenzijn kafjes enkorrels gescheiden onderzocht.
c. Tevens worden de stoppels van de stengels uit het 3e stadium (zie onder b) gebruikt, enweldestukkenvan2t/m 12cmboven de grond.
Tabel 10geeft de groei aan van Fusarium culmorum veroorzaakt door de extracten,
berekend per eenheid versgewicht van het oorspronkelijke materiaal.
TABEL 10.

Groei van Fusarium culmorum op extracten van aren in verschillende groeistadia van een
resistent eneenvatbaar tarweras
groeistadium aren

extract

ras
bloeistadium

kafjes (glumes) :
vruchtbeginsels:
(ovaries)
stoppels:
(stubbles)

Hybrid-46
Balajacerkov
Hybrid-46
Balajacerkov
Hybrid-46
Balajacerkov

9
20

flowering
extract

variety

2 weken na
bloeistadium

4 weken na
bloeistadium

2
13
26
18

2 weeks after
flowering

8
16
14
9
17
12
4 weeks after
flowering

growth stageears

TABLE 10. Growth of F. culmorum onextracts of earsindifferent growthstagesof a resistant anda
susceptible wheat variety

Wat devatbaarheid voor deziekte betreft vertonen de getallenvoor vruchtbeginsels
en stoppels een goede correlatie. Dit geldt zowel voor het verschil tussen de rassen
('Hybrid-46' = vatbaar; 'Balajacerkov' = resistent) als binnen de rassen (de schade
van een vroege infectie is duidelijk groter dan van een late). De kafjes vertonen een
dergelijke overeenkomst niet. Dit zou er op kunnen wijzen dat het al dan niet geschikt
zijn van de kafjes als milieu voor de parasiet van minder belang isvoor de schade die
deschimmel kan veroorzaken.
Een poging om bloedingsvocht te isoleren door op de snijvlakken van afgesneden
stengels schijfjes droog filtreerpapier te leggen en deze later te extraheren is mislukt.
De verkregen extracten vertoonden geen groeibevorderende eigenschappen ten opzichtevan de schimmel.
Een soortgelijke proef is uitgevoerd met veldplanten van de rassen 'Balajacerkov'
(resistent) en'Flevina' (vatbaar). Ditmaal zijn dearenvan zesweken na de bloeidatum
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ook gebruikt en de stoppels weggelaten. De uitkomsten voor het ras 'Balajacerkov'
vertoonden een zeer wisselvallig karakter. Bij het ras 'Flevina' was echter voor de
vruchtbeginsels een duidelijke daling en voor de kafjes een duidelijke stijging in de
myceliumgewichten te zien bij de oudere aren. Mogelijk heeft het slechte weer dit jaar
er toe bijgedragen, dat dezeproef minder goed verlopen is dan de (hierboven genoemde) kasproef.
3. Metbetrekking tot hetproject 1-2-3 vandeheer G. M.TICHELAAR (zieblz. 29) is
het onderzoek naar de invloed van uitscheidingsprodukten van uiewortels op de kieming van Sclerotien van Sclerotium cepivorum (zie I.P.O.-jaaverslag 1965, blz. 129,
punt 4) voortgezet. Aanvankelijk werd het niet ingedampte deel van het wortelexudaat gebruikt. Omdat bleek dat te oude extracten hun werking gaan verliezen zijn
nieuwe bereid. Uieplanten worden opgekweekt in met gedemineraliseerd water
schoongewassen rivierzand. De plantuitjes zijn tevoren eveneens met dergelijk water
afgespoeld. Het zand wordt natgehouden met een constante hoeveelheid gedemineraliseerd water. Niets kan uit het zand wegstromen. Na ongeveer vier weken wordt het
oppervlak gedurende enkele uren onder water gezet en vervolgens alle vloeistof afgetapt ( = exudaat).
Bijdeuitvoeringvan deproeven zijn devolgende punten inacht genomen.
1. Te oude maar ook tejonge Sclerotien bezitten een geringer vermogen om te kiemen dan normaal.
2. Om uitdroging te voorkomen en een beter contact van Sclerotienmet exudaat te
verkrijgen werden van detetoetsen extracten metagar vastevoedingsbodems gemaakt
endeSclerotienhierin gedrukt.
3. Voor deverdunning issteedsleidingwater gebruikt.
Behalve de hierboven beschreven exudaten zijn ook extracten getoetst die zijn verkregendoor scheidingentoetepassenmetbehulpvanionenwisselaars.Alle vloeistoffen
zijn inverschillende verdunningen, maximaal 1:10 beproefd.
Voorlopig resultaat:het effect, - kiembevordering dan wel kiemremming - is zeer
sterk afhankelijk van deverdunning. Hieruit kan met afleiden, dat de exudaten zowel
de kiembevorderende als de kiemremmende elementen bevatten. Het blijkt dat de
eerstgenoemde vooral voorkomen onder de kationen, de laatstgenoemde daarentegen
onder deanionen. Neutrale stoffen sorteren geen effect.
4. Project 7-4-1van ir. R. W. STUBBS

a. Bij een kasproef vertoonden planten van het tarweras 'Peko' een vatbaarheidsreactie IVvoor het Pucciniastriiformis-fysio Heine's Kolben. De bladeren waren donkergroen. Lichtgroen gekleurde planten van hetzelfde ras reageerden niet op het
'Peko'-fysio. In beide gevallen is dit een onverwacht effect, waarschijnlijk ontstaan
door toevalligeverschillen inde bemesting.
Uit bladanalyses bleek dat bij de donkergroene planten de totale hoeveelheid stikstof indebladeren ongeveer tweemaal zohoog wasalsbij delichtgroene. De oplosbare
stikstofverbindingen vertoonden dergelijke kwantitatieve verschillen niet. De voorlopigeconclusie is,dat devatbaarheid parallelloopt met het gehalteaanniet-oplosbare
stikstofverbindingen.
b. Pucciniastriiformis-fysio's zijn tot nu toe alleenvan elkaar te onderscheiden door
middel van een tijdrovende toets met waardplanten. Sporen van verschillende fysio's
die morfologisch gelijk zijn bezitten mogelijk toch eigenschappen waardoor ze met
behulp van twee-fasensystemen teonderscheiden zijn.
Voor deze proeven zijn de volgende stoffen gebruikt: Polyethyleenglycol (PEG),
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methylcellulose (MC), dextran (D) en dextransulfaat (DS). BijdesystemenD-PEGen
DS-PEG vertonen de sporen voorkeur voor de onderfase (D resp. SD),bij DS-MC
echter voor de bovenfase (MC). Worden aan het systeem DS-PEG steeds hogere concentraties MC toegevoegd, dan ontstaat een drie-fasensysteem. De sporen verplaatsen
zich geleidelijk van de onderste fase (DS) naar de beide bovenste (PEG en MC). Er
zijn aanwijzingen dat deze overgang niet voor alle fysio's bij hetzelfde MC-percentage plaatsvindt. Dit nu kan een kenmerk zijn waarmee de fysio's snel van elkaar te
onderscheiden zijn.$Gedacht werd het MC-percentage geleidelijk te kunnen verhogen
door een kolom bestaande uit een anionenwisselaar „gecoat" met DS te gebruiken
met als solvent een oplossing van PEG, DS en MC, het laatste intoenemende concentratie. Het bleek echter dat bij elutie met een DS-oplossing deze kolom de sporen al
nietvastkan houden.
Een andere moeilijkheid is dat de sporen slecht passeren door een wattenprop, glasfilter (G-l) of een kolommetje glaszand, waarmee de kolom meestal aan de onderzijde
wordt afgesloten. Dit is thans ondervangen door de sporensuspensie onder de ionenwisselaar tebrengen endeelutievloeistof van onder naar boven door teleiden.
5. In verband met het onderzoek van ir. R. E. LABRUYÈRE (project 1-6-6,blz.142)
zijn proeven genomen met het doel een eenvoudige methode te vinden om schurftverwekkende enniet-pathogene actinomyceten van elkaar te onderscheiden.
1. Vancultuurfiltraten werden absorptiespectra bepaald.
2. In een extract vanjonge knollen van het ras 'Bintje' zijn met behulp van ionenwisselaars bepaalde scheidingen teweeggebracht waardoor de volgende vloeistoffen werden verkregen:
a. zonder anionen; b. zonder kationen; c. zonder anionen én zonder kationen.
Deze werden koud gesteriliseerd en toegevoegd aan een agar die slechts enkele
anorganische verbindingen bevat. Op deze bodems zijn de groei en sporulatie van de
verschillende isolatiesmet elkaar vergeleken.
De absorptiespectra van de cultuurfiltraten vertoonden kwalitatief geen verschillen.
Op de voedingsbodems traden welvariaties in groei en sporulatie op;het onderscheid
tussen wel en niet pathogène isolaties kon op grond hiervan echter niet worden vastgesteld.
6. Metbetrekkingtothetonderzoekvan ir. N. HUBBELING (project 7-1-14, blz. 122)
zijn tweeproeven uitgevoerd. Het doel was na te gaan, of de door verschillende fysio's
van Colletotrichum lindemuthianum afgescheiden hoeveelheden cellulosesplitsende
enzymen correleren met debreedtevan het aantastingsspectrum opzestien bonerassen.
1. Druppels cultuurfiltraat werden gelegd in ponsgaatjes inwateragar met cellulosesuspensie eneenbuffer (pH 5,5).
2. De fysio's werden gekweekt opeenvoedingsbodemvanpeptonagarmet cellulosesuspensie.
De eerste proef had een volkomen negatief resultaat. Bij de tweede trad inderdaad
vaak een heldere zone op om de kolonie. De uitbreiding hiervan kwam echter niet
overeen met devirulentievan het fysio.
Behalve door de hoeveelheid cellulosen wordt de breedte van deze zone echter door
degroeisnelheid van dekoloniebepaald.
7. De proeven in verband met het Rhizoctonia-onderzoek (project 1-3-3) van
ir. J. H. VAN EMDEN en de heer G. M. TICHELAAR (blz. 47) inzake de factoren die de
sclerotiënvorming op de aardappelknol bepalen (zie I.P.O.-jaarverslag 1965, blz.
129/130) zijn voortgezet. De schimmel is gekweekt op agarbodems die verschillende
concentraties exudaatvan 'Bintje'-knollen bevatten.
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Dit wasverkregen door deknollen gedurende eenetmaal ingedemineraliseerd water
te leggen. De afgegoten vloeistof werd door middel van een roterende vacuumverdamper bijlagetemperatuur geconcentreerd.
Het blijkt dat slechtseenzeerijlmycelium zonder Sclerotiengevormd wordt.
De stoffen die voor mycelium- en meer speciaal sclerotiënvorming nodig zijn
diffunderen met deze methode onder normale omstandigheden niet of althans niet
voldoende door de opperhuid.
8. Algemeen
Bij veel van de tot nu toe verrichte proeven werd onderzocht of bepaalde stoffen in
het planteweefsel bevorderend of remmend werken op de groei van de parasiet in dat
weefsel.
Beïnvloedingvan dezeverbindingen zaldaarom voor deziektenbestrijding betekenis
kunnen hebben. Het uiteindelijke doel is immers om te bewerken dat deze stoffen in
het weefsel in hoeveelheid afnemen indien zede ziekte bevorderen of toenemen indien
zedeze remmen.
Om dit na te streven moeten we echter eerst te weten zien te komen hoe deze verbindingen ontstaan; zijn het bijv. „bouwstenen", afbraak- of eindprodukten en dergelijke?
De stofwisseling van de plant wordt gereguleerd via macromoleculen (nucleïnezuren, eiwitten e.d.); het is daarom van bijzondere betekenis de nucleïnezuren nader
te onderzoeken. Langs deze weg komen we tot het onderzoek ofbovengenoemde verbindingen afbraak- ofeindprodukten zijn en al of niet te beïnvloeden zijn. Begonnen
is met pogingen RNZ en de ribosomen zuiver, onbeschadigd en kwantitatief uit het
planteweefsel te verkrijgen.
Gedurende de isolatieprocedure kunnen deze grote moleculen zeer sterk bloot
staan aan zowel mechanische als enzymatische degradatie. Het eerste treedt vooral op
tijdens centrifugeren bij hoge toerentallen. Dit dient vermeden te worden. Enzymactiviteiten gaat men tegen door bij lage temperatuur (4°C) te werken en bijvoorbeeld
door Zn++-ionen toe tevoegen. Bovendien kan de stabiliteit van de genoemde macromoleculen worden verhoogd door middelvanbepaalde suikersenMg ++ -ionenen door
een pH van ±_'1 en een niet te hoge molariteit van de ionen in de preparaten te handhaven. Kwantitatief isolerenkan men hetbestemet kolomchromatografie.
De eersteexperimenten vonden plaats met handelspreparaten van RNZ.
Bij de elutie wordt vaak gebruik gemaakt van de volgende oplossing, verder basismedium genoemd: 4,5% glucose, 13,7% saccharose, 0,004 M MgCl2, 0,006 M ZnCl„
en0,005 M Trisbuffer pH 7,5.
Verder kan worden doorgeleid: polyethyleenglycol (PEG tot 10%),dextran sulfaat
(DS2%)enNaCl(tot4%).
Hetveranderen van desolventsgebeurt ineenaantal trappen:
1. PEG + basismedium + soms NaCl
2. basismedium
3. gedemineraliseerd water
Bij iedere stap ontstaat een ultraviolet-lichtabsorberende fractie (260 mfi). In dezelfde proef, uitgevoerd na hydrolyse met HC10 4 , verdwijnt de ultraviolet absorptie
bij de beide laatste fracties. Hieruit kunnen we concluderen dat het macromolecule
RNZ zichinfractie tweeendriebevindt endekleineremoleculen indeeerste.
Analoge absorptieverschijnselen krijgt men met plantemateriaal. In geen van de
drie fracties zijn met de analytische ultracentrifuge ribosomen aan te tonen. Een proef
met een door middel van centrifugeren bereide ribosomensuspensie geeft slechts een
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ultraviolet absorptieindeeerstefractie. Waarschijnlijk bevinden deribosomenzichbij
deproeven met planten eveneensindeeerste fractie.
Van jonge erwteplantjes werden de bovenste 5 cm van de stengels afgeknipt en
direct in een mortier met schoon glaszand en het eerste solvent (ziehierboven) vermalen. Daarna brengt mendebrij opeengekoelde kolom bestaande uitglaszandgesuspendeerd inheteerstedoor teleiden solvent (ziehierboven).
Vervangt menindeeerstestap PEG door2% DSdan krijgt menhetzelfde absorptiebeeld tezien. Ingeenvandefracties konden echter ribosomen gevonden worden.Een
ribosomensuspensie in 2% DSgaf echter evenmin eenpiek te zien in de analytische
ultracentrifuge. Eenanaloge chromatografische scheiding meteen ribosomensuspensie of een RNZ monster is nog niet uitgevoerd. De ribosomen bevinden zich waarschijnlijk inheteerste oftweede solvent; in water zijn zewelaantoonbaar. De plaats
van hetmacromolecule RNZ moetinditgevaleveneensnogworden vastgesteld.
Een kolomproef met plantmateriaal enalseerste entweede trap resp. basismedium
en water leverde twee ultraviolet absorberende fracties op.In de analytische ultracentrifuge konden merkwaardigerwijs in het eerste solvent (basismedium) deeltjes
aangetoond worden meteensedimentatie coëfficiënt 32.Omgerekend opwater geeft
dat ongeveer 80(dit komt overeen met de sedimentatiecoëfficient van ribosomen in
water). Analyses meteenribosomensuspensie indeanalytische ultracentrifuge hebben
uitgewezen datdezedeeltjes gesuspendeerd inbasismedium niet aantetonen zijn.
Onderzoek met behulp vanradioactieve isotopen (project 9-1-3, J. Ph.W. NOORDINK)

Mycologische Afdeling
Behalve het toetsen van de in samenwerking met drs. H. P. MAAS GEESTERANUS

ontwikkelde techniek om handelspreparaten van Bacillus thuringiensiste karakteriseren, zijn pogingen gedaan omhettoxine datbij sommige stammen tijdens het ontkiemenvandesporen vrijkomt metbehulp vanpapierchromatografie aantetonen.
Hiertoe is een bacteriecultuur ingezet op een met 14C gemerkte voedingsbodem.
Nadat de bacterie had gesporuleerd werden de nu radioactieve sporen op een koolblad uitgesmeerd. Na24uurwerd deoppervlakte vanhetblad metgedestilleerd water
afgespoeld enhetspoelwater ingedampt toteenhoeveelheid van 5ml. Perml.was de
radioactiviteit 800tikken perminuut. Vandeze vloeistof werden 15druppels opstroken chromatografiepapier vanhet type Ederol 202gebracht. Alscontrole diende de
oorspronkelijke sporensuspensie waarin de sporen geen kans tot ontkiemen hadden
gehad. De papieren zijn 1-dimensionaal gechromatografeerd met als loopvloeistof
butanol-azijnzuur-water (8-1-1).Na droging zijn destroken opfiltreerpapier gemonteerd en onder een Röntgenfilm gelegd; de belichtingstijd bedroeg drie weken bij
4°C. Nahet ontwikkelen bleekdatdesporen vandestammen 1 en9,na24uur gelegenheid tot ontkiemen tehebben gehad, eenstof hadden afgescheiden dieindecontrolevloeistof niet kon worden aangetoond. Ofdezestof eentoxische werkingheeft kon nog
niet worden bewezen.
Op verzoek van ir. R.W. STUBBS zijn proeven gedaan om sporen van Puccinia
striiformis zó radioactief temaken, datzezonder moeitevanandere sporen autoradiografisch zijn teonderscheiden.
Enkele tarweplantjes werden opgekweekt ineen14C02-atmosfeer en daarna geïnoculeerd met sporen. Na veertien dagen sporuleerde de radioactieve schimmel ende
geoogste sporen waren radioactief genoeg omzeopeenRöntgenfilm tekunnen aantonen. Getracht zalworden deze proef volgend jaar op grotere schaal in het veld te
herhalen.
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Entomologische afdeling
De proeven met de heer M. v. D. VRIE om zijn terugvangtechniek met gemerkte
roofwantsen (Anthocorus nemorum) te toetsen zijn dit jaar voortgezet. Enkele honderden insekten zijn in plastiek kooitjes afzonderlijk gemerkt met 32P door ze radioactieve boneluizen (Aphisfabae) alsvoedsel aan te bieden.
Met drs. D. J. DE JONG zijn proeven uitgevoerd met devruchtbladroller Adoxophyes
reticulana. De rupsen zijn opgekweekt op een met 32P gemerkt voedingsmedium. De
radioactiviteit van de motten was ruim voldoende om zete gebruiken voor terugvangenverspreidingsproeven, nl.2500tikken per minuut per mot.
Om detijd te bekorten, dienodig isom een synthetische voedingsbodem voor luizen
teontwikkelen, zijn metdrs. P. HARREWIJN eenreeksproeven gedaan omnategaan op
welk medium hetoverlevingspercentage hethoogst wasenwelkvandevele beschikbare
membranen voor verdereproefnemingen inaanmerking kwam. Reedsna enkele dagen
bleek dat de luizen op sommigevandeze membranen niet tot normale voedselopname
kwamen.Parafilmgespannenoverdiepeplanchettesgavenhetbesteresultaattot dusver.
Voor de resultaten van de bestralingsproeven met de uievlieg Hylemya antiqua
wordt verwezennaar project 3-13-1van dr. ir.J. H. G. TICHELER, blz. 78.
In een verspreidingsproef zijn 11.000 met 32P gemerkte vliegen losgelaten. De bedoeling was na te gaan hoe ver de vliegen zich van de losplaats kunnen verwijderen
en welke lokstof men dient te gebruiken als de populatiedichtheid in het veld moet
worden bepaald. Wat de afgelegde afstand betreft iseen aantal vliegen teruggevangen
op 120mvan delosplaats,van delokstoffen voldeed n-propyldisulfide het beste.
In het laboratorium zijn proeven gedaan om vast te stellen of de vrouwelijke uievlieg mono- of polygaam is. Hiertoe werd een maagdelijke vlieg samen gebracht met
eenjong mannetje. Na een pre-ovipositieperiode van ongeveer een week werden eitjes
afgezet die werden verzameld en in de broedstoof gelegd. De uit deze eitjes komende
larven vormden het bewijs voor de eerste paring. Nu werd het eerste mannetje vervangen door een jong mannetje dat via het voedsel met 32P was gemerkt. Na enkele
dagen werden de inmiddels afgezette eieren verzameld en gemeten met een G.M.-buis.
Het feit dat ze radioactief waren toonde dus aan dat het wijfje polygaam is. Enkele
legsels werden verzameld en gemonteerd op filtreerpapier. Onder een Röntgenfilm
gelegd leverden deze eitjes een autoradiogram op. Hieruit bleek dat de eitjes in het
eerste legsel niet alle radioactief waren en in het tweede legsel wel. In deze methodiek
schuilt misschien de mogelijkheid om de competitie tussen sperma van normale mannetjes enbestraalde mannetjes tekunnen bestuderen.
Uit dezelfde proef bleek, dat de vrouwtjes na paring zó radioactief werden dat zij
daardoor geteld konden worden. Dit isvan belangbij hetvaststellen van deplaats van
de paring in het veld;tevens kan hiermee de paringsdrang van bestraalde mannetjes
worden getoetst.
Virologischeafdeling
Behalve het onderzoek met gemerkte TMV dat in samenwerking met drs. F. QUAK
en het I.T.A.L. wordt uitgevoerd en waarover nog niets definitiefs te melden is, werd
een proef gedaan om na te gaan of het merken van virus invloed heeft op het infectievermogen. Een met 14C zeer zwaar gemerkte hoeveelheid TMV werd in een lokale
lesieproef getoetst, waarbij bleek dat een verdunning van 10 12 nog gemiddeld zeven
lesies per blad veroorzaakte. Vijf maanden hierna werd deze proef herhaald; hierbij
werd vastgesteld dat verdunningen groter dan 10~7 geen lesies meer veroorzaakten.
Voor ditvirusisheteen zeersnelleachteruitgang vanhet infectievermogen.
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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
Waterstoffluoride
Tulp
In vervolg op het onderzoek in 1964 werd opnieuw bij het ras 'Preludium' nagegaan met welke snelheid het fluortransport na een HF-begassing plaatsvindt naar de
bladtoppen, waar de beschadigingssymptomen optreden. Ook nu bleek, dat na een
begassing gedurende zesuur het fluorgehalte in de2,5cmlange bladtoppen gedurende
zeven dagen na de begassing geleidelijk stijgt. De aanwezigheid van H F om het blad
is dus niet noodzakelijk hiervoor. Dat het zo lang duurt, voordat het F-gehalte in het
bladweefsel een maximum bereikt wijst erop, dat er transport van fluor-ion plaatsvindt, ook nadat detoetredingvanhet gasvan buiten af opgehouden is.
Om na te gaan of H F aan de bladspits binnendringt en van daar uit de bladbeschadiging veroorzaakt, werd op de bladpunt gips of gebluste kalk aangebracht.
Desondanks ontstond er bladpuntbeschadiging door inwerking van de zeer geringe
concentratie HF in de atmosfeer om Wageningen. Dit bewijst dus dat de uiterste bladpunt niet deplaats is,waar het HF deplant binnendringt.
Gladiool
Met een onderzoek naar individuele verschillen in gevoeligheid voor schadelijke
gassen binnen een ras iseen begin gemaakt. Vaneengrotepartij zoveel mogelijk onder
dezelfde omstandigheden opgegroeide even grote planten (4-bladstadium) van het
zeer HF-gevoelige gladioleras 'Sneeuwprinses' werd een aantal gezamenlijk met HF
begast.
De planten waren in watercultuur gekweekt. Van elke plant werd op bepaalde
tijden deverdamping gemeten. Behalveeengrotegroep met matige gevoeligheid waren
er zowel weinig gevoelige als extreem gevoelige planten. Van de, uit nieuw gevormde
knollen van de weinig gevoelige exemplaren, opgekweekte planten is opnieuw de gevoeligheid voor H F onderzocht, om na te gaan of op deze geringe gevoeligheid geselecteerd kan worden.
Er bleek een zeer duidelijke positieve correlatie te zijn tussen de lengte van bladpuntbeschadiging van het door H F meest beschadigde blad (derde blad) en de verdampingsintensiteit van de plant (totaal van vijf dagen). De geringste beschadiging
in cm en de grootte van de verdamping waren resp. 1,75 cm bladpuntlengte en 55 ml
water, de hoogste waarden bedroegen resp. 6,5 cm bladpuntlengte en 170 ml water.
Deze correlatie vindt mogelijk haar oorzaak in het aantal huidmondjes, dat de gasopnameèndewaterverdamping bepaalt.
Zwaveldioxyde
Sla
Devolgendezevenslarassen werden opgevoeligheidvoor S0 2 onderzocht:'Aurora',
'Fannie', 'Hima', 'Magiola', 'Proeftuin's Blackpool', 'Rapide' en 'Type 57B'. De begassingen vonden op twee tijdstippen plaats, ni. eind juni en midden augustus en
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duurden zes uur. Per ras zijn zes planten behandeld. De temperaturen lagen tussen
20-27°C en de relatieve vochtigheid tussen 40-60%. Een begassing met 0,5 dpm S0 2
gaf geen aantasting maar bij een concentratie van 0,8-1 dpm S0 2 waren duidelijke
verschillen inbeschadiging te zien. 'Rapide' was steeds het meest en 'Fannie' het minst
aangetast. Voor de vijf overige rassen is geen reeks van afnemende S02-gevoeligheid
vast te stellen: bij iederebegassing was devolgorde der rassen anders. Er waren per ras
individuele verschillen in gevoeligheid zodat een rassenonderscheid niet met zekerheid
teconstateren viel.
Ethyleen
Tomaat
In samenwerking met ir. N. VAN BERKEL van het Proefstation te Naaldwijk zijn
enkele begassingen met ethyleen op tomateplanten uitgevoerd. Deplanten werden opgekweekt bij het Proefstation dat ook een ethyleencilinder voor de proeven ter beschikking stelde. De concentratie van het gas in de fumigatiekas werd bepaald met
behulp van de Kitagawa-detector. De bepaling berust op een verkleuring van geel
naar blauw van het detector-buisje als gevolg van de inwerking van een bepaalde
hoeveelheid ethyleenhoudende lucht die door genoemd buisje wordt gezogen. De
lengte van de verkleuring is een maat voor de concentratie ethyleen. Op 6 januari
werd één tomateplant gedurende S1^ uur begast met een concentratie van 0,48 dpm
en op 7januari zijn 24 planten gedurende 5uur behandeld met een concentratie van
0,77 dpm. Onmiddellijk na de begassingen en ook later waren geenveranderingen aan
de planten waar te nemen. Op 4 maart werden onder verschillende omstandigheden
opgekweektetomateplanten gedurende 6uur begast meteenconcentratievan2,9 dpm.

FIG. 24. Verschijnselen van epinastie bij tomateplanten na begassing gedurende 23 uur met 3 dpm
ethyleen;
links:behandeld,rechts: onbehandeld.
Symptomsofepinastyintomatoplantsfumigatedduring23hourswith3ppmethylene;
left:treated,right: untreated.
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Direct na de begassing en ook de volgende dag nog vertoonden alleen de planten die
bij hogerelatieveluchtvochtigheid warenopgekweekt,aanéénoftweejuist uitgegroeide
bladeren een benedenwaartse kromming van de bladsteelbaiss. Onder andere omstandigheden geteelde planten:met zout gietwater, met zeer weinig water of bij een normaal vochtgehalte van de bodem opgekweekt, vertoonden geen reactie. Tenslotte
werd eind december gedurende 23 uur een begassing van 3dpm toegepast op tomateplanten. Bij alle24planten was als gevolg van deze begassing een sterke epinastie van
de bladstelen waar te nemen (fig. 24). Verschillende teeltomstandigheden : veertien
dagen vóór de begassing zeer weinig gieten, met zout water gieten en handhaving van
een normaal vochtgehalte van de bodem, hadden geen invloed op het resultaat. De
temperatuur steeggedurende debegassinggeleidelijk van 18tot 21°C.
V e l d b e g a s s i n g e n met w a t e r s t o f f l u o r i d e
Thans is het mogelijk om met behulp van een verplaatsbaar begassingsapparaat
planten op hun natuurlijke standplaats en onder de heersende uitwendige omstandigheden te begassen. Hierbij wordt het gewenste lucht-gasmengsel continu bereid en
met behulp van een ingebouwde ventilator via een U-vormige buisnaar dete begassen
planten geblazen. De richting van het uitstromende lucht-gasmengsel is dezelfde als
dievan de windrichting tijdens de begassing. Aan weerszijden van de uitmonding van
het apparaat bevinden zich doorzichtige plastiek platen, die de invloeden van een
kleine verandering van windrichting tijdens de begassing op de richting van de gashoudende luchtstroom verhinderen. Op deze wijze zijn narcis, tulp en ixia begast met
HF.
Narcis
Zoals reeds uit voorgaande kunstmatige begassingen in fumigatiekasjes was gebleken, reageerden de gebruikte rassen zeer onregelmatig op de HF-inwerking:
sommige bladeren werden wel en andere niet aangetast. In de regel ontstaat onder de
afstervende bladpunt een gele zone die langzaam toeneemt tot een lengte van enige
malen dievandeoorspronkelijke beschadiging. Ditverschijnsel trad opbij begassingen
met 0,030-0,050 dpm gedurende drie uur, die tussen 2 en 5mei op een proefveld te
Breezand plaatsvonden. Dit veld geldt als controle proefveld, dat dus buiten gebieden
metHF-luchtverontreinigingisgelegen.
Tulp
De tulperassen 'Fuselier', 'Blue Parrot' en'Brilliant Star' werdenin dezelfde periode
en op hetzelfde proefveld begast. 'Brilliant Star' was minder gevoelig dan de beide
andere rassen. Een concentratie van 0,025 dpm H F gedurende drie uur veroorzaakte
bij 'Fuselier' een beschadiging van hetjongstenaarhetoudstebladvariërend vanl tot
5,5 en bij 'Blue Parrot' van 2,5 tot 3 cm; 'Brilliant Star' vertoonde geen aantasting.
Deze grote gevoeligheid van de eerste twee tulperassen trad op bij een temperatuur
van 11-18°Cenbij 73-82%rel. luchtvochtigheid.
Ixia
Dezelfde concentratie als bij de tulpen werd ook op Ixia venusgedurende hetzelfde
aantal uren toegepast. Delengtevan debladpuntbeschadiging bedroeg2tot 4cm.
Uit de bovenbeschreven veldbegassingen blijkt, dat verschillende bolgewassen geteeld in een gebied met slechts geringe HF-luchtverontreiniging nochtans in vrij ernstigemateaangetast kunnen worden.
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Veldonderzoek
Het onderzoek inhetgebiedvanBeverwijk vond opdezelfde wijze plaats alsin 1965.
Twintig proefveldjes werden gebruikt om een indruk te krijgen van de verspreiding
van de aldaar voorkomende industriegassen. Om de verspreiding van de HF-luchtverontreiniging te beoordelen werden zowel van tulpen als later gladiolen een zeer
gevoelig en een weinig gevoelig ras geteeld. De S02-Iuchtverontreiniging werd vastgesteld op eengedeelte vantwaalf vandetwintig veldjes aan de daar geteelde luzerne
en spinazie.
Op drie grotere proefvelden mettulpen en daarna gladiolen werd deintentsiteit van
de luchtverontreiniging wekelijks nagegaan door detoename vanbladbeschadiging te
meten en bladmonsters voor analyse op fluor te verzamelen. Twee van de drie proefvelden bevonden zich in het gebied van Beverwijk; het derde (controle) te Breezand.
De eventuele aanwezigheid van HF in de lucht werd vastgesteld met behulp van
acht fluormeetkastjes. Hierin bevinden zich tegen zon en regen maar bij voldoende
luchtventilatie, afgeschermde kalkhoudende filtreerpapieren, diehetH F uitdeatmosfeer absorberen.
Wat de S02-luchtverontreiniging betreft kan opgemerkt worden, dat despinazie op
verschillende van de proefveldjes op 25-26 april en op 9 mei werd beschadigd. Op
20juni, 1augustus en 15augustus werd de luzerne op enkele veldjes en op 4juli op
alleveldjes beschadigd; deaantasting varieerde opdemeeste veldjes vanzeer licht tot
lichtenopenkelevanlichttotmatig.
Onderzoek luchtverontreiniging in het gebied van de Nieuwe Waterweg (project
6—1^4, Ir. F. SPIERINGS)

In de omgeving van Pernis werden op 3 mei op drie afstanden van de industrie
proefvelden in boomgaarden aangelegd met als S02-gevoelige gewassen: boekweit,
incarnaatklaver, luzerne, spinazie enzonnebloem, enalsHF-gevoelige:twee gladiolerassen, ni. 'Mansoer' en'Sneeuwprinses' enhetfresiaras 'Golden Yellow'. Op dezelfde
datum werd naar aanleiding van de specifieke verschijnselen, diein 1965 bij Nicotiana
rustica optraden en op ozonbeschadiging duidden, bovendien weer tabak geplant.
Om "smog", waarvan peroxyacetylnitraat het belangrijkste voor planten schadelijke
bestanddeel is, aan te tonen zijn petunia's geplant. Op 14juni werd aan de tabaksplanten bladaantasting waargenomen, die zeer veel overeenkomst vertoonde met
symptomen door ozon-luchtverontreinigingveroorzaakt. Aandevruchtbomen wasop
28 juni beschadiging te zien; de S02-indicatorgewassen boekweit, incarnaatklaver,
luzerne enspinaziewerden opdiedatum eveneens aangetast. Hetgladioleras 'Sneeuwprinses' (indicator voor HF) bleek bij de metingen injuli en augustus veel meer beschadigd tezijn dan 'Mansoer', hetfresiaras 'Golden Yellow' werd ookernstig aangetast. Depetunia's tenslottevertoonden geen beschadiging.
In hetWestland zijn 21proefveldjes metfresia's aangelegd omHF,enmet spinazie
en luzerne om S0 2 in de atmosfeer op te sporen. Tot 30juni wasalleen in de directe
omgeving van Vlaardingen ernstige beschadiging aan de fresia's waar te nemen. Aan
de spinazie wasbij geen enkele bemonstering aantasting te zien. In de maanden juni
tot en met oktober is tweemaal nl. op 29juni en 6 september op vele van de proefveldjes bladbeschadiging aan deluzerne geconstateerd. Op20juli, 16en27 augustus,
13 en 28 oktober is alleen op het proefveldje, het dichtst bij Vlaardingen en op
énkele van bovengenoemde data ook ophetveldje het dichtst bij Delft bladbeschadiging aan luzerne opgetreden. Nabij hetproefveldje hetdichtst bij Vlaardingen gelegen
werden op 14 oktober bovendien "smog"-symptomen bij de kleine brandnetel
(Urtica urens)waargenomen.
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Adviezen enservice-onderzoekinverbandmetplaatselijke luchtverontreiniging(project
6-2-1, Tr. A. VAN RAAY)

Behalve het gebied Delfzijl (zie hiervoor proj. 6-2-2) waren de voornaamste onderzoekobjecten die van Dordrecht en Sas van Gent. Daarnaast vroegen een aantal
andere, kleineregevallen, deaandacht. De meestehiervan zijn nogin onderzoek, zodat
de resultaten nog niet kunnen worden gegeven. In die gevallen zal daarom met een
korte aanduidingvan hetprobleem worden volstaan.
Bleiswijk
Met behulp van een drietal Luikse bollen en drie stofvangers wordt een onderzoek
ingesteld naar de roetafzetting in de directe omgeving van een aantal stookteeltbedrijven, om demate ende eventuele bron van deluchtverontreiniging vast te stellen.
Budel
Op verzoek van het Bosbouwproefstation te Wageningen wordt een oriënterend
onderzoek ingesteld naar het ev. voorkomen van zwavelhoudende luchtverontreinigingin de omgevingvan Budel en Someren. Deze zou in combinatie met bodemfactoren de oorzaak kunnen zijn van de slechte groei van naaldhout in deze streken. Zwavelmetingen in de omgevingvan Budel,Someren en St Anthonis en zwavelbepalingen
in monsters naalden moeten opheldering in deze kwestie brengen. Resultaten zijn
overigensnogniet bekend.
Dordrecht
Een nul-phase-onderzoek betreffende het HF-gehalte van de lucht in de omgeving
vaneenindustrieteDordrecht werdvoortgezet. Evenalsverledenjaar werden metingen
uitgevoerd met behulp van kalkpapieren in fluormeetkastjes en luchtbemonsteringsapparatuur, die in verschillende windrichtingen ten opzichtevan de fabriek waren opgesteld.
Bij de meeste meetpunten werden ook kleine proefveldjes met gladiolen als indicatorgewas aangelegd. De tot nu toe verkregen cijfers geven een aanwijzing dat er in
dit industriegebied eenlage enniet verontrustende basis-waterstoffluorideconcentratie
indelucht aanwezigis.
Eijsden
De Rijkstuinbouwconsulent voor Limburg en Deurne verzocht ons de aard en de
herkomst van een stofvormige bevuiling op een drietal appelmonsters uit boomgaarden nabij Eijsden (L) en Moelingen (België) te willen onderzoeken. De genoemde bevuiling bleek inderdaad te zijn veroorzaakt door luchtverontreiniging. Overigens kon
uit het microscopisch onderzoek de herkomst van het stof niet met zekerheid worden
vastgesteld. Het isniet geheel uitgesloten, dat het stof afkomstig was van twee 1,5-3
km van het fruitgebied verwijderde cementfabrieken. Een recent bezoek aan dit gebied
versterkte ditvermoeden wel.Overigensisthans eennieuw stofonderzoek lopende.
Nijmegen
In een appelboomgaard werden met een aantal Luikse bollen en stofvangers metingen verricht betreffende een eventuele stofafzetting, welke afkomstig zou kunnen
zijn van een nabijgelegen staalindustrie. Een bepaald gedeelte van de boomgaard zou
een sterk verminderde oogst hebben gegeven. Nadat op vele manieren vergeefs was
geprobeerd om de opbrengst weerteverbeteren meende men de oorzaak van de oogstdepressie te moeten zoeken inhet zinkgehalte van het stof, dat ter plaatse neerkomt.
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Het onderzoek in deze richting (op het ogenblik nog niet afgesloten) wijst hier wel
op. Er kon worden geconstateerd, dat het zinkgehalte in stof-, grond- en bladmonsters
uit het minder produktieve gedeelte van de boomgaard hoger was dan dat in monsters
uit het betere stuk. Dat dezezinkovermaat inderdaad deenige oorzaak zou zijn van de
geringere oogst,isechternogniet tezeggen.
Oeffelt
In de directe omgeving van een steenfabriek traden in een appelboomgaard bladbeschadigingen op. Aan deze symptomen en na het verrichten van een aantal fluoranalyses aan bladmonsters kon worden vastgesteld, dat het hier om een fluorbeschadiging ging. Als gevolg van inmiddels door de fabriek getroffen maatregelen (verhogingvan degasuitlaatpijp) lijken deproblemen voor detoekomst opgelost te zijn.
Roelofarendsveen
Bladbeschadiging in een laat tulpengewas kon worden geïdentificeerd als S0 2 -beschadigingten gevolgevan deinwerkingvan afgassen uit eenlage schoorsteen van een
nabijgelegen stookteeltbedrijf. Het bladbeschadigingsbeeld (necrotisch weefsel met
duidelijke zichtbare plekken erin) en zwavelanalyses van bladmonsters toonden dit
aan.
Sas van G e n t
Sinds november 1965 is een onderzoek aan de gang over de fluor- en eventueel
zwavelhoudende luchtverontreiniging in de omgeving van de N.V. Zuid Chemie. Met
behulp van fluor- en zwavelmeters alsmede fluoranalyses van bladmonsters uit fruitpercelen endooronsaangelegde proefveldjes, wordt getracht eenindruk te krijgen van
dematevan beide soorten luchtverontreiniging.
Reeds nu is gebleken, dat het inbedrijfstellen van een wastoren bij de fabricage,
geleid heeft tot een merkbare vermindering in waterstoffluoride-lozing door de
industrie.Overigenswordt ditmeetonderzoek nogeenjaar voortgezet.
In nauwe samenhang hiermede worden regelmatig fluorbepalingen verricht aan
grasmonsters uit weilanden in denabijheid van de fabriek.
Dit gebeurt ten gerievevan de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland.
Met behulp van deze gegevens kunnen ni. de hoeveelheden aluminiumkoekjes worden
berekend, die men aan het weidend veemoet voeren, om de giftigheid van het gras tot
een minimum te reduceren.
Een ander klein onderzoek werd in deze omgeving gedaan, naar aanleiding van een
klachtvaneenzichvlaknaastdeN.V.Zuid Chemiebevindende metaal-en ijzergieterij.
In een op haar terrein staande sparrenaanplant trad namelijk een hevige naaldbeschadiging op.
Fluor- en zwavelbepalingen aan gewasmonsters en kunstmatige begassingen met
S0 2 enH F op het laboratorium wezenuit dat het hier een fluorhoudende luchtverontreinigingbetrof, dieafkomstig wasvan deN.V.Zuid Chemie.
Scherpenisse
In een appel- en pereboomgaard in de omgeving van een grasdrogerij wordt het
fruit in zekere mate door een stofvormige luchtverontreiniging afkomstig van genoemd bedrijf bevuild. De eigenaar van de boomgaard wil bewijsmateriaal hiervoor
tot zijn beschikking hebben enverzocht onseen onderzoek inte stellen.
Met behulp van een aantal Luikse bollen en stofvangers zijn metingen verricht.
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De hoeveelheden stof waren over het algemeen niet groot (15,4-113,8 mg/m2/dag, met
eengemiddeldevan 43,4mg/m2/dag.)
Sluiskil
Door een defect inhet bedrijf bij de Nederlandse Stikstofmeststoffen Industrie N.V.
werd kaliumarseniet in deze omgeving verspreid. Een aantal, in hoofdzaak landbouwgewassenen ook veeondervond nadeelhiervan. De schade aan een suikerbietenperceel
leek aanvankelijk plaatselijk nogal aanzienlijk te zijn. Daar het gewas ten tijde van de
luchtverontreiniging nog betrekkelijk jong was,heeft het zichlater echter weer min of
meer kunnen herstellen. De uiteindelijke opbrengst bleef daardoor slechts iets beneden
denormale.
In de omgeving van dezelfde industrie, doch op een andere plaats ten opzichte van
de fabriek en op een ander tijdstip werd bladbeschadiging in een appelboomgaard
geconstateerd.
De stikstofindustrie meende met een geval van spuitschade te doen te hebben. Na
eenbezoek aan hetfruitperceel kon met eenbijna aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat dit niet het geval was. Wat de oorzaak dan wel was
geweest viel niet uit te maken. Zwavelanalyses aan bladmonsters gaven in deze geen
opheldering.
Onderzoek naar het vóórkomen van luchtverontreiniging in de omgeving van een
aluminiumfabriek teDelfzijl(project 6-2-2, Ir.A. VAN RAAY)
Over het in 1965verrichte onderzoek is een rapport aan de belanghebbende instanties toegestuurd. Daarin werd aan het slot opgemerkt, dat op grond van:a. de fluoranalyses van monsters van verschillende landbouwgewassen geteeld op verschillende
afstanden en in verschillende windrichtingen van defabriek, b.de lagefluorcijfers van
een aantal gladiolebladmonsters, c. het ontbreken van fluorbeschadigingssymptomen
aan het gevoelige gladioleras 'Sneeuwprinses', en d. de lage fluorgehalten van kalkpapieren uit meetkastjes indeomgevingvan deindustrie, kan worden geconcludeerd, dat
dit gebied vóór het in werking stellen van de fabriek als vrij van fluorhoudende luchtverontreiniging kon worden beschouwd.
De fluormetingen volgens bovengenoemde methoden werden ook in 1966nadat de
fabriek in bedrijf was gekomen voortgezet. In een omtrek met een straal van ongeveer
lxl2 km om de fabriek en voornamelijk in bepaalde windrichtingen ten opzichte daarvan werden nu aan bomen en struiken, alsmede aan gladiolen op kleine proefveldjes
duidelijke fluorbeschadigingssymptomen waargenomen.
Fluoranalyses van gladiolebladeren, op ongeveer dezelfde datum geoogst als het
vorige jaar, leverden dan ook voor dit beperkte gebied veel hogere cijfers op. Vele
fluoranalyses van geoogst bladmateriaal en van kalkpapieren uit meetkastjes zijn nog
niet uitgevoerd, zodat eenuitvoerigverslagnog niet mogelijk is.
Aan de landbouwgewassen in deze omgeving - meest granen - was echter niets te
zien.
Onderzoek naar het optreden van chronische HF-aantasting van monocotyle sierteeltgewassen(project 6—3—1, H. G. WOLTING)
Het onderzoek aan de bladmonsters afkomstig van de proefvelden in 1965 uit het
gebied Beverwijk-Heemskerk werdin 1966voltooid.
De analysecijfers van het tulperas 'Preludium' en het gladioleras 'Mansoer' wezen
er op dat, althans in de perioden tussen de monsternemingen, in dit gebied over het
algemeen een frequent voorkomende geringe hoeveelheid H F op de planten inwerkte.
160

Dichter bij de industrie was deze hoeveelheid hoger dan op grotere afstand. Bij de
bladmonsters van de 'Blue Parrot' tulpen en het gladioleras 'Sneeuwprinses' van de
proefveldjes op de grootste afstand van de industrie (6 tot 9 km) was de bladpuntbeschadiging tegen het einde van het tulpen- resp.gladiolenseizoen twee keer zo groot
alsbij de controlemonsters.
In de 'Preludium' en 'Mansoer' monsters van dezelfde veldjes werd resp. drie tot
vijf keer envijf tot zeskeerzoveel F gevonden alsinde controlemonsters. In 1965was
erweinig verschil inmatevan overigensgeringebeschadiging aandetulp 'Blue Parrot'
op de verschillende veldjes. Aan het einde van het seizoen was de beschadigingsintensiteit aandezecultivar opdeveldjes diehet dichtst bij deindustrie entevensten noordoosten hiervan lagen ca. l1/2à 3 keer zo hoog als op de veldjes die het verst van de
industrie waren verwijderd. De 'Preludium' monsters van de veldjes ten noordoosten
van de industrie hadden de hoogste aanvangs- en eindgehalten aan fluor, enkele
veldjes in de directe omgeving van de industrie uitgezonderd. De gladiolerassen
'Sneeuwprinses' en 'Mansoer' op de veldjes in het gebied, dat ten opzichte van de
industrie in een richting tussen no ten o en no is gelegen, hadden resp. de grootste
matevanbeschadiging endehoogste F-gehalten.
Een rapport over het onderzoek in 1965 is aan belangstellenden toegezonden. De
onderzoekresultaten over 1966zijn nog niet bekend.
In gebieden met een constante lage H F luchtverontreiniging werd bij tulpen tijdens
de periode van stengelstrekking een verhoogde gevoeligheid voor H F geconstateerd.
Dit verschijnsel is met behulp van fumigatieproeven nader bestudeerd. De proefplanten(cultivar 'Blue Parrot') werdenineenwaterstoffiuoride-vrij gebied opgekweekt.
De eerste serie fumigatieproeven werd uitgevoerd met plantmateriaal waarvan de
bloemstengel zich begon te strekken. De tweede serie vond plaats toen de bloemstengels hun volle lengte hadden bereikt. Elke serie bestond uit drie vrijwel identieke
begassingsproeven wat betreft plantmateriaal, uitwendige omstandigheden en HFconcentraties. Ze werden op drie achtereenvolgende dagen met vrijwel gelijke weerstoestanden uitgevoerd. Uit de metingen van de bladpuntbeschadiging bleek dat de
planten aan het einde van de bloemstengelstrekking een grotere gevoeligheid voor H F
vertonen dan aan het begin ervan. De invloed van de HF-luchtverontreiniging te
Wageningen, aanwezig na de fumigaties is bij dit onderzoek buiten beschouwing
gelaten.
Van de tulperassen 'Blue Parrot' en 'Preludium' is bekend dat bij aanwezigheid van
H F in de lucht het tweede een hoger F-gehalte maar daarentegen een geringere bladpuntbeschadiging vertoont dan heteersteras.Per cultivar bestaat slechts eenzwakverband tussen bladpuntbeschadiging en F-gehalte. Teneinde meer gegevens te verkrijgen
omtrent de relatie tussen de gevoeligheid voor en de absorptie van H F bij de verschillende tulperassen, isin eengebied met eenfrequent voorkomende, enineenstreek
zonder HF-luchtverontreiniging een vergelijkend onderzoek gedaan met vijf rassen
nl. 'Apeldoorn', 'Atleet', 'Edith Eddy', 'K. Doorman' en 'Preludium'.
Voorlopig is de conclusie dat de rassen met een hoog F-gehalte in het blad een opmerkelijk lagebeschadigingsintensiteit vertonen.
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SUMMARY
DEPARTMENT OF MYCOLOGY AND BACTERIOLOGY

Asparagus
Various diseases of the stem base are gathered under the term "foot disease". Part
of it is caused by Fusarium oxysporumf. asparagi. From diseased plants a number of
isolations weremade,allofwhichproved to behighlypathogenicto Asparagus.
Carnation
From wilted plants Fusarium redolensf. dianthi was isolated. This fungus is as
pathogenic as F. oxysporum f. dianthi, which is commonly associated with these
symptoms.
Clematis
Wilting of Clematis is caused by Ascochyta clematidina and two Coniothyrium
species. As in 1965, C. clematidis-rectae wasthe most pathogenic fungus, followed by
A. clematidina. C.fuckelii appeared to be only slightly pathogenic. Soil disinfection
withAAbolan considerably reduced thepercentage ofdiseased plants.
Freesia
Fusarium oxysporum, the causal organism of tuber rot, survives in the soil, causing
infections in the following planting of Freesia. Damage done by this fungus can be
reduced byplantingtubers,that donot show Fusariumsymptoms.
Gerbera
In inoculation experiments with four fungi isolated from diseased plants, only
Phytophthora cryptogea appeared to be highly pathogenic. Verticillium albo-atrum
caused mild symptoms while two Fusarium species did not produce any symptoms at
all.In pot experiments, wilting caused byP. cryptogea was less severe with higher soil
temperatures.
Onion
In laboratory experiments, the infection process with Botrytis allii was studied.
Green leaves of younger and older plants can be infected, with the mycelium growing
into the bulb afterwards. After the occurrence of B. squamosa in an onion field in
1965,another leaf diseasewasfound in 1966,causedbyPhytophthora porri.
This brings together three new leaf diseases (including Alternaria porri) which have
beenestablished intheonion crop.
Pea
In pot experiments, foot rot did not develop in sterilized soil,regardless of moisture
content. In soil with peas which show foot rot development, much less total Actinomycetes population and sometimes less fungi were found than in soil where peas do
not develop these symptoms. After partial sterilization of the first type of soil the
number ofActinomycetes appeared to beabout thesameasintheother type.
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Pear
Fireblight, caused byErwiniaamylovorawasfound in afew orchards inThe Netherlands. The bacterium was also isolated from surrounding hawthorn (Crataegus
species).
Potato
The laboratory method, developed for ratingpotato varietiesfor their susceptibility
to Phytophthora infestans, proved to be useful for potatoes grown in the field. As in
1965,susceptibility oftheleavesiscorrelated with their age.
The influence of the form of nitrogen fertilization on Rhizoctonia solani infection
was studied in small plots in the field. The results indicate, that the form of N not
only affects the pathogen, but also influences the mycoflora, which in turn may
influence the disease.
Overhead irrigation during the first weeks of tuber formation greatly reduced
common scab, caused by Streptomyces scabies. An effect of the manganese nutrition
upon diseasedevelopment could not bedemonstrated. Research isinprogressto screen
S. scabiesisolates for pathogenicity withserological methods.
Sugarbeet
Verticillium dahliaeisusually isolated from wilted sugar beet plants. In inoculation
experiments with V. nigrescens, commonly found in the soil, no wilting symptoms
were produced. Crop rotation with alfalfa reduced the number of diseased sugar beet
plants.
Infection ofPeronosporaschachtii in thefirstgrowing seasonofseed sugarbeet does
not always result in disease development in the second year. So it would be useful to
know the maximum percentage of diseased plants at the end of the first season, before
yield startstofall sharply inthesecond year.
Tomato
Also under commercial conditions, there is an inverse relation between the amount
of nitrogen applied and the occurrence of Botrytis cinerea.Cutting the petiole at some
distance from the stem gave more stem lesions than when the petioles are broken off
close to the stem; the latter method is pratised by growers. A new type of foot rot,
occurring the last three years, appeared to be caused by at least two Phytophthora
species.
Rhizosphere microflora
Great differences in the mycoflora were found in soil favouring parasitic action of
Rhizoctonia solaniand in soil not favouring this action of R. solani.In the latter more
fungus species were found, in particular more Pénicillium species, while Trichoderma
wasisolated from this soil only.
Bacterial diseases ofinsects: Bacillusthuringiensis
The feeding behaviour of caterpillars of Pieris brassicae, was used as a test to demonstrate differences inthetoxiccomposition ofcommercial B. thuringiensispreparations. The relations between the quantity of food consumed and the quantity of the
preparation per mgr food offered, seems to be specific for the quantity of B. thuringiensis preparation consumed and the quantity of the preparation per mgr food
offered.
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DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY

General
Sixteen different aphid species have been reared continuously for various purposes.
Extensive studies have been started on the Pemphigus species which occur on poplar
trees in The Netherlands. Studies on the systematics and the morphology of gall
midges and thrips species, noxious in horticulture, agriculture and forestry were
continued. The effect ofthephysiological condition ofthe hostplant onthe population
development of phytophagous spidermites {Panonychusulmi and Tetranychus urticae)
was further tested. The mites were reared on apple trees and bean plants growing on
nutrient solutions with various cation and anion concentrations. A high content of
nitrogen and magnesium in the solutions seemed to increase the rate of development
and propagation of the mites. The reproductive capacity of the mites increased with
the total N content of the leaves. Some progress was made in rearing the mites on
artificial media.Inexperimentswith Tuberolachnussalignuson Salix viminaliscultured
on liquid media a positive effect was observed of the total N content of the media and
the leaves on the population development of the aphids. The total N content of the
leaves was also affected by the concentrations of ions, other than nitrate. Also
seasonalfactors appeared to affect thetotal N content oftheleaves.
The possibilities were investigated of identifying the amino acids in the phloem sap
of young willows bymeans of thin-layer chromatography. Some amino acids could be
identified.
The experiments on the rearing of aphids on artificial media were continued. Some
progress wasmadewith Myzuspersicae.
Apple
Studies on the relations between the apple aphid Rhopalosiphum insertum and its
naturalenemiesshowedthattheincidencerateofhymenopterousparasitesdepended for
the greater part onvariationsinthepopulation densityof theaphidand notthereverse.
The possibilities of integrated control of pests and diseases in apple orchards continued to be studied in three experimental orchards and were started in a fourth. The
effect of the use of various spraying programmes on the population movements of
noxious and useful organisms was studied extensively. Interesting differences were
observed inthe occurrence ofpests inthevarious objects. A number of new chemicals
were tested for their effect on the fruit tree red spider mite. Special attention has been
paid to Oleocin giving a good control of the spider mite and being harmless to the
predatory mites.A number of fungicides, acaricidesandinsecticides hasbeentested for
their effect on predatory mites and predatory bugs and for their effect on the total
fauna ofthe apple tree.Investigations continued onthe significance ofpredatory mites
asbioticcontrol factors inapple orchards. Under certain circumstances they appeared
ableto checkthepopulations ofthespidermite.Alsothe significance ofpredatory bugs
as biotic control factors in orchards has been studied. New preparations of Bacillus
thuringiensis havebeen successfully tested for their effect on leafroller infestation in
orchards. The Adoxophyes nuclear polyhedral virus has been produced in quantities
large enough for a small-scale field trial by mass-breeding the caterpillars on a semisynthetic diet. This method gave us also an opportunity to test the toxicity of a large
variety of chemicals on the caterpillars. The field experiments with the egg parasite
Trichogramma embryophagum var. cacoeciaewere continued. Release of the parasites
always diminished the percentage of infested fruits. However, this year the effect was
small,probably ofthelowdensityofthehost population.
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Carrot(seealso witloof chicory)
All parasites bred from Psila rosaebelonged to the species Chorebus( = Dacnusa)
gracilis NEES.

Thephenology ofthecarrot rustflywasstudied byusing "yellow traps".
Cereals
In general this year the infestation of the saddle gall midge (Haplodiplosis equestris)
on summer cereals was less serious than on winter cereals. Many wheat varieties and
some oat and barley varieties have been tested for their susceptibility to gall midge
attack. The observations will be continued with 11 wheat varieties. Infestation of
wheat by Contarinia tritici and Mayetiola destructor was more common than in
previous years. Sitodiplosis mosellana caused damage to rye on the German border.
Investigations have been made on thrips species occurring in the various oatgrowing regions of our country.
Lettuceandendive
The occurrence has been studied ofPemphigus bursariuson the indigenous varieties
of Populusnigra. It seemed rather common on those varieties. The larvae of Thaumatomyia notata M G . appeared to bepredators ofthe aphids on endive.
Onion
Irradiation experiments demonstrated that the optimum dose lies near 5 krad
(females totally sterile and males carrying dominant lethal factors). The optimum age
of the pupae for irradiation has been determined;theseexperimentswillbecompleted
by cytological studies.Breeding of the larvae on an artificial diet has been started.
In field experiments varying results have been obtained with dimetilan. The hymenopterous parasite Aphaereta difficiliswas bred from pupae of the onion fly. Other
diptera bred from onions are Hylemya cilicrura,Eumerusstrigatus and Syretta pipiens.
Treesinnurseries
Much attention has been paid to the gall midges occurring on roses in nurseries.
The gall midge Rhabdophaga terminalis was very noxious to willow (Salix alba) in
nurseries and in windbreaks along orchards. In control experiments thiodan and
Folidol gavethebest,but stillunsatisfactory results.
Willow
In experiments on the control of the gall midge Rhabdophaga heterobia in osiers
spraying and dusting ofamixture of thiodan and Folidol gavethe sameresults.
Witloof-chicory
Studies on the biology of the Napomyza species revealed the occurrence of the
following species: Napomyza cichorii SPENCER on witloof chicory; Napomyza carotae
SPENCER on carrot and Napomyza lateralis FALL, on camomile. Control experiments
to prevent infestation of theheadsinthetrench by cutting the leavesjust above their
base gave the same negative results as in 1965,probably because the plants had been
kept too long after lifting.
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DEPARTMENT OF VIROLOGY

Apple
Although there are certain similarities between witches' broom and „kleinvruchtigheid", field observations and experimental results indicate that the two diseases are
not caused by the same virus. Symptoms of „kleinvruchtigheid" were in general less
pronounced than in previous years. Fruits of diseased trees contained more aborted
seedsthan those of healthy trees, aphenomenon which may have diagnostic value.
Heat treatment offivecommonly used rootstocks has resulted in some material free
from knownviruses ofapple and pear.
Efforts topurify chloroticleaf spot virus from infected Chenopodium amaranticolor
lead to theconclusion that thisviruscan best bekept atpH 9.
Carnation
Plants of 'Joker' were grafted with shoots of four carnation cultivars in order to
detect etched ring virus. In the 'Joker' rootstocks two types of symptoms were observed: 1.slight necrosis,often combined with ablotching;2.a chlorotic mosaic followed by necrosis, sometimes in combination with blotch.
Chrysanthemum
Trials were performed to determine the value of an agglutination test on virus B to
simplify serological detection of thisvirus.
Cultivated mushroom
From mushrooms showing symptoms of die-back disease viruslike particles could
be isolated: isodiametric particles with diameters of 25 and 24 my. and bacilliform
particles of 19 m[i x 50mpi.
Legumes
Virusesisolated from peas showing wiltingand stem necrosis,and from Wisteriasp.,
werefound to berelated toPhaseolusvirus2.
Potato
Cultural practices in a crop of seed potatoes did not affect the occurrence of mature
plant resistance to virus Y N in its progeny. Plants originating from seed potatoes,
grown inthe autumn months at a low nitrogen level, showed thehighestinfection with
virus X.Inoculation withvirus X, orvirus Y N on aleaf of an intact potato plant leads
to a lower percentage of infected tubers than inoculation of a leaf on a decapitated
plant. Theeffect increases with the sizeoftheremoved head ofthe plant.
Leaves of two species of Chenopodiumreacted with chlorotic spots some four weeks
after inoculation with virus S.The long incubation period makes their practical application astestplants unattractive.
By means of meristem culture ten selections of 'Eersteling' were freed from the
virusesXand S,and oneselection of'Allerfrüheste Gelbe'from virus A.
Tomato
A tomato plant with streak symptoms yielded a strain of TMV which contrary to
other TMV strains produced local necroses in Nicotiana tabacum 'Samsun nn'. Due
to itsinstability this strain could not readilybe purified.
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Siol-borneviruses
Considerable differences were found in the efficiency of various populations of
Longidorus elongatus as vectors of tomato blackring virus. However, populations of
Xiphinema diversicaudatumalltransmitted Arabis mosaicvirusequally well.
DEPARTMENTOFNEMATOLOGY

The influence of damage by nematodes to a plant on the multiplication of these
nematodes wasexpressed in an equation. Results of experiments on the multiplication
of Heterodera rostochiensis on potatoes were in good agreement with that according
tothe equation.
Females of Pratylenchus penetrans that laid about 40 eggs in three weeks made
lesions in the roots of the good host white clover about one and a half times as large
asthose made by females that did not lay eggs.This accords withthe assumption that
individuals ofP.penetrans cannot take up more than twicethe quantity offood needed
to maintain the population. This assumption makes the relation between density and
increase almost equaltothat according to thelogisticcurve.
The tolerance limit of carrots for Rotylenchus uniformis was found about 3500
nematodes per 500 g soil in pot experiments. Field observations suggest at least 2000
nematodes per 500gsoilinthefield.
Potatoes attacked by medium population densities of Heterodera rostochiensis
became much taller than those attacked by small population densities in pots that
received little nitrogen but only little taller in pots that received much nitrogen. This
growth stimulation had little or no effect on tuber production and the rate of multiplication ofthe nematode.
In 1965the rate of multiplication of pathotype ABCD of//, rostochiensis on Solanum was much higher than that of pathotype A. In 1966the rate of multiplication of
both pathotypes was the same. The cause of the difference in 1965 was probably a
difference in 1964 in the conditions under which the pathotypes were propagated
(different seasons).
The rate of multiplication of H. rotochiensis on potatoes was decreased from
14-fold inuntreated soilto 0.05-fold insoiltreated with2.5mg2-methyl 2-(methylthio)
propionaldehyde O-(methylcarbamoyl) oxime (Temik) per kg soil. This compound
wasalsoextremelyeffective against stemnematode attack in onion.
Equilibrium densities of the stem nematode were higher in the foci than on the
edges of areas in fields where this nematode occurs. Also good hosts were more
severely attacked in the centre than on the edge of these patches whennematode densitieswerethe sameinbothplaces.

DEPARTMENT OF PLANT DISEASE RESISTANCE

Lettuce
Most Dutch and a number of foreign lettuce varieties were examined as to their
susceptibility or resistance to the three races of Bremia lactucaethat have so far been
found inTheNetherlands.Many Dutch varieties werefound to be resistant to the new
race 3which was found in 1965, but most American crisp-varieties resistant to race 2
proved to be susceptible to race 3. 16-18°C was found to be the optimum temperature for the sporulation of B. lactucae. The sporulation was clearly promoted by
anykind ofleaf injury.
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Pea
It was found that calcium deficiency caused by excess of magnesium could increase
the susceptibility of pea to Fusarium oxysporum f. pisi, in spite of the accompanying
highpH.Ourguestworker Mr. K.Kuniyasu(Japan)found thatunder these circumstanceseventhevarity 'Koroza' may be affected.
Some pea varieties that had so far been resistant to the early browning in The
Netherlands, were affected for the first time in 1966, supposedly by a strain of the
virus that is new to this country and may be identical to a strain occurring in Great
Britain.
Potato
The potato variety 'Multa', which had a reputation for a high degree of field resistance, was severly attacked byPhytophthora infestonsin various places in TheNetherlands in 1966. This phenomenon raises a number of important questions as to the
physiologic specialization of the parasite and the nature of field resistance. A number
of isolates of the fungus originating from 'Multa' and preliminarily identified as race
1.4, are being further investigated. In testing potato varietiesasto their resistance to
P. infestans(for the benefit of the Institute for Research on Varieties of Field Crops),
not only the R-genes were determined but also thefieldresistance of foliage and tuber
(according to methods developed bydr.J. C. Mooi).
Besides those already mentioned we carried out the usual 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 breedersand other institutes weresupplied with infection material.
Tomato
Valuable progress was made in drawing up a scheme based on test results and representing the relation between the virulence genes of Cladosporiumfulvum and the
resistance genes of tomato. According to this scheme the so-called old races possess
only the virulence genes 1to 3inclusive, whereas the 'new' races are distinguished by
thepresence ofgene4.The onlycombination ofresistance genesthat hasnot yet been
broken isthecombination Cf2.Cf 4,whichisavailable insome Canadian varieties.
WheatandBarley
Almost everywhere in W. Europe yellow rust (Puccinia striiformis) in wheat was
rather frequent in 1966;yellow rust in barley was mainly found in W. Germany and
in Great Britain. In The Netherlands the 'Cleo' and 'Opal' races were especially
frequent. In Great Britain severe attack by a new race F 60=W 11 was observed.
This new race quickly spread to The Netherlands and hitherto resistant varieties
such as 'Ibis', 'Sylvia' and 'Tadorna' were found to be susceptible. This race has a
comparatively short incubation period of 12days. In the race nurseries a new race
was identified: the 'Alba/Dippes Triumph' race, belonging to W 16. In this project
too, valuable progress was made in our efforts to obtain a better insight into the
relation between thevirulence genesoftheparasite and theresistance genes ofthe host
(wheat).
In wheat on clay soils in the northern part of the country ear scab caused by Fusarium spp. was exceptionally frequent. It was found to be mainly caused by F. culmorum and F. graminearum {Gibberellazeae). We even came across a few cases of
serious attack of thepanicles of oats. The isolates originating from these caseswere all
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identified as F. graminearum. There is undoubtedly a connection between these
phenomena and theexcessiverainfall during thepast season.
The increasing importance of grain, root and foot rot diseases causes a growing
interest in breeding for resistance against these diseases among breeders. Therefore
production and distribution of infection material of Cercosporella herpotrichoides
wasstarted onan experimental scale.

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL AVIATION

The use of aircraft in agriculture is still increasing. The total area of agricultural
crops,treated from the air,amounted to 67,000ha thisyear.
Aerial spraying with 5litres CCC 40%in 30litresliquid per ha on winter wheat had
the same effect on plant height as spraying with ground equipment with400 litres per
ha. Spraying the same dosage CCC bythe ultra-low-volume spraying method was less
successful. The treatment with CCC did not affect the infestation of winter wheat by
Haplodiplosisequistris.
The control of Poa annua in grass grown for seed by aerial spraying with 6 litres
endothal per ha was asgood asby spraying from the ground ifthis dosage was applied
in 80litres liquid per ha by spraying one run twice. Laboratory tests with Actril and
DNOC in concentrations used for aerial spraying on weeds confirmed the results of
field experiments, in which the herbicidal action ofActril waslessthan that of DNOC.
MCPP, applied in high concentrations had a better weed-killing effect than Actril M.
The spray distribution and working width of the Piper Pawnee is very much influenced by the flying speed, flying height and the location of spraybooms and
nozzles. Flying with a speed less than 90 mph at a height of at least 2 m resulted in a
spraywidth of 16m.
Tests have been carried out on the ultra-low-volume-spraying method. Due to drift
danger the flying height has been reduced to 1.50-2 m, which decreased the spraywidthto 14-15m.The sprayingwithherbicidal invert emulsions withtheBifluid spray
equipment has not yet given satisfying results. The addition of 0.27% Vistik to the
spray liquid did not prevent the formation of fine drift-susceptible droplets if diaphragm teejet nozzleswereused with ofwithout cores.

DEPARTMENT OF BIOCHEMICAL RESEARCH AND APPLICATION OFRADIOACTIVE ISOTOPES

Chenopodium amaranticolor was used as a host plant in the chromatographic procedure for isolating chlorotic leafspot virus from apple and pear. With glass powder
as column material and mixtures of polyethylene glycol, NaCl, glucose, MgCl2 and
Trisbuffer, pH 9, as solvents the virus was eluted by solvents containing less than 3%
polyethylene glycol and no NaCl. The infectious preparations did not show ultraviolet light absorption because the virus concentrations were too low. The GE-36
virus from apple and pear behaved in a similar way as the chlorotic leafspot virus in
thisprocess.
Germinating 14C-labelled spores of some strains of Bacillus thuringiensis excreted
substances different from thoseexcreted byother strains.
Bringing together first a normal and then a 32P-labelled male onion fly, Hylemya
antiqua with the same female revealed that the female is polygamous. After release of
labelled onion flies in dispersal experiments the flies were found 120 m from the
startingpoint.n-Propyldisulphidewasabetter attractant than beer.
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In relation to the field resistance of different potato varieties to Phytophthora infestans a correlation between the percentage of leaf surface infected by the fungus, and
the growth ofPhytophthora on extracts ofcomparable leaveswasfound in somecases.
The susceptibility of the plants correlated better with the growth of Fusarium culmorum on extracts ofthegrains of some wheat varietiesthan onextracts ofthe glumes.
Anions from exudate of onion roots inhibit growth of Sclerotium cepivorum.Cations
from theexudate stimulate growth of the fungus
With the aid of high polymer two- or three-phase systems spores of different physiological racesofPucciniastriiformis had been distinguished.
Nutrient solutions with a supplement of concentrated exudate of'Bintje' tubers did
not stimulate the sclerotiaformation in Rhizoctonia solani.
DEPARTMENT OF RESEARCH ON THE INFLUENCE OF AIR POLLUTION ON CULTIVATED
PLANTS

An investigation repeated for the third time on susceptibility for S0 2 of 7 varieties
of lettuce resulted in a reliable difference between the most and least susceptible
variety; the othersproduced differences between individual plants within the varieties.
Ethylene fumigations of tomato plants during five to six hours at concentrations of
0.5to 3ppmcaused novisible reaction.
A fumigation with 3ppm for 23 hours resulted in a strong epinastic reaction at the
base oftheleafpetioles and curling oftheyoung growingleaves.
An apparatus was constructed to fumigate herbaceous plants, shrubs and trees in
their natural environment and under normal climatic conditions. With this apparatus
daffodil, tulip and Ixia were fumigated for 3 hours with H F in a concentration of
0.030 ppm. The most susceptible varieties showed leaf tip damage to an extent of
2to 4cm.
Some time after an aluminium factory came into operation, injury to trees and
shrubs occurred intheneighbourhood ;farm cropswerenot affected.
For some factories the opportunity was given to carry out measurements on the
amount of air pollution in the neighbourhood of these factories before production
starts,to estimate how much extra air pollution may becaused bythenew factory.
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Bara//wa-kernpolyedervirus 64
Allium cepa 29
barley 165, 168
Alopecurus myosuroides 140
"Bayer 5089" 67-69

bean 164
"beet ringspot" virus 96
Belonolaimus 114
bereklauw81
bes 100
bes, rode 96
Bidens 50
Bidens pilosa 110
Bidens tripartitus 76
biet 42-43
binapacryl 69
biochemisch
virusonderzoek
143-147
Biotrol 63
BiotrolW.P. 65
Birlane 116
bladluizen 57-59, 62,70, 74
bladmineerders 57-58, 60, 62
bladrollers 57, 60-63
bladvlekkenziekte 128
blauwe regen 91
bloedluis, zie appelbloedluis
bloedvlekkenluis 58
bloemisterijgewassen 30-36, 84,
95,105-106
bodemmoeheid 25
boekweit 157
bol-, knol- en wortelgewassen
36^2,107-111,129
boneluis 153
bonevlieg 77
boomkwekerijgewassen 88-90
boon 91-92,102,121-123
borax 25
Botrytis 25
Botrytis allii 21, 162
Botrytis cinerea 26, 36,163
Botrytis squamosa 29,162
brandnetel, kleine 147
brandnetelblad 100
brandnetelbladvirus 100
Bremia lactucae 126-128,167
Brevicoryne brassicae 50
bromofos 64, 68
B-virus 106

C8514 66
Calciumnitraat 38
Calendula officinalis 81
Callisto denticulella 61-62
Capitophorus hippophaes 50
Capsicum annuum 110
Capsicum frutescens 110
captan 57, 59-61, 65-67, 69-70
Carbaryl 57,68
carnation 162, 166
"carnation etched ring" virus
105
carrot 165, 167
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carrot rust fly 165
Carum carvi 50,81
CBV 95, 98,145-146
CCC 138-139,141, 169
Celosia luttonii 110
Celosiaplumosa98,110
Cephalosporium 43
Cercosporella herpotrichoides
134-135,169
cereals 165
Chamaecyparis lawsoniana 32
champignon 100
champignonvirus 100
"chat fruit" 99
Chenopodiaceae 98, 110
Chenopodium album 91
Chenopodium amaranticolor 92,
95,110,145,166,169
Chenopodium ambrosius 110
Chenopodium botrys 110
Chenopodium capitatum 110
Chenopodium foetidum 110
Chenopodium hybridum 110
Chenopodium murale 110
Chenopodium polyspermum 110
Chenopodium quinoa 92, 95, 98,
110,145-146
Chenopodium urbicum 110
Chimabacchaphryganella 62
chloorparacide 65
chloorpicrine 45
Chloropisca glabra 76
chlorotic leafspot virus 166, 169
chlorotisch bladvlekkenvirus 98,
145
Chorebus glaber 84
Chorebus gracilis 73,165
Chorebus parvungulus 84
Chortophila cilicrura 77
chrysant 106
Chrysanthemum 166
Chrysanthemum leucanthemum
110
Chrysanthemum segetum 82
Cicadella viridis 72
Cichorium endivia 50,81
Cichorium intybus 80
cichorij, wilde 80
Cladosporium fulvum 128, 168
Clematis 32,162
Clinodiplosis rosiperda 89
clover, white 167
Cnephasia 63
Colletotrichum
lindemuthianum
122, 150
coniferen 32
Coniothyrium clematides-rectae
32,162
Coniothyrium fuckelii 32,162
Contarinia pisi 72
Contarinia tritici 87-88, 165
Coreopsis grandiflora 110

172

Crataegus spec. 163
Cucumis virus 1124, 126
Cucumis virus 2 126
cyclamen 32
Cycocel 138-139
D
Dacnusa glaber 84
Dacnusa gracilis 73, 165
Dacnusa pubescens 84
Dasyneura brassicae 51
Dasyneura mali 51,58
Daucus carota 81
D D 45
D D T 65,137
Delan 66
demeton-S-methyl 58
Dianthus caryophyllus 30
diazinon 73-74
dichloorvos 51
dicofol61,65,67,69-70
Didymella lycopersici 26
Didymella pinodes 126
"die-back" disease 100,166
Diglyphus isaea 84
dimetilan 73-74, 78, 165
Dinorphotheca spec. 82
dinocap 57,59
Dipterex 66
dithianon 57
Ditrapex 30
D N O C 140, 169
dodine 59,62-63, 65-66
Dolichodorus 114
DRB66
duist 140
Disaphis spec. 58
E
E-36 virus 95, 98, 146
ear scab 168
„Elefantenhaut" 39
enatiemozaïekvirus91, 146
endive 165
endosulfan 65,89
endothal 140,169
Ericaceeën 32
Erwinia amylovora 163
erwt 25, 44, 72, 91-92, 95, 102,
123-126
erwtegalmug 72, 87,137
erwtemozaïek 102,123
"etched ring" virus 95, 166
ethyleen 155
ethylene 170
Eumeris strigatus 77-78,165
fenitrothion 64
flreblight46,163
fluitekruid81
folidol E 605 89, 165

foot disease 162
foot rot 162,169
Fragaria vesca 56
Frankliniella 51
Freesia 162
Fresia 33-34,157
fruit tree red spider mite 164
fruitspintmijt 59-61,67, 70
fruitteeltgewassen 56-72, 95,
97-100,121
Fusarium 34
Fusarium avenaceum 36
Fusarium culmorum 134, 148,
168,170
Fusarium
graminearum 134,
168-169
Fusarium nivale 134
Fusarium oxysporum 25, 31, 33,
36, 162
Fusarium oxysporum f. asparagi
25, 162
Fusarium oxysporum f. dianthi
32,162
Fusarium oxysporum f. pisi 168
Fusarium oxysporum f. pisi ras 1
125
Fusarium oxysporum f. pisi ras 2
125
Fusarium redolens 31-32
Fusarium redolens f. dianthi
162
Fusarium solani 46
Fusarium spec. 168
gaasvliegen 69
Gaillardia grandiflora 110
gall midges 164
galmuggen51,139
ganzebloem, gele 82
GE-36 virus, 95,98, 146,169
Gerbera 34-36, 162
gerst 85-88, 112,130-134
Gibberella zeae 168
gladiolen 95-96, 122-123, 154
157-158, 160-161
Gloeosporium 59, 70
Gomphrena globosa 92, 110
goudsbloem 81-82
granen 85-88, 130-134, 139
griendcultuur 89-90
griendgalmuggen 89
Griphosphaeria nivalis 134
groentegewassen 25-29, 72-84,
100-105, 121-128
grondvirussen 95-96
Gusathion71,89
H
handelsgewassen 42-44, 129-130
Haplodiplosis equestris 85, 88,
139,165,169

haver 85,88
havercystenaaltje 135
hawthorn 163
heksenbezem 97
Helicotylenchus 114
Helminthosporium solani 36
Hemisarcoptes mali 58
Heracleum sphondylium 81
Hessische mug 139
Heterodera 114
Heterodera avenae 135
Heteroder a rostochiensis 112—
113,118-120,167
H F 170
Hieracium pilosella 76
hoefblad, klein 124
hyacint 51
Hylemya antiqua 77-78, 153,
169
Helemya cilicrura 165
I
incarnaatklaver 157
isolan 59
Ivorinl24
Ixia venus 156, 170
K
kaliumarseniet 160
kalksalpeter 39
kamille 76, 80-82
karwij 81
Kelthane 61,67-68
Kilval71,116
klaver, rode 91,113
klaver, witte 113,117
kleefkruid 140
kleinvruchtigheid 97, 99, 166
knolselderij 81
knopkruid 140
komkommer 126
komkommermozaïekvirus 102
kommaschildluis 58-59
koolzaadgalmug 51
koperoxychloride 66
koprot 27
kruiskruid 76, 81-82
kruiskruid, klein 140
kwik 66

Lactuca sativa 81
landbouwgewassen 36-44,85-!
107-111
landbouwluchtvaart 137-142
legumes 166
lepelblad 96
Lepidosaphes ulmi 58
Lestodiplosis spec. 89
lettuce 167,170

"lettuce ringspot" virus 96
lieveheersbeestje 60, 62
Lithocolletis blancardella 60-62
Lithocolletis corylifoliella 62
Lonchaea chorea 78
Longidorus elongatus 167
Lucilia cuprina 112-113
luzerne 157
luzernemozaïekvirus 147
Lycopersicum hirsutum 128
Lycopersicum peruvianum
102-103
Lycopersicum pimpinellifolium
128
Lysimachia nummularia 50
M
Macrolabis luceti 89
magnesium 40,164
Malacocoris chlorizans 69
malthion 57,64
maneb 57
mangaan 40
manganese 163
marmor tabaci 102
Matricaria chamomilla 81
Matricaria discoidea 81
Martricaria maritima ssp. inodoraU
Matricaria matricarioides 81
Matricaria spec. 80
Mayetiola destructor 88, 139,
165
MCPP 140,169
meeldauw 57, 59, 60-61, 70
meeldauw, valse 43, 126
meidoorn 46
Melampsora Uni129
melkistel 76, 80-81
Melprex 59,62-63, 65,68
meristeemcultuur 97,108
meristem culture 166
Meta-iso-Systox 116
metam-Na 30
methylbromide 30, 33,45
Milbex 66-67
"milk disease" 64
Monoctonus cerasi 57
Morestan 65, 68-69
"mottle" virus 105
Mucorinae 46
muggen 69
muizenoor 76
mushroom, cultivated 166
muur 140
Mycodiplosis spec. 51, 89
Mycosphaerella pinodes 126
Myzus ajugae 50
Myzus ascalonicus 50
Myzus certus 50
Myzus myosotidis 50
Myzus persicae 50, 53,164

N
Nankor 68
Napomyza carotae 80-84,165
Napomyza cichorii 80, 82-84,
165
Napomyza lateralis 80-82, 84,
165
narcis 156
"near wilt" 125
Nectria 33
Nectria radicicola 32
Nemafos 115-116
nerfmozaïek 91
netschurft 39,41-42
Nicotiana clevelandii 92
Nicotiana debneyi 92, 110
Nicotiana glauca 102
Nicotiana rustica 110,157
Nicotiana tabacum 103, 110, 166
Nicotiana virus 11,122
Nissol 66-69
nitrogen 164
O
oat 165,168
Obione sibirica 110
oculatiegalmug 88
Oliocin 65-68,164
onion 162,165, 167, 170
onion fly 165,169
onkruidbestrijding 140
Ophiomyia pinguis 83
Opius spec. 84
Orius spec. 69
Orthosia gothica 61
Orthosia incerta 61
Oxythiochinox 57,69
ozon 157

paardebloem 80
Pandemis heparana 61
Pandemis ribeana 61
Panonychus ulmi 54, 66-67,
69-71,164
parathion 67-69
pastinaak81
Pastinaca sativa 81
pea 162,166
pear 163,169
peer 95,97-100,146, 159
Pemphigus bursarius 50, 74-76,
165
Pemphigus fuscicornis 50
Pemphigus gairi 50
Pemphigus paseki 50
Pemphigus phenax 50
Pemphigus piceae 50
Pemphigus populinigrae 50
Pemphigusprotospirae 50
Pemphigus salicicola 50
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Pemphigus spec. 164
Pénicillium 48, 163
Pentac 67-69
Pentatrichopus fragaefolii 50, 56
Peronospora schachtii 43, 163
Peronospora spinaciae 128
Peroxyacetylnitraat 157
Petunia hybrida 92, 157
Phaenobremia aphidimyza 89
Phaseolus virus 1121
Phaseolus virus 2 122-124, 166
Phialophora 30
Philaenus spumarius 72
phlox 115
Phytocoris 60, 62
Phytomyza heringiana 58
Phytophthora 27
Phythophthora arecae 27
Phytophthora cinnamomi 32
Phytohpthora crytogea 34-36,
162
Phytophthora infestans 36, 38,
129,147,163,168,170
Phytophthora porri29, 162
Phytophthora richardiae 27
Phytophthora spec. 163
P / e m brassicae 47, 163
Pisum sativum 110
Poa arc/ma 140, 169
pok, diepe 42
pokschurft 39
Pomarsol 66
poplar 164
populatie dynamica 112
populatie-sterilisatietechniek, zie
sterilisatietechniek
populier, Italiaanse 74
Populus nigra 50, 74,165
Populus nigra var. italica 74
potato 163,166-168, 170
Pratylenchoides 114
Pratylenchus 114
Pratylenchus penetrans 113, 117,
167
proliferatie 97
proliferatieziekte 72
Pseudhalenchus 114
Pseudomonas phaseolicola 123
/"«Vararae 72,165
Ptycholoma lecheanum 61
Puccinia striiformis 130, 149,
152, 168, 170
Pythium megalacanthum 129
R
raaigras, Italiaans 112
radioactieve isotopen 153
Radopholus 114
"raspberry ringspot" virus 96
ratelvirus 93-96
Residuren 124
Rhabdophaga heterobia 89, 165
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Rhabdophaga spec. 89
Rhabdophaga terminalis 89, 165
Rhizoctonia 150
Rhizoctonia solani 47-48, 163,
170
Rhizoctonia-ziekte 38,47
Rhopalosiphum insertum 56, 70,
164
Rhopalosiphum padi 50
roest, gele 130-133
rogge 88
Rogor 116
rolmozaïek 121
roofmijten 69,71
roofwantsen 60, 70-72, 153
roos 84, 88-89, 106
Rotenon 68
Rotylenchus 114
Rotylenchus uniformis 113, 167
rust, yellow 168
ruwschilligheidsvirus 98
rye 165
saddle gall midge 165
Salix alba 89, 165
Salix amygdalina 89
Salix viminalis 50, 164
Sandoz 6607 68
Sandoz 5538 68
scherpmozaïek 91-92, 102, 122
schorseneer 80
schurft 39-41, 57, 59-62, 70, 150
schurft, oppervlakkige 42
schijfkamille, zie kamille
Sclerotium cepivorum 29, 149
170
Scorzonera hispida 80
Senecio vulgaris 81
Septoria nodorum 135
Septoria tritici 135
sérologie 95-96
Sium erectum 50
Sitodiplosis mosellana 88, 165
sjalot 29
sjalottevlieg76
sla 74-76, 81, 96, 117, 126-128,
154
slawortelluis, wollige 74-76
sluipwespen 69, 84
"smog" 147
SO2 170
soil-borne viruses 167
Solanum aculeatissimum 110
Solanum andigenum 119
Solanum citrullifolium 110
Solanum giganteum 110
Solanum luteum 110
Solanum miniatum 110
Solanum nigrum 110
Solanum nipponense 110
Solanum pattersonii 110

Solanum rostratum 110
Solanum tuberosum 119
Solanum vernei 119
Sonchus spec. 80-81
spar 159
Spilonota ocellana 61
spinazie 126, 157
spinnen 60
spurrie 140
stengelaaltjes 112, 114-115
sterilisatietechniek, populatie- 78
Stigmella malella 58-60, 62
stippelstreep 122
straatgras 140
Streptomyces scabies 39, 163
stuifbrand 133
sugar beet 163
suikerbiet 160
Syretta pipiens 77, 165
Systox89, 116
tabak 96, 126, 157
tabaksmozaïekvirus 91
tandzaad 76
Taraxacum officinale 80
tarwe 85-88, 130-135, 138, 149
tarwegalmug, gele 87
tarwegalmug, oranje 88
tecoram 57,66
Telotylenchus 114
T e m i k l O G 120, 167
Terracur P 116
Tetragonia expansa 92
Tetranychus urticae 54-55, 164
tetrasul 57, 59-60, 65-67, 69-71
Thaumatomyia notatal 6, 165
Thecabius lysimachiae 50
Thielaviopsis 33
Thielaviopsis basicola 32
thiodan89, 165
thiram 65,66,68
Thomasiniana oculiperda 88
Thrips tabaci f. pulla 51
T M T D 66, 69
TMV 102-103, 153,166
tomaat 25-27, 102-105, 128, 155
tomato 163,166,168, 170
"tomato black ring" virus 96,
167
topbladroller 63
"top-Fusarium" 25
topsterfte 122, 125
topvergeling 123
topverwelking 25
triamifos 57
Trichloorfon 57-58, 64
Trichoderma 48, 163
Trichodorus 124
Trichodorus cylindricus 93
Trichodorus nanus 93
Trichodorus pachydermis 93-94

Trichodorus primitivus 93
Trichodorus similis 93-94
Trichodorus viruliferus 93
Trichogramma 60
Trichogramme! embryophagum
var. cacoeciae 61, 65, 164
trips 51, 85
Tuberolachnus salignus 51, 54,
164
tuinboon 92
tuinbouwgewassen 25-36,
56-84,97-106,121-128
tulip 170
tulpen 137,154,156-157,
159-161
Tuzet 32-33
Typhlocyba spec. 62
Typhlodromus spec. 71
Typhlodromus tiliae 68-69
Typhlodromus tiliarum 68

Verticillium albo-alrum 36, 162
Verticillium dahliae 43, 121, 163
Verticillium nigrescens 43, 163
Verticillium spec. 42, 121,128
vetvlekkenziekte 123
verwelkingsziekte 32, 42
Viciafaba U0
F;£«a-mozaïekvirus91
Virus-A 166
Virus-B 166
Virus-S 166
Virus-X 166
Virus-YN 166
Vistikl41,169
vlas 129-130
vlasbrand 129
vlasroest 129
vlekkenziekte 122
vlekkenziekte, donkere 126
vlekkenziekte, lichte 126
vliegen 69

U
ui 27,77-80,114-115, 149
uievlieg 77-78, 153
Undeen 65
ureum 38-39
Urtica wens 157
Ustilago nuda 133
Ustilago tritici 133

vlinderbloemigen91,102
voetrot 26, 34,44
voetziekte 25
voorjaarsuil 57-58, 60, 63
vruchtbladroller 59-60, 62-64,
70, 153
vuur 137

vaatziekten 30
vamidothion 59
Vapam 45
verbruining, vroege- 124
verbruiningsvirus vroege95-96,102
Verdugt 420074 68

W
Wachtliella rosarum 89
waterstoffluoride 154, 156,
158-159,161
wepsyn 59-61, 65, 68-70
wheat 165,168-170
wilg 51, 89
wilgetopgalmug 89
willow 165

winterpeen, zie peen
wintertarwe, zie tarwe
wintervlinder 57-58, 62-63
witches' broom 166
Wisteria spec.91,166
Wisteria-vims 92
„wit" 126
witlof 80-84,114-115
witlofmineervlieg 80
witloof chicory 165
witrot 29
witte-klavermozaïekvirus 91
wolf 128
wortel, zie peen
wortelrot 32,44
wortelvlieg 72-74
X
Xanthomonas 46
Xiphinema diversicaudatum 94,
167
Y-virus 50
Zaadbiet, zie biet
zevenblad81
zilverschurft 36
zineb27, 32-33, 57,66,68
ziram 66,68
zomergerst, zie gerst
zomertarwe, zie tarwe
zonnebloem 157
zwarte-vaatziekte 121-122
zwaveldioxyde 154
zweefvliegen 60, 62, 69
Zygotylenchus 114
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