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A L G E M E E N
PERSONEEL
Door getrek aan aanbod, van geschikte sollicitanten moesten twee
plaatsen van botanisch analyste c.q. assistente onbezet blijven,
MATERIAAL
De nieuwe mycologische kas, die eind. 1962 in gebruik kon worden
genomen is nog niet geheel afgewerkt. Niet in alle dëelkasjes is'
' verlichting aanwezig maar vérwacht mag worden dat dit binnenkort
wel het geval zal zijn.
De door bronwater*gekoelde deelkasjes bleven uitstekend binnen
het ingestelde temperatuur traject. Dit kan van de met ijswater ge
koelde compartimenten nog niet worden gezegd. Uit de thermograaf-hygrograaf stroken van vele weken blijkt, dat de temperatuur in de
met ijswater gekoelde afdelingen bij zonnig weer te hoog oploopt.
We hopen deze kinderziekte spoedig te boven te zijn.
STUDIEREIZEN

:

Ir. J. H. van Emden ging naar U.S.A. van 24/5 t/m 15/4 voor een
bezoek aan het "Symposium on Factors determining, the behaviour of
Plant Pathogens in Soil" en aan diverse instellingen van planteziektenkundig onderzoek.
Ir. R. E. Labruyère en Ir. J. E. van der Spek reisden van 20f6
t/m 22/6 naar Duitsland voor bezoek aan'Oost Friesland en Rheiderland
ter bestudering van erwteziekten.
S T E E N V R U C H T E N .
Loodglans (Stereum -purpureum Pers.) (proj. 1-4-2, Dr.. J.. Grosjean)
Gewerkt werd aan een publicatie, waarin de proeven van de laat
ste jaren in het bijzonder zullen worden beschreven. Tevens zal hierin
worden getracht een beschrijving te geven van de gedachtengang die
voerde tot de opzet van deze proeven, die naar alle waarschijnlijkheid
tot de oplossing van het loodglansvraagstuk aanzienlijk hebben bijge
dragen. Hiervoor is een behandeling van het gehele loodglansonderzoek
nodig} deze is intussen reeds voor een belangrijk gedeelte gereed.
Een aantal proeven en waarnemingen die in de loop der jaren werden ge
daan, doch waarover jiog niet werd gepubliceerd., zal tevens worden be
schreven.
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Volgens een Nieu.w-Zeeland.se publicatie zou het mogelijk zijn bij
frambozen-opslag in potten ziekteverschijnselen te verkrijgen door
inoculatie met Stereum purpureum. Teneinde dit te controleren is fram
bozen-opslag in potten gekweekt? inoculatie zal spoedig plaats hebben.
Bij deze proef zal tevens worden getracht na te gaan of ijzerbemesting
invloed op het resultaat heeft.
De proef te Roekanje, over de voorbehoedende werking van ijzer
sulfaat en salicylzuur, werd voortgezet. Een van de behandelde struiken
die zwaar beschadigd was door een machine, vertoonde in de voorzomer
lichte loodglansverschijnselen, die echter weer aan het afnemen zijn.
Een niet-behandelde struik was vrij zwaar ziek.
Bij een bezoek aan het pruimenperceel te Bemme1, waar getracht
werd na te gaan of toevoeging van magnesiumsulfaat de werking van ijzer
sulfaat en salicylzuur bevordert, bleek een groot gedeelte van het per
ceel in het voorjaar te zijn gerooid.
Bacteriekanker van steenvruchten (proj. 1-4-5» Dr. J* Grosjean)
De kersenpercelen te Malden en te Brummen, waar proeven werden
genomen met bespuiting met oxychinolinesulfaat en bemesting met molybdeen, werden bezocht. Hoewel het nog te vroeg in het jaar was om een
definitief oordeel te kunnen vellen, kon opnieuw worden vastgesteld
dat bespuiting met oxychinolinesulfaat de toename, van de ziekte in ze
kere mate kan tegenhnuden. Het is de bedoeling, in samenwerking met
Dr. Fuchs over deze proeven binnenkort een publicatie samen te stellen.
G R O E N T E G E W A S S E N
ANDIJVIE
Voetrot (proj. 1-16-2, Dr. K. Verhoeff, Naaldwijk)•
In het najaar van 1962 werd' een infectieproef ingezet, waarbij
jonge andijvieplahten werden uitgeplant in grond geïnoculeerd met uit
zieke planten geïsoleerde phycomyceten, vermoedelijk behorend tot het
geslacht Pythium. Hoewel er in het geheel geen symptomen optraden,
konden de voor inoculatie gebruikte schimmels uit de ogenschijnlijk
gezonde planten terug geïsoleerd worden. Dit herisoleren van de phy
comyceten uit de wortels gelukte tot 5 weken na het uitplanten al van
de tweede helft van november tot januari. Een in januari opgezette
soortgelijke proef had een overeenkomstig resultaat. Het ligt voor de

- 3 -

hand. te veronderstellen dat de schimmels hoewel parasitair-, alleen
pathogeen zijn, als de uitwendige omstandigheden voor de plant minder
gunstig zijn.
AUGURK
Ziekten van de augurk (proj. 1-13-1, Ir. T. W. Lefering)
Me_eldauw_zie.kjte_van_d£ augurk_
Door Ir. Lefering werden voor dit onderzoek 3 lichtkasten gebouwd
die gedurende winter en voorjaar goed bruikbaar bleken, maar door hun
plaatsing in een ongekoelde plantenkas des zomers onbruikbaar zijn we
gens te hoog oplopende temperatuur.
Uit de tot dusverre genomen proeven is gebleken, dat voor'de groei
van meeldauw een zeker minimum aan licht nodig is. Dit minimum is ge
ringer dan de hoeveelheid beschikbaar op een dag midden in de winter.
Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de methode waarbij op
water drijvende ponsstukjes uit komkommerblad worden gexnoculeerd en
geobserveerd. Op dergelijke bladschijfjes is de meeldauw 4 dagen na inoculatie reeds zichtbaar.
De waarnemingen over de invloed van UV licht werden voortgezet.
Het reeds eerder verkregen resultaat, dat de remmende werking van UY
licht op de groei van de meeldauwschimmel niet optreedt als tegelijker
tijd zichtbaar licht wordt gegeven, kon worden bevestigd»
TOMAAT

-

Botrytis in groentegewassen, speciaal bij de tomaat (proj. 1-16-4?
Dr. K. -Verhoeff, Naaldvrijk)
Van verschillende herkomsten zijn Botrytis cinerea isolaties ver
zameld. Een aantal hiervan zijn door middel van 1-spore cultures ge
zuiverd. De isolaties blijken in drie" groepen verdeeld te kunnen worden,
nl. met kleine Sclerotien (

1 mm), met grote Sclerotien (2-5 mm) en

met beide. Alle isolaties vormen in meerdere of mindere mate conidioforen, vooral op kersagar. Op aardappel-dextrose agar is de gehele ont
wikkeling minder; twee isolaties vormden pas na 4 weken kleine

SGL-e-

rotien. Tot nu toe is geen isolatie verzameld, die alleen de-mycelium
vorm maakt. Spore-lciemingsproeven. in gedestilleerd water geven zeer
wisselvallige uitkomsten. Ook.bij gebruik van conidiën,..afkomstig van
gelijkwaardige cultures lopen de kiemingspercentagea uiteen van- y/o
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tot 75i° tij dezelfde temperatuur. De oorzaak van deze variatie is niet
duidelijk. Conidiën, afkomstig van een zes dagen oude cultuur op. kersagar kunnen ontkiemen vanaf ca. 5 °C tot ca. 30 °C. Het temperatuur-optimum ligt nabij 19 °C. Op kersagar en op aardappel-dextrose agar
vindt mycelium-groei plaats van ca. 5 °C tot ca. 32 °Cj met een opti
mum "bij ca. 22 °C. Een goede inoculatietechniek is nog niet gevonden.
Met behulp van ponsstukjes van een op kersagar gi'oeiende cultuur, die
op verse wonden gebracht worden, kunnen weliswaar aantastingen ver- "
kregen worden, maar het aantal infecties wisselt nog te veel. Inoculaties
met sporensuspensies slagen nog minder.
Voetrot (proj. 1-16-1, Dr. K. Verh'oeff, Naaldv/ijk)
Uit de eerder genomen proeven waarin de fungiciden maneb, nabam
en phaltan werden vergeleken ten aanzien van hun werkzaamheid ten op
zichte van Didymella lycopersici is maneb als de meest werkzame ver
binding naar voren gekomen; daarna volgde phaltan.
De in dit voorjaar genomen proeven laten geen conclusies toe om
dat ondanks de lage bodemtemperatuur ook in de onbehandelde objecten
zeer weinig aangetaste planten voorkwamen.
In de practijk heeft de maneb behandeling, alhoewel niet afdoende,
goed voldaan.
KOOL
Vallers en kankers in bewaarkool (Phoma lingam (TOPE) DESM.)(proj.
1-11-5, Drs. J. M. M. van Bakel)
Ook dit jaar wordt weer in veldproeven nagegaan of er verband, be
staat tussen het optreden van kanker gedurende de bewaring enerzijds
en besmettingstoestand van het zaad, zaadontsmetting en snijtijd ander
zijds. Bovendien worden ook weer proeven genomen met bespuiting van het
bloeiende gewas met fungiciden ter voorkoming van infectie van het
zaad. met Phoma.
DIVERSEN
Naast de genoemde problemen is er dit half jaar nog aandacht' ge
schonken aan twee

aanvankelijk onbekende kwalen.

"De ene was een vorm van rotpoot bij tomaten, die op het eerste
gezicht op een Didymella aantasting leek. Uit de zieke planten, kon
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volg van ongunstige uitwendige...omstandigheden te zijn. Door de te lage
grondtemperatuur en de overdag soms hoge luchttemperatuur-(hete luohtkachels) was de ondergrondse ontwikkeling van de planten bij de boven
grondse achtergebleven, waardoor de wortels niet voldoende water kon
den aanvoeren om de verdamping "bij te houden". De stengelvoet werd
hol getrokken (leegzuigen van het merg) waarna de plant afstierf.
Een andere kwaal betrof een verrottingsverschijnsel bij sla, in
de practijk "zwartrot" gedoopt. Hieruit kon Rhizoctonia solani voorden
geïsoleerd, die na inoculatie van gezonde planten de typische zwartrötverschijnselen teweeg bracht.' Deze isolatie van sla heeft een iets
andere waardplantenreeks dan de isolatie van tomaat die daarbij "rot
poot" kan veroorzaken.

- .

B L O E M I S T E R I J G E W A S S E W
AMERIKAANSE ANJER
Vaatziekte (proj. 1-10-1, Drs. G. Scholten)

*!

In de grondontsmettingsproeven tegen Fusarium oxysporum en Phialophora verschijnen de eerste planten met ziektesymptomen, tot dusver
beperkt tot de vakjes: onbehandeld en behandeld met Panosan (organisch
kwik) en een nieuw organisch kwikmiddel.
Er is een proef opgezet over de "veldresistentie" van verschil
lende kruisingsproducten, die op het I.V.T. zijn verkregen door krui
sing van Phialophora-resistente Grenadin- en Chabaudanjers met cle
Cultivar "William Sim".
CYCLAMEN
Wortelrot (C.ylindrocarpon radicicola WOLLENW. en Thialavjops.is basicola (BERK, et BR.) FERRARIS) (proj. 1-10-4» Drs. G. Scholten)
Een zaaiproef in gestoomde en daarna met reincultures.van Cylindrocarpon besmette grond toonde aan,, dat er grote verschillen in
pathogeniteit bestaan tussen verschillende isolatiesslechts tws'e-,
isolaties uit Cyclamen hadden een ernstige aantasting van de zaailingen
tot gevolg. Tan isolaties uit Gloxinia en Forsythia, die voor genoemde
gewassen wel pathogeen waren, werd. bij de Cyclamen ge'en enkele schade
geconstateerd.
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GERBERA
Yoetrofbestri.id.ing en oorzaak van de snelle verwelking; van de afge
sneden "bloem (proj. 1-10-5, Drs. G. Scholten)
Er is een begin gemaakt met de opkweek van plantgoed en het iso
leren van de schimmels uit ziek materiaal*
FREESIA
Fusarium oxysporum (proj. 1-10-8, Drs. G. Scholten)
In verband met getrek aan kasruimte bleven de werkzaamheden aan
dit project beperkt tot het opkweken van plantmateriaal voor de te ne
men proeven en het bijeenbrengen van isolaties van Fusarium oxysporum.,
L A ÜI1 B 0 ü I S E ff A S S E E
BOL-, MOL- EN WORTELGEWASSEN
Rot, optredende tijdens de bewaring van aardappelen (proj,.. 1 -7-1 ; Dr,
J. C. Mooi)
X•

^SjDondJ£loc]1adium_a_trjoviiren_s Harz_]_
Het onderzoek betreffende de invloed van de vfijze van loofvernie-

tiging op het optreden van zilverschurft, dat in 1962 in samenwerking
de N.A.K, te Wageningen v/as begonnen, is thans beëindigd. In het voor
jaar werden voor de laatste keer monsters van dit onderzoek beoordeeld.
De resultaten van deze beoordeling bevestigden de conclusie die getrok
ken werd in het jaa.rverslag 1962 op grond van hetgeen toen bekend was,
nl. dat de wijze van loofvernietiging geen of slechts een ondergeschik
te invloed heeft op het optreden van de ziekte.
De Voorlichtingsdienst is in 1962 op grond van een door haar ver
richt onderzoek tot de conclusie gekomen dat het ontsmetten van pootaardappelen tegen lakschurft met een 0,5^ oplossing van een organische
Hg-verbinding gedurende 1 minuut in' de 'practijk minder gunstige resul
taten geeft dan een ontsmetting met 0,3^ van hetzelfde' middel'gedurende
5 minuten. Zij zal vermoedelijk in de toekomst alleen de laatstgenoemde
wijze van ontsmetting adviseren. De vraag doet zich nu voor hoe de
ontsmettende werking van de 5-minutenmethode ten aanzien van zilverschurft is. Uit laboratoriumproeven is wel gebleken dat bij ontsmetting
met een lagere concentratie dan 0,5i° van de organische Hg-verbinding,
toegepast, gedurende een langere tijd dan 1 minuut, de ontsmettende wer
king tegen zilverschurft afneemt. In hoeverre dit ook geldt bij proeven

- 7 in het veld. is echter niet onderzocht. Er is in december 1962 een proef
ingezet waarbij de 5-minutenmethode vergeleken wordt met de 1-minuutmethode. De aardappelen in deze proef zijn in april geplant.
De opbrengsten van beide ontsmettingen en die van de controle
zullen enige tijd worden ingekuild en daarna worden beoordeeld op
aantasting.
Bij deze proef zal tevens ?forden nagegaan hoe spoedig de opbrengst
van ontsmette poters na de oogst droog moet zijn wil de ontsmetting
nog een gunstig resultaat hebben. Teneinde deze vraag te kunnen beant
woorden zal de opbrengst van de op verschillende wijze ontsmette zowel
als die van de niet ontsmette poters elk in een aantal aparte kuiltjes
worden opgeslagen. Van tijd tot tijd zal van ieder object een kuiltje
worden bemonsterd. De verkregen monsters zullen op aantasting worden
beoordeeld.
2, _Zwart_e_s£ikke_l_(_Co_lle_t_otri_chum_aitram£njtarium_(BEEK_e_t BïK)_TAUB)
Dit voorjaar werden van verschillende Voorlichtingsdiensten een
aantal monsters aardappelknollen ontvangen waarop min of meer opper
vlakkige beschadigingen van onbekende aard voorkwamen. Dezelfde bescha
digingen werden ook in het voorjaar 1955 geconstateerd na de strenge
winter 1954-1955* Uit een onderzoek van Dr. Mooi bleek toen dat een
zeer oppervlakkige aantasting door C. atramentarium tezamen met het
optreden van temperaturen iets onder 0°C de oorzaak waren van de ge
noemde beschadiging.
Het advies aan de Voorlichtingsdienst gegeven luidde, dat indien
men deze beschadiging wilde voorkomen men de aardappelen niet in
kuilen moest opslaan, maar bijv. in bewaarplaatsen uitgerust met venti
latoren.
_2. Natrot_(Ei2inia £arojtovora_( Jone_s)_Hiol_land_e_:_a_;_ ba<ïteriën)_
Gedurende de herfst 1962 werd evenals gedurende de vorige herfst
door de Interprovinciale Commissie voor de Verbetering van de Kwali
teit van Fabrieksaardappelen een onderzoek ingesteld naar de oorzaken
van het optreden van natrot in de practijk. Het onderzoek stond onder
leiding van het I.P.O. doch werd uitgevoerd door B<> Huisman, die voor
deze werkzaamheden in tijdelijke dienst was genomen door de hierboven
genoemde Commissie. In tegenstelling met het onderzoek in vorige jaren,
toen een aantal kuilen werd onderzocht die als representatief vcor de
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gewijd, waarbij veel rot was opgetreden. Uit het onderzoek "bleek dat
verschillende factoren zoals: het. ras, de verpleging, de oogst en de
bewaring van het gewas het optreden van natrot beïnvloeden, In de
laatste vergadering van de hierboven genoemde Commissie is besloten
dat de voornaamste resultaten van het onderzoek zullen worden samen
gevat in een vlugschrift, dat deze zomer aan de verbouwers zal worden
gezonden.
Uit het onderzoek bleek.o.a. dat bij verschillende nieuw gekweek
te aardappelrassen zeer veel knolrot veroorzaakt door Phytophthora
infestans (Mont.) De Bary voorkwam. Maar ook bij het ras Voran, waar
van de knol als matig.resistent geldt kwam het genoemde rot soms veel
voor. Uit deze feiten werd geconcludeerd dat bij het kweken van nieuwe
aardappelrassen voor fabrieksteelt in het bijzonder gelet moet worden
op een goede resistentie van de knol tegen aantasting door Phytophthora
infestans.
Knolaantasting door Phytophthora infestans (Mont.) De Bary (proj.
1-7-3, Dr. J. C. Mooi).
Evenals in 1962 werd dit onderzoek door de technisch ambtenaar
G. Heitmeyer verricht. De proeven met de nieuwe oogst zullen binnen
kort een aanvang nemen.
1. De methode waarbij knollen van verschillende rassen op vatbaarheid
worden getoetst door de gave knollen te inoculeren met een suspen
sie van sporangiën zal weer toegepast worden bij rassen van bekende
resistentie.
2. Dezelfde methode zal worden gevolgd bij rassen met R-genen teneinde
meer informatie te krijgen over de mate van resistentie van de knol
len van deze rassen, aangezien hierover weinig bekend is.
J. De methode om informatie te krijgen over de resistentie van een ras
in de knol door te toetsen op aanwezigheid van resistentie in het
weefsel onder het cambium zal in 1963 weer worden onderzocht.
In verband met het onderzoek betreffende deze drie punten zijn
dit voorjaar de nodige proefvelden aangelegd.
Er is een aanvang gemaakt met het microscopisch-anatomisch onder
zoek bij knollen van rassen met groot verschil in resistentie»
Gedurende het voorjaar werden twee proeven genomen waarbij de
resistentie van het knolvlees werd getoetst door de snelheid van uit--
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breiding van het mycelium van Ph. infestans in het :vlees na te gaan.
De methode die hierbij toegepast werd was als "volgti knolschijven ter
dikte van 1-g- cm werden op het ene snijvlak geïnoculeerd. Het aantal
dagen dat verliep van de datum van inoculatie tot en met de. datum waar
op voor het eerst mycelium aan de andere zijde van het snijvlak zicht
baar v;as gold als een maat.van snelheid voor de uitbreiding.. Bij de
eerste proef onderscheidden sommige rassen zich duidelijk van de ande
re door een geringere uitbreidingssnelheid. Deze rassen hadden in de
Rassenlijst een hoog cijfer voor knolresistentie. .Bij de tweede proef
die later in het voorjaar tsrerd uitgevoerd : waren de verschillen in uit
breidingssnelheid minder groot. Dit werd toegeschreven aan een afname
van de- resistentie van het vlees van de knol bij langdurige bewaring.
Dit voorjaar werd ook geconstateerd dat de resistentie, van de
gave knol tegen aantasting door Pfu infestans minder groot is dan in
de herfst van het vorig jaar. Bij een proef die in-februari werd uit
gevoerd bleek dat een aantal rassen die in november 1962 nog resistent
waren thans sterk werden aangetast.
In 1962 werd een proef ingezet, waarvan het.doel was de cijfers
voor knolr.esistentie in de Rassenlijst.op hun betrouwbaarheid te onder
zoeken» Daartoe werden.16 rassen uitgeplant op een proefveld op klei
grond.
Bij de oogst zowel als gedurende de bewaring werd van elk ras het
rot, dat door. Ph. infestans was veroorzaakt, bepaald. Het rot werd ge
wogen en uitgedrukt in percentages van het totaal gewicht van het be
treffende ras. Indien deze percentages vergeleken worden met de cijfers
in de Rassenlijst blijkt dat er een g.oede overeenstemming is tussen
beide grootheden.
Onderzoek inzake de "veldresistentie" van het loof van aardappelen
tegen aantasting door Phytophthora infestans (Mont.)De Bary. (proj„
1-7-4, Dr. J. C. Mooi)
In 1963 begon dit onderzoek in april.
Bij het onderzoek inzake de methodiek van de toetsing op veldresis,tentie, beschreven in het jaarverslag 1962, werd thans ook .de factor:
"mate van sporulatie" bestudeerd. De bladeren werden, daar.toe vier. tot
zes dagen na de inoculatie al, naar de proef, in een vochtige omgeving
gebracht». Dit geschiedde door de bladeren in te hullen met een plastiek
hoes. Het inhullen duurde een tot twee dagen.
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De proeven zijn nog niet afgelopen, Voorlopig kan alleen worden
vastgesteld dat ;tussen rassen met een geringe of een hoge mate van
veldresistentie grote 'verschillen in mate van sporulatie werden ge
constateerd.
Tevens werd een aanvang gemaakt met het onderzoek betreffende: de
veranderingen in resistentie van de bladeren gedurende de groei van: de
plant. Dit onderzoek bouwt voort op hetgeen betreffende dit punt in
1962 werd gevonden (zie jaarverslag 1962). Aangézien dit onderzoek nog
in volle gang is kan hierover nog niets worden meegedeeld.
2. Binnenkort zal de toetsing van rassen met R-genen een aanvang ne

men. Het doel hiervan is meer informatie te krijgen over de mate van
veldresistentie in het loof van deze rassen aangezien hierover weinig
bekend is.
3. Volgens een onderzoek van Ir. >B. Maris (i.V.P.) is bij aardappelen
vroegrijpheid moeilijk te verenigen, met een hoge mate van veldresis
tentie.
Er is thans een proef ingezet waarbij wordt nagegaan in hoeverre veld
resistentie voorkomt bij vroegrijpe zaailingen van een kruising van
het vatbare, vroege ras Saskia met de zeer resistente maar laati'ijpe
kloon 19268. De zaailingen dié dit voorjaar gekweekt werden zijn'ge
selecteerd op vegetatieve kenmerken die in de regel samengaan-met
vroegrijpheid, volgens het advies van Ir B. Maris. Deze zaailingen
zijn inmiddels gedeeltelijk getoetst volgens de onder 1. genoemde
methode, maar het resultaat is nog niet bekend.
Rhizoctonia-ziekte (Pellicularia filamentosa (PAT.) ROGERS.) (proj.
1-3-1> Ir.R. E. Labruyère)
In de verslagperiode werden de resultaten .bekend van de proef
betreffende het optreden en overblijven van de schimmel Rhizoctonia
solani in de jonge grond van de polder Oostelijk Flevoland.
Uit de genomen proef is gebleken: (l) dat op gronden waar uit

sluitend nog riet heeft gestaan reeds voldoende R. solani voorkomt
om op een gewas aardappelen gegroeid uit pootgoed dat vrij is van ...
deze schimmel (pootgoed zonder Sclerotien, ontsmet) een lichte sclerotiënbezetting

op de oogst te veroorzaken.

(2) dat de besmettingsgraad van de grond aanzienlijk verhoogd wordt
door met Rhizoctonia solani besmette knollen uit te planten.-
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(3) dat deze besmetting in het volgende jaar op een aardappelgewas
gegroeid uit niet "besmet pootgoed duidelijk merkbare Sclerotien be
zetting ten gevolge heeft.
( 4 ) dat de schimmel zich van de, door gebruik van besmet pootgoed

ontstane, haarden uit merkbaar uitbreidt.
Schurft (Streptom.yces scabies (THAXTER) WAKSMM ET HENRICl) (proj »
1-3-2, Ir. R. E. Labruyère)
In gevolge aandrang uit kringen van belanghebbendei bij de pootaardappelteelt (R.L.C."Noord-Friesland, RLC Noord-Groningen, Aardap
pelassociatie) is een plan opgesteld om het onderzoek betreffende de
aardappelschurft aanzienlijk uit te breiden. Voor deze uitbreiding
zijn echter personele en materiële voorzieningen nodig zonder welke
de uitbreiding niet gerealiseerd kan worden. De benodigde fondsen
zijn weliswaar mondeling toegezegd, maar nog niet beschikbaar gekomen.
Inmiddels worden met de beschikbare middelen de tellingen van
bacteriën en actinomyceten in grondmonsters voortgezet. Yoorts zijn
er beregeningsproeven genomen en tenslotte zijn er in samenwerking
met de RLC Noord-Friesland, RLC Noord-Groningen en het I.IÙj;. proef-

'"

velden ingericht waarvan het de bedoeling is dat zij gedurende vele
jaren aangehouden en geobserveerd zullen worden om gegevens te ver
krijgen over de invloed van vruchtvfisseling op het optreden van schurft.
In het begin van dit jaar kwamen de nog ontbrekende resultaten
van veldproeven met grondontsmetting door middel van formaline beschik
baar. Dit betrof 4 proefveldén in de omgeving van Groesbeek, Hoewel
in alle proefvelden de met formaline behandelde objecten een geringe
re schürftaantasting dan de controle te zien gaven, waren deze verschil
len slechts in twee van de vier proefvelden significant. In twee
proefvelden was bovendien de opbrengst hoger (in een van de twee sig
nificant hoger). De resultaten waren als volgt:
Schurft aantasting
als % aangetast opp.
IV
III
I
II

Opbrengst in "fo van
controle
III
II
I
100

onbehandeld

7.8

8.1

12.0

I3.O

formaline 40^ 2,5 l/are

2.8

3.8

14.8

6.7

96.5

formaline 40ia 5

l/are

3'9

4.5

8.7

7.6

93.5

formaline \0rfo 7,5 l/are

3,7

4.2

8.4

5.5

108

IV

100

100

99-5

113

115

97-5

108

115

99.O

105

115

100
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Het schürftniveau lag in 1962 lager dan in andere jaren zodat
het effect van de formaline dit jaar niet spectaculair was. In de
gevallen waarin de behandeling behalve een gunstig effect op de schurft
ook een gunstig effect op de opbrengst heeft lijkt de behandeling eco
nomisch verantwoord te zijn.
UI
Witrot (Sclerotium cepivorum BERK.) (proj. 1-2-3, G.H.Tichelaar)
De tot op heden uit het vruchtwisselingsproefveld verkregen resul
taten zijn als volgt:
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Het valt op dat de daling van het aantal Sclerotien per.^OO g
grond van gladiool weliswaar niet spectaculair, maar toch bij. alle
objecten duidelijk aanwezig is. Verder valt het lage percentage door
witrot aangetaste planten op na het gewas Tagetes. Het lijkt de moei
te waard na te gaan of een dergelijk verband in de toekomst weer ge
vonden zal worden.
Koprot (Botrytis alii MUM.)(-pro.i. 1-2-2, G. M. Tichelaar)
In.verband met de waarneming dat zeer jonge planten reeds met
B. allii geïnfecteerd kunnen worden waarna de infectie latent blijft,
v/erd een bestrijdingsproef opgezet waarin reeds vroeg begonnen werd
met periodieke bespuiting van het 'gewas..
Deze proef leverde geen enkel resultaat op aangezien, ook in het
onbehandelde object niet meer dan 455^ koprot optrad. Tegenover de
geringe frequentie van het koprot stond echter een zeer veelvuldig
optreden van een rot aan de. onderzijde en aan de zijkant van de bol,
vermoedelijk eveneens door B. allii veroorzaakt.

i

;

In het najaar 1962 werden 3 partijen uien bemonsterd en de
.monsters werden door middel van methylrood beoordeeld op de mate van
besmetting met B. allii. Vervolgens werden de partijen waaruit de
monsters afkomstig waren bewaard om in het voorjaar vast'te kunnen
stellen hoeveel koprot zich er in feite in ontwikkeld had.
De resultaten waren als volgtï
Partij

Percentage koprot
zichtbaar in najaar

Percentage als besmet
beoordeeld met methylrood

Percentage koprot
na opslag

1

0.6

10.5

12.9

2

t.9

27.7

18.2

3

0.9

16.6

17.1

Bij de partijen 1 en 3 is de overeenstemming tussen de beoorde
ling met methylrood en de later gevonden hoeveelheid koprot. zeer goed.
Bij partij 2 ontwikkelde zich aanzienlijk minder koprot dan. verwacht
werd. Aan dit punt zal verder nog aandacht worden gegeven.
P E U L V R U C H T E N
ERWT
Groninger voetziekte.
Zie onder "Algemene onderzoekingen", proj. 1-6-5«

- 14 -

G R A N E N
TARYiffi

Fusarium (proj. 1-17-1 s Ii". E. Übels)
Vooralsnog werd hoofdzakelijk gezocht naar de beste methoden
voor het verdere onderzoek. Hierbij werd gewerkt met de vier belang
rijkste Fusariumsoorten die in 1961 en 1962 ih practijktarwe werden
aangetroffen: F. nivale, F. culmorum, F. avenaceum en F. graminearum.
Voor massa,lë sporenproductie ten behoeve van kunstmatige infec
tie in kas- en veldproeven werd, ook voor de doorgaans moeilijk sporulerende F. nivale, een acceptabele methode gevonden. Onderzoek ter
verkrijging van een betrouwbare methode voor een. kwantitatieve bepa
ling van de hoeveelheid -Fusarium in een tarwemonster werd langs di
verse wegen ondernomen. In de kas werden proeven ingezet ter vaststel
ling van de beste methode voor gelijktijdige bepaling van pathogeniteitsverschillen tussen Fusarium-stammen en vatbaarheidsverschillen
tussen tarwerassen in het kiemplantstadium. Werkend bij 13-20° C biedt
opkweek op vochtig

perlite zonder voedingsoplossing en inoculatie

door menging van de perlite met een sporensuspensie (1 deel susp.
5OO.OOO sp./cc op 9 delen perlite) thans de beste perspectieven.
In laboratorium en kas werd begonnen met het volgen van de aan
tastingssymptomen van de plant in zijn diverse ontwikkelingsstadia.
Hierbij werd uitgegaan van aangetast zaad en van kunstmatig geïnfec
teerde kiemplanten. Ook aan de overige schimmelflora van tarwezaad
kon reeds enige aandacht worden geschonken.
In het veld werden in samenwerking met de analyst belast met de
Meteorologische waarnemingen microklimatologische metingen begonnen
in tarwegewassen met uiteenlopende zaaidichtheden.
Ter bestudering van voorkomen en aard van resistentie tegen
Fusarium, werden in een veldproef 49 wintertarwes in meerdere herha
lingen en 24 zomertarwes afzonderlijk geïnoculeerd met resp. F. nivale,
F. culmorum, F. avenaceum en F. graminearum. Een andere kunstmatig
geïnfecteerde veldproef, uitsluitend met het ras Orca, is ingezet ten
einde voor F. nivale en F. culmorum beter ingelicht te worden omtrent
de invloed van het tijdstip van infectie en van de concentratie van
de sporensuspensie op de aantasting. In een derde proef, eveneens met
het ras Orca en de soorten F. nivale en F. culmorum, wordt o.'ai met
behulp van inhulling van de pollen, het microklimaat na de -infectie
gevarieerd.
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Gele roest (proj. 1-17-2» Ir. R. W. Stubbs, voorheen Ir. E.; Übels)
Voor dit project werden door Ir. Übels nog de door hem in 1962
verkregen gegevens verwerkt. De vangsortimenten bleken in 1962 vrij
wel niets te hebben opgeleverd, daar in heel W. Europa door het kou
de voorjaar en de dito zomer bijzonder weinig gele roest voorkwam.
De fysiovelden in 0. Flevoland zijn daarentegen bijzonder goed ge
slaagd. Door hierin ook de in 1961 geïsoleerde herkomsten van de tot
toen resistente rassen Cleo, Falco en Opal op te nemen, is thans een
zeer duidelijk onderscheid verkregen tussen de Rubis- en de Nöïd-groep
van fysio's. Elk dezer groepen heeft een geheel eigen sortiment van
vatbare en differentiërende rassen. De Rubis-groep was door he"t werk
van Zadoks reeds goed bekend. De Falco- en Opal-isolaties bleken ech
ter nieuwe fysio's te zijn die met het reeds bekende Etoile de Choisy-fysio de ïïord-groep vormen. Het meest opzienbarend was echter dat
de Cleo-herkomst

(eveneens een nieuw fysio) het eerste en enig be

kende fysio bleek te zijn dat zowel de resistentie tegen de Rubisals die. tegen de Nord-groep doorbreekt. Dit fysio met zijn uitzonder
lijk brede aantastingsspectrum bleek bovendien zelfs in

het voor

gele roest zo ongunstige 1962,. in N-Holland.zeer actief te zijn.
Deze nieuwe vondsten zijn van veel:belang voor onze kennis van
de physiologische specialisatie van de schimmel en.de genetische ach
tergronden daarvan, doch hebben ook hun consequenties voor de selec
tie op resistentie.
Een en ander is samengevat in een bijdrage voor het verslag over
het Tien Jaren Plan voor Graanonderzoek over 1962 van het Ned. Graan-Centrum.
H A J D E L S G E Ï A S S B . N

.

.

VLAS
Dode Harréi (Ascoch.yta linieola''N'AOUM. et VASS.) (proj. 1-15-1» Ir.
J. E. van der Spek)
In het kader van het onderzoek naar het optreden van infectie
van het gewas van de grond uit, werden in 1965 zowel op het terrein
van het I.P.Ó, aan de Binnenhaven als aan de Hoge Steeg 6 partijen
zaad uitgezaaid. De voorgeschiedenis van deze partijen is als volgt s
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K H H, gezond, zaad vermeerderd in een lichtkast op het I.P.O. in de
winter van 196O/6I. Vervolgens in de zomer van 1961 en van 1962 nageteeld op het proefterrein aan de Hoge Steeg.
£ 1 B, gezond zaad vermeerderd-in een lichtkast op het I.P.O. in de
winter van 1960/61. Vervolgens in.1.961 nageteeld op het proefterrein
aan de Hoge Steeg en in 1962 op het proefterrein aan de Binnenhaven.
H H, gezond handelszaad in 1961 en 1962 vermeerderd op het proefter
rein aan de Hoge Steeg,
H B, hetzelfde uitgangsmateriaal als H H, in 1961 vermeerderd op de
Hoge Steeg en in 1962 aan de Binnenhaven.
B A« hetzelfde uitgangsmateriaal als H H, in 1961 vermeerderd aan de
Binnenhaven en in 1962 aan de Hoge Steeg.
B B, hetzelfde uitgangsmateriaal als H H, in 1961 en in 1962 vermeer
derd aan de Binnenhaven.
In geen dezer zes partijen kon tot en met 1962 op het veld be
smetting met Ascochyta worden aangetoond.
Thans, in de zomer vàn 19^3 ? "blijkt de ziekte echter wel voor te
komen en wel als volgt:
Proefterrein "Hoge Steeg"

Proefterrein "Binnenhaven"

BB

H H

- vrij van ascochyta

~ zeer sterk aangetast

K H B - zeer weinig
HB

- zeer weinig

K H H - weinig
BA

- weinig

H H

- meerdere kleine
haardjes.

weinig tot zeer weinig
haardjes van zieke planten

Deze resultaten zijn moeilijk te interpreteren. De plaatselijke,
ernstige infectie in de partij H H zou, indien- alle andere percelen
vrij van de ziekte gebleven waren, gemakkelijk aan infectie van de
grond uit. kunnen worden toegeschreven. Het overigens diffuus optre
den van kleine haardjes in alle partijen bevat echter de aanwijzing
dat een infectie in het gewas in een der vorige jaren onopgemerkt ge
bleven is en dat de aantasting die thans wordt waargenomen via het
zaad tot stand is gekomen. Hiermee is echter de vraag nog niet opgelost
wat de herkomst is van de infectie in de vorige jaren.
Gegeven het feit dat het volkomen onmogelijk moet worden geacht
met zekerheid vast te stellen dat een partij zaad van enige honderden
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grammen inderdaad volledig vrij is van Ascochyta, moeten wij conclu
deren dat wij door het ngtelen van dergelijke partijen in de Volle
grond nimmer met zekerheid de vraag zullen kunnen beantwoorden öf
infectie van dè grond uit mogelijk is of niet. Het ziet er naar uit
dat wij zullen moeten volstaan met de uitspraak dat naar alle waar
schijnlijkheid een massaal optreden van de ziekte aan besmet zaad
moet worden toegeschreven, terwijl het mogelijk moet worden geacht
dat een lichte besmetting van een partij van de grond tot stand komt.
Voor de juistheid van deze conclusie trachten wij nog steun te vinden
door vergelijking van isolaties uit verschillende planten.
' V O E D E R G E W A S S E N
KLAVER
Met de uit de gereduceerde wortelstelsels van witte klaver verkre
gen isolaties van Rhizoctonia solani en Fusarium spp. (waaronder F.
solani en F. oxysporum) werden infectie-proeven genomen. De proeven
werden deels genomen op jonge kiemplantjes die zich in buizen op knop
agar ontwikkelden en deels op oudere zaailingen in gestoomde en in niet
gestoomde grond. Hoewel enkele plantjes te gronde gingen, kan niet
worden gezegd dat een der beproefde isolaties duidelijk pathogeen was.
ALGEMENE ONDERZOEKINGEN OVER SCHIMMELS EU BACTERIËN
Bacterieziekte (proj. 1-12-4, Drs. H. P. Maas Geesteranus)
£oryneba£torium fa_scians__o£ Pelargonium
Ondanks de ongunstige omstandigheden gedurende de winter van
1962. op 1965 en het nog onvoldoende functioneren van verwarming en
verlichting in de beschikbare kasruimte was het toch mogelijk 1500
geraniumplanten op te kweken die voorzover wij kunnen nagaan vrij zijn
van Corynebacterium. Deze planten staan nu op twee plaatsen in de vol
le grond nl. op het proefveld aan de Hoge Steeg en op de proeftuin te
Lent. Beide groepen worden periodiek op;ziektesymptomen en op sterfte
gecontroleerd.
In 1962 werd reeds een vergelijking gemaakt tussen de sterfte
in groepen van gezonde en Van zieke planten. Aangezien de gezonde
planten in een warenhuis op het I.P.O. waren opgekweekt en de zieke
planten in de practijk onder plat glas, zou men de meerdere sterfte
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onder het laatstgenoemde materiaal misschien aan het verschil in de
voorgeschiedenis kunnen toeschrijven. Daarom werd besloten in 1963 een
proef aan te leggen met zieke en gezonde planten die, behalve de aan
wezigheid van het pathogeen, overigens vergelijkbaar waren.
Teneinde deze opzet te verwerkelijken werd een partij uit de practijk afkomstige planten in twee gedeelten gesplitst. Het ene gedeelte
kreeg wekelijks een streptomycine-superol behandeling, terwijl het an
dere gedeelte onbehandeld bleef. Teneinde zeker te zijn dat het pathogeen
inderdaad in deze tweede groep planten aanwezig zou zijn, werden een
maal bij het stekbreken de stekken gedompeld in een suspensie van
Corynebacterium fascians, terwijl de moerplanten met deze suspensie en
met carborundum poeder werden ingewreven. Als gevolg van deze behande
ling gingen de stekken grotendeels te gronde en ook de moerplanten ont
wikkelden een natrot. Uit dit resultaat blijkt, dat Corynebacterium
fascians niet alleen fasciaties kan veroorzaken maar ook buiten aan
wezigheid van secundaire microörganismen het afsterven van planten kan
teweegbrengen.
Hoewel door de onverwacht hevige reactie van het kunstmatig geinoculeerde materiaal de oorspronkelijke proefopzet om vergelijkbaar
ziek en gezond materiaal onder practijk omstandigheden te kunnen ob
serveren, niet uitgevoerd kan worden, is het verkregen resultaat zeer
waardevol.
Inmiddels is weer een proef uitgeplant waarin op het I.P.O. ver
meerderd gezond materiaal met practijk materiaal wordt vergeleken.
Ten aanzien van het ontstaan van knobbels op planten die te diep
opgepot worden kan thans worden medegedeeld, dat geen knobbels optre
den aan volkomen gezonde planten, ook al worden deze diep opgepot. Het
effect van diep opgepotte planten is blijkbaar dat, daardoor de omstan
digheden geschapen worden die het ontstaan van knobbels bevorderen
indien de bacterie in de plant aanwezig is.
Pseudomonas £yringae_biij_pe-er
De bestrijdingsproeven tegen Pseudomonas syringae in peer lever
den dit jaar geen resultaat op aangezien de ziekte dit voorjaar niet
optrad. Het uitblijven van de ziekte schrijven wij toe aan de late
bladval in de herfst van 1962 en de kort daarop ingevallen vorstperio
de, waardoor de bacterie zich niet via de bladlittekens in de bast kon
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vestigen. Blijkbaar fungeerden, overjarige bastkankers ook niet _als
"bron van infectie, hetgeen voor de bestrijding hoopgevend is .• 'Ook tra
den dit voorjaar geen verkorte bloemstelen en verdroogde bloemtrossen
op hetgeen erop wijst dat de oude kankers ook de sapstroom niet belem
merden.
Bajçi,llus_thuringi_ensi_s_
In samenwerking.met de Afdeling Biochemisch onderzoek en toepas
sing van Radioactieve isotopen werd verder gewerkt aan een toetsmethode voor de toxiciteit van bacteriestammen en handelspreparaten.
Hiertoe werd de bacterie radioactief gemaakt door kweken op een
32
voedingsbodem die P
bevatte. Echter bleek dat om een merkbars stra
ling af te geven ongeveer een millioen bacteriën nodig waren. Daar dit
aantal een veelvoud is van de lethale dosis bleek deze methode onbruik
baar te zijn. Daarom werd een andere methode geprobeerd door een bac
teriesuspensie of een handelspreparaat radioactief, te maken wordt door
: '
32
''
'
P
aan toe te voegen. Uit stralingsmetingen van rupsen die gedood
waren door hen te laten eten van bladeren die met de radioactief ge
maakte preparaten besmeerd waren, bleek, dat de straling der dode rup
sen, van eenzelfde leeftijdsgroep binnen enge

grenzen schommelden. De

straling nam toe met de- leeftijd. Behalve de aanwijzing dat de gevoe
ligheid van de rupsen vrij snel afneemt, geeft dit resultaat ook reden
om te verv/achten dat het . toetsen van handelspreparaten en cultures door
middel van stralingsmeting mogelijk zal zijn.
Biologische bestrijding van planteparasitaire bodemschimmels (proj.
1-6-5, I*1. R. E. Labruyère, Ir. JV E. van der Spek, Ir. J. H. van
Emden en G. M. Tichelaar) •
Groninger Voetziek_te_van_erwiteri"(Ir, J. E. van der Spek)
Schimmelisolaties uit wortels van erwteplanten:
Fusarium culmorum die in 1961 in Groningen en in Friesland ongevëer
even veelvuldig voorkwam werd in 1962 vaker in Groningen dan in Fries
land gevonden. Uit het in 1963 verzamelde materiaal zijn oök weer iso
laties gemaakt, maar de resultaten zijn nog niet verwerkt.
Fusarium solani werd in 1962 zowel in Groningen als in Friesland minder
veelvuldig gevonden dan in 1961, ook van deze soort is het voorkomen
in 1963 nog niet geanalyseerd..
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Fusarium spp (Elegans groep). In 1962 kwamen deze soorten zowel in
Groningen als in Friesland veelvuldiger voor dan in 1961.
Cylindrocarpon is in 1963 voor het eerst gevonden.
Naast de genoemde schimmels zijn in 1963 wederom Ascochyta spp.,
Botrytis spp., Trichoderma spp. en diverse phycomyceten geïsoleerd,
De identificatie van deze laatste groep wordt bemoeilijkt door het uit
blijven van de vorming van sporangiën, antheridiën en oogoniën.
Daar wij nog steeds menen, dat in het probleem van dé Groninger
voetziekte de geaardheid van de grond een voorname factor is, werden
uit een aantal percelen cylinders grond in ongeroerde ligging uitge
boord en naar Wageningen overgebracht. Wij moeten echter nog afwachten
of het vraagstuk langs deze weg doelmatig kan worden bestudeerd.
Rhizoctonia solani (ir. J, H» van Emden en G. M. Tichelaar)
Het overbli.iven van de schimmel in de grond.
In 1962 werd uit een aardappelperceel in Drente een aantal grondmonsters
gestoken. Deze monsters werden sindsdien in het laboratorium bewaard in
glazen dozen afgedekt met plastiek. Het bleek, dat de frequentie waar
mee de schimmel met behulp van boekweit stro uit de schalen kon wor
den geïsoleerd slechts langzaam daalde. Blijkbaar kan de schimmel zich
ook zonder plantengroei zeer goed in de grond handhaven.
Bij het onderzoek van de rhizosfeer van diverse onkruiden bleek
R. solani daarin geregeld te worden aangetroffen.
Vergelijking van- diverse isolaties
Uit percelen van de proefboerderij De Kooyenburg te Rolde werden enige
tientallen isolaties van R.:solani. verzameld. Macroscopisch schijnen
geen twee isolaties identiek te zijn. Van deze isolaties' werden cul
tures op agarplaten gedroogd en gefotografeerd. Het is de bedoeling
na te gaan of de isolaties hun verschijningsvorm min of meer blijven
behouden na een langdurige periode van cultuur op kunstmatige voedings
bodems.
Ook wat betreft de pathogeniteit ten opzichte van aardappelspruiten was er tussen de isolaties veel verschil. Van 85. onderzochte, iso
laties die onder constante omstandigheden werden beproefd.was slechts
ongeveer 20fo in staat om in gestoomde grond de spruiten van 15 cm diep
gepote knollen van het ras Eersteling aan te tasten.

'
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Factoren die de pathogeniteit beïnvloeden
Met twee van de meest pathogène isolaties v*rerd een proef genomen waar
bij knollen van het ras Eersteling op verschillende diepte werden uitgepoot in gestoomde en daarna kunstmatig besmette grond. Deze proef
werd bij verschillende temperaturen genomen. Bij de grootste pootdiepte en bij temperaturen lager dan 15°C werden alle spruiten zeer ernstig
aangetast. Bij de geringste pootdiepte en bij 15°C of hoger veroorzaak
ten beide isolaties slechts op een enkele spruit een oppervlakkige aan
tasting. Oppervlakkig poten in niet te koude grond kan dus worden ge
zien als een middel om schade door Rhizoctonia aan de aardappelkiemen
zoveel mogelijk te voorkomen.
In de proeven die genomen werden om de pathogeniteit van de isola
ties te vergelijken kwam ook tot uiting, dat de pathogeniteit van een
kunstmatig geïnfecteerde grond vrij sterk terugloopt naarmate er meer
tijd verstrijkt sinds het inbrengen van het inoculum. Daar dit effect
zowel in gestoomde als in ongestoomde grond optreedt, ligt het voor de
hand om aan te nemen dat de voedingstoestand van de schimmel hierin een
rol speelt.
Onderzoek naar de schimmels uit de Rhizosfeer
Dit onderzoek bevindt zich nog in het stadium van de methodiekproeven.
Een van de moeilijkheden die wij hierbij ondervinden is, dat het nodig
blijkt de zich ontwikkelende koloniën vroegtijdig te herkennen of al
thans de onderlinge identiteit van zoveel mogelijk koloniën vast te
stellen. Als dit niet lukt verkrijgt men uit een enkel monster een zo
groot aantal schalen en buizen dat deze in de beschikbare tijd niet
geanalyseerd kunnen worden.

-o-o-o-o-o-

Verslag van de Werkzaamheden van de Virologische Afdeling
gedurende het eerste halfjaar 1963
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Virusziekten van vlinderbloemigen'(pro.j. 2-13-4» Dr. Ir, L. Bos)
Reeds een aantal jaren is bij zaden van tuinboon een afwijking .
bekend, bestaande uit bruin-necrotische verkleuringen vnl. voorkozc:.:ci
langs de rand der zaden. Deze afwijking is vooral storend bij het in
blikken en invriezen van tuinboonzaden, waarvoor in de conservénir.dustrie toenemende belangstelling "bestaat. Op verzoek van de NAE-G is
de2e ziekte in studie genomen. Er zijn aanwijzingen verkregen dat het
hier gaat om een verschijnsel van infectie met erwtemozaïekvirus of
scherpmozaïekvirus van boon. De desbetreffende virusisolatie wordt
thans nader onderzocht.
By de veredeling van tuinboon door het I.V.T. te Wageningen is
de aandacht gevallen op een mozaïekziekte, waarvan het virus klaarblij
kelijk met hët zaad overgaat. Aangetoond werd dat het hier eveneens
gaat om het erwtemozaïekvirus of het scherpmozaïekvirus. Dé verkregen
virusisolaties worden nader geïdentificeerd. Hierbij doet zich tevens
het probleem voor van het onderscheid tussen de twee genoemde virussen.
De literatuur is hierover zeer vaag en ook dit probleem heeft de aan
dacht.
Verleden jaar reeds werd aangetoond, dat het. voorlopig met de
naam "tuinboontopnecrosevirus" aangeduide virus uit rode klaver een
stam is van het "red clover mottle virus";. Gezien de door Maat en
Agrawal gevonden serologische verwantschap van het virus met het door
Agrawal bestudeerde "cowpea mosaic virus."'. uit Suriname werd dit laatste
virug,
met ons rode klaverWergeleken. Biologisch .bestaan er duidelijke ver
schillen. Zo bleek rode klaver tot dusver onvatbaar voor het "cowpea"
virus.

.

Bij het virusonderzoek wordt Veel gebruik gemaakt van Vigna
unguiculata (- Vigna sinensis) als toets- en waardplant. In onze proe
ven bleek een dezer planten, verkregen, uit een monster amerikaans
zaad, besmet te zijn met virus. Onderzoek ter identificatie van de
ziekteverwekker toonde aan, dathet hier ging om het "cowpea mosaic
virus".
Het is na een aantal mislukte pogingen, thans gelukt rr'itte klavers
besmet met een enatievirus (zie BOS en GRANGINI, Neth.J.Plant Path.
69» 1963 î 151)> "fce enten op- kloon C11 van 1.1elilotus officinalis., een
van Dr. L. M. Black te Urbana 111. U.S.A. verkregen indicatorplant
voor wond-tumorvirus r. Tumorvorming is echter nog niet geconstateerd.
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van virussen van vlinderbloemigen. In deze lijst, die thans circuleert
langs de leden van de "Internationale Werkgroep voor Virusziekten van
Vlinderbloemigen", wordt gezocht naar een oplossing van de moeilijk
heden rondom de internationale.naamgeving en identificatie der onder
havige virussen.
In juni verscheen het boekje "Symptoms of Virus Diseases in Plants"
met een alfabetische index van. namen van symptomen in het Engels»Neder
lands, Duits, Frans en Italiaans. Dit boekje beoogt enige orde te bren
gen. in de internationale aanduiding van door virussen veroorzaakte af
wijkingen bij planten. Het kan daardoor tevens helpen de verwarring te
verminderen, welke bestaat bij de naamgeving van.virusziekten, omdat
deze meestal is gebaseerd op de me.est karakteristieke symptomen. De
publikatie werd verzorgd door het Centrum voor Landbouwpublicaties &
Documentatie te Wageningen.
ALGEMEEN VIRÏÏSONDERZOEK (proj. 2-9-2, Mej. Drs. F. Quak)
Re_sis tentie van mer i^s tj3inatis_çh_w_ee_f sel_ t£gen_virusi.nfe_c tie_
Het onderzoek over callusweefsel gekweekt in een vloeibare voe
dingsbodem werd voortgezet. Daar de schudmachine thans zodanig is af
gesteld, dat de weefsels er zeer goed: in gedijen werd een groot aantal
cultures ingezet, welke op verschillende tijdstippen in hun ontwikke
ling met TMV werden geïnoculeerd. Inoculatie vond plaats door toevoe
ging van -g- cc van een steriel TI/TV-preparaat. De weefsels werden een
week na de inoculatie uitgewassen om het uitwendige TMV te verwijderen
om daarna op hun virusgehalte te worden getoetst. De toetsing van de
talrijke cultures is nog niet beëindigd.
14
De proeven met TMV, gemerkt met C , worden voortgezet. In voor
afgaande proeven werden cellen bestudeerd, die een vireek bloot gesteld
waren geweest aan gemerkt TMV. Deze periode is vermoedèlijk te lang;
door het afsterven van cellen, die aanvankelijk gemerkt TMV hadden op14
genomen, kunnen verschillende stofwisselingsprodukten met C
in de
voedingsbodem terecht komen en door andere cellen worden opgenomen.
Waargenomen zwarting zou dan niet altijd de opname van TMV betekenen.
Om deze mogelijkheid uit te sluiten werd in de thans lopende proeven
gewerkt met infectieperioden van één dag af.
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Mej. Urs. F. Quak
Zie project 2-17-1? Ir. F. A. Hâkkaart .
Onderzoek van virussen, die samenhangen met de grond (zgn. grondvirussen) (proj. 2-15-1, Dr. H. A. van Hoof)
Het verband werd nagegaan tussen het optreden van stengelbont
(ratelvirus), de "besmetting van vangplanten en het voorkomen van
Trichodorus pachydermus. In de onderzochte grondmonsters bleek slechts
T. pachydermus verantwoordelijk' te zijn voor de overdracht van het
stengelbontvirus. Als vangplanten van het virus (d.w.z. planten, waarin
het virus kan worden aangetoond, nadat ze in besmette grond zijn op
gekweekt) voldoen tabak, muur en zwarte nachtschade aanzienlijk beter
dan spinazie, herderstasje en aardappel. In de onderzochte akkers komt
het virus pleksgewijs voor. Om een'indruk te verkrijgen van de besmet
ting van een perceel met stengelbont is het derhalve niet voldoende om
slechts eer. pot met geschikte vangplanten te beplanten en deze later
op aanwezigheid van virus te toetsen. Het is aan. te bevelen meerdere
potten per veld te nemen, zo mogelijk een zevental. Toepassing van deze
methode en het toetsen ervan aan de ervaring van de praktijk, zal de
waarde voor de aardappelteelt moeten aantonen.
Over dit ondërwerp werd -tijdens het -Symposium over Physiatrie en
Phytopharmacie op 7 ^ei' 1963 te Gent een voordracht gehouden.
Serologie van virusziekten in vlinderbloemige gewassen .(proj. 2-16-1,
D. Z. Maat)
Teneinde te komen tot een betere en meer universele zuiveringBmethode voor virussen, met het uiteindelijke doel betere antisera te
kunnen maken, werd nauw contact onderhouden met de biochemische afde
ling. De methode, virussen langs chromatografische weg te zuiveren
werd, in samenwerking met Dr. Venekamp en de Heer Mosch, geschikt
maakt voor een aantal vlinderbloemige planten. Ook aan het probleem
van de aggregatie van virusdeeltjes tijdens de zuivering werd veel aan
dacht besteed, Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag
van de biochemische afdeling (proj. no. 9-1-1 )• Ook werden ten be
hoeve van dit zuiveringswerk een groot aantal viruspreparaten in de
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vering langs deze weg van vlinderbloemige virussen kan worden begonnen.
In samenwerking met Mr. H. 0. Agrawal werd het onderzoek naar de
juiste identiteit van het uit Suriname afkomstige "cowpea mosaic virus"
voortgezet. Nieuwe hoogwaardige antisera werden bereid tegen vijf isola
ties nl. twee uit Suriname, één uit Nigeria, één uit Trinidad en één
uit Santabama. Met behulp van deze antisera werden de verwantschapsververhoudingen vastgesteld. Uit het onderzoek naar een mogelijke verwant
schap met andere virussen bleek., dat een geringe verwantschap bestaat met
het tuinboontopnecrosevirus ("red clover mottle virus") en;,het "bean pöd
mottle virus". Van de laatste twee virussen zijn nog geen vectoren bekend.
Daar het "cowpea mosaic virus" vrordt overgebracht door kevertjes, wordt
het op grond van bovengenoemde gegevens waarschijnlijk, dat ook bij het
tuinboontopnecrosevirus en het "bean pod mottle virus" naar kevertjes
als vectoren moet. vrorden gezocht.
Voor Dr. Bos werd een virusisolatie uit tulp, die ook leguminosen
kan aantasten, in onderzoek genomen. Verschillende antisera werden tegen
dit virus getoetst. Er werd geen reactie waargenomen, zodat over de iden
titeit van het onderhavige virus nog geen uitspraak mogelijk is. Het
onderzoek wordt voortgezet'.
Serologie van virusziekten in fruitgewassen (proj.2-16-2, D. Z. Maat)
Voor de Heer van der Meer werden 18 virusisolaties, die verband
houden met het optreden van de lepelbladziekte, getoetst tegen ons lepelbladantiserum...Hiervan .bleken er .1.7 serologisch niet van het...lepelblad
virus te onderscheiden. Eén isolatie ging tijdens het overbrengen- verlo
ren.
Voor Dr. van Hoof werden, ter controle op zijn proef, om met behulp
van vangplanten het stengelbontvirus op aardappelvelden aan te tonen,
24 virusisolaties tegen ratelvirusantiserum getoetst, alle afkomstig van
verschillende velden. In alle duidelijk positieve gevallen konden de
geïsoleerde virussen 'serologisch niet van het ratelvirus worden onder
scheiden. Van belang is nu nog na te gaan of serologische verschillen
bestaan tussen isolaties die verband houden met kringerigheid, een vi
rusisolatie uit Atropa belladonna en het ratelvirus.
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TOMAAT
Bestudering en bestri.iding van virusziekten van groentegewassen onder
glas, i.h.b. van tomaat (proj„ 2-18-1, Ir. A. Th. B. Rast)
Bij de bestrijding van het tabaksmozaïekvirus (TMV.) op tomaat kun
nen verschillende wegen worden gevolgd. Een indirecte bestrijding door
preventieve en sanitaire maatregelen wordt bemoeilijkt door het zeer
infectieuze karakter van het TMY en de vele bronnen van besmetting.
De resistentie-veredeling biedt daarentegen als vorm van directe
bestrijding aantrekkelijke vooruitzichten. Om deze doelmatig te doen
geschieden.dient evenwel rekening te worden gehouden met het voorkomen
van pathogeen verschillende TMV-stammen.

Van de op tomaat voorkomende

stammen of typen TMV laten zich symptomatologisch vier op tomaat en
Nicotiana tabacum var.White Burle,y onderscheiden. Van laatstgenoemde
variëteit worden twee lijnen-selecties gebruikt, welke worden aange
duid als respectievelijk systemische en necrotische Y/hite Burley.
1_. Het normale of tabakstype TMV veroorzaakt een mozaïekreactie op to
maat en beide tabakselecties.
2. Het tomaattype TMV veroorzaakt een mozaïekreactie op tomaat en de

systemische Y/hite Burley« Op de necrotische Y/hite Burley ontstaan
als gevolg van inoculatie lokale necrotische vlekken. Overigens tre
den ook de systemische Y/hite Burley in een later stadium van infec
tie necrosen op.
3,. Als afwijking van het tomaattype kunnen de zgn. gele stammen onder
scheiden worden. Deze veroorzaken een geelmozaïek op tomaat (het
zgn. "geelblad") en de systemische White Burley. Evenals bij het
tomaattype ontstaan op de necrotische Y/hite Burley lokale necroti
sche vlekken,
4,. Afwijkend van het tomaattype zijn ook bepaalde misvormende-stammen.
Op tomaat bestaan deze misvormingen uit smalbl.adigheid en enaties
aan de onderzijde van oudere bladeren. Op de systemische Y/hite Bur
ley uit smalbladigheid en blaasvormige uitstulpingen, niet ongelijk
aan die, welke door het tabakstype worden veroorzaakt. Op de necro
tische White Burley ontstaan echter necrotische vlekken.
In een voorgaand verslag werd reeds gemeld, dat het tabakstype en
het tomaattype TMV op Nicotiana rustica en Petunia hybrida verschil
lende reacties vertonen. Gebleken is dat beide typen ook op Ph.ysalis
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type met een onduidelijk mozaïek en bladmisvormingen, daarentegen op
het tomaattype met lokale necrotische vlekken.
Ten behoeve van de resistentie-veredeling, welke op het I.V.T.
wordt uitgevoerd, wordt van elk van de onder 2, 3 en 4 beschreven TMV-typen een "single lesion"-isolatie vermeerderd.
Van de boven beschreven synrptomatologisch verschillende TMV-typen
komt het tomaattype het meest verbreid voor. Om binnen dit type een ver
der onderscheid aan te brengen tussen eventueel voorkomende pathogeen
verschillende stammen wordt het zoeken naar daartoe geschikte toetsplanten, in het bijzonder onder de Solanaceae, voortgezet. Voor dit doel
wordt thans in samenwerking met het I.V.T. een Lycopersicum peruvianum-herkomst (no. 62237) getoetst met de aanwezige praktijk-isolaties.
Gedurende enkele maanden werd op de biochemische afdeling gewerkt
onder leiding van Dr. J. H. Venekamp, om praktische ervaring op te-doen
met de kolomchromatografische viruszuivering. Het laat zich aanzien dat
deze methode, welke vooral voor het TftlV bevredigende resultaten geeft,
binnenkort ook bij het virusonderzoek te Naaldwijk toegepast zal 'kunnen
worden.
Begin april werd met de heer H. J. M. van Dorst van het Proefstation
een driedaags studiebezoek gebracht aan het Glasshouse Crops Research
Institute te Littlehampton in Engeland. Het voornaamste doel van dit be
zoek was een kennismaking met Dr. L. Bröadbent en zijn onderzoek met
betrekking tot de epidemiologie van het THV bij tomaat. Een vérslag over
dit bezoek is in bewerking.
TU I N B 0 U W " G E W AS S EN
BESSEN
Virusziekten van bessen (proj. 2-10-2, F. A. van der Meer)
Brandne_te_lblad_Zwarte_ be_s
Uit de x'esultaten van. een bespuitingsproef in het veld blijkt dat
infectie met brandnetelblad niet kan worden voorkomen door een inten
sieve bestrijding van rondknopmijten. In het desbetreffende proefveld
was echter opzettelijk een sterke infectiehaard aangebracht. De vraag,
of bespuiting in een aanplant zonder infectiebron zinvol zou zijn, is
dus nog niet beantwoord. De bespoten vakken van de proef beloven wel
iswaar een betere oogst dan de onbespoten vakken, doch het valt moei
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mijten hierbij een rol speelt.
Lepelblad van rode_b£s_
De infectieproeven met aaltjes werden voortgezetT Wanneer gewerkt
wordt met de totale aaltjespopulatie uit een bepaalde hoeveelheid be
smette grond, dan wordt soms een vrij hoog infectiepercentage verkregen.
Proeven met uitgezochte Longidorus elongatus en Longidorus macrosoma
leverden slechts sporadisch een infectie op. De proeven worden voort
gezet.

-

Nerfvergelding van rod_e_be_s_
Dit virus wordt overgebracht door de bladluizen Cryptomyzus ribis
(bloedblaarluis) en Aphis schneiderli (kleine besseluis). Met Nasonovia
ribis nigri (de groene slaluis) werd virusoverdracht verkregen van
kruisbes naar kruisbes. Het is nog niet zeker of dit kruisbessevirus
identiek is met nerfvergelingsvirus van rode bes..
ïïit entproeven blijkt dat zaailingen van de variëteit Jhr.van Tets
redelijk goede indicatoren zijn voor nerfvergelingsvirus. Met behulp hier
van kon nerfvergelingsvirus worden aangetoond in 14 van de 24 door de
N.A.K.-B ingezonden klonen van de variëteit Jhr.van Tets. Het is nog
niet duidelijk of de overige 10 klonen vrij zijn van dit virus.
Brandnetelblad in £.ode_be_s_j_ variët^ijt Rondom_
Brandnetelblad verschijnselen bij de variëteit Rondom.treden zeer
grillig op. Aan vrijwel alle Rondomstruiken zijn wel een aantal blade
ren te vinden die er typisch brandnetelbladachtig uitzien. Soms ver
toont een gehele sector van een struik de symptomen, en veelal is zo'n
sector dan vrijwel onvruchtbaar.. Men vindt ook struiken die. in hun ge
heel afwijken en dan ook meestal onvruchtbaar zijn. Zaa.isels van norma
le struiken zowel als van brandnetelbladstruiken leveren een.klein per
centage typisch brandnetelbladachtige planten op. In een aantal afwij
kende struiken komt blijkens entproeven een virus voor, dat nerfvergelingssymptomen veroorzaakt op zaailingen van zwarte bes. Deze entproeven
worden voortgezet teneinde na te gaan .of er een causaal verband be
staat tussen brandnetelblad van Rondom en genoemde op zwarte bes ver
kregen nerfvergeling. Daarnaast zal stamselectie worden toegepast zo
wel op.gezonde als op afwijkende planten.
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Fay's Prolific één tak aangetroffen met vrijwel dezelfde verschijnse
len als die van het ras Rondom.
In het ras Rondom komt ook zeer algemeen het gewone nerfvergelingsvirus voor. Mogelijk worden de brandnetelbladsymptomen mede door dit
virus beïnvloed.
P I T V R U- 0 H- T E K
APPEL EU PEER
Virusziekten in appels en peren (proj. 2-12-2, Hej. Drs. H. J. Pfaeltzer)
Uit peren met symptomen van kringvlekkenmozaïek kan virus worden
overgebracht op Chenopodium quinoa, welke onder invloed van dit virus
locale zowel als systemische symptomen vertoont. Pogingen om uit geinfecteerde planten van jÇ. quinoa virus te zuiveren hebben tot nu

toe

geen succes gehad...Wel konden in de verkregen preparaten met behulp
van het elektronenmicroscoop zeer kleine bolvormige deeltjes v/orden
waargenomen. Daar deze dezelfde afmetingen hebben als ribosomen, is
een conclusie aangaande hun mogelijke virusnatuur niet mogelijkMet de.heer P. A. van der Meer werden in mei bladmonsters verzameld
in verschillende boomgaarden en proefvelden. De Plantenziektenkundige
Dienst verleende hierbij medewerking? door ons gegevens omtrent de bo
men te verschaffen. In de kas werden allé monsters met een kleine
hoeveelheid 2^f/a nicotineoplossing fijngewreven en met carborundum geinoculeerd op C. quinoa. Het verschijnen van symptomen ojb de toetsplanten wees uit of er virus uit de boom op de toetsplanten was over
gebracht. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
a. Uit 84 monsters (voornamelijk appels, maar ook enkele peren en
pruimen) uit een oude gemengde boomgaard te Blokker, werden 19 virus
isolaties uit appel en één uit peer verkregen.
b. Uit 134 monsters van appels afkomstig van een proefveld van de
PD te Emmeloord, werden 76 virusisolaties verkregen.
c_. Uit 63 monsters van kernbomen van peren van hetzelfde proefveld
werd geen enkele virusisolatie verkregen. Over een drietal monsters is
nog geen uitspraak te doen.
d. Uit 26 monsters van peren met stenigheid, afkomstig uit een
boomgaard in Zuid Beveland' kon geen virus op Chenopodium worden over-
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e_. Uit 84 monsters van nieuwe appelvariëteiten in de proeftuin te
Wilhelminadorp, werden 14 virusi.solaties verkregen»
f. Uit 58 monsters van Beurré Hardy met symptomen van kringvlekken
werden 48 virusisolaties verkregen, terwijl geen reacties op Chenopodium werd verkregen met 10 monsters van Beurré Hardy, die geen symp
tomen vertoonden en ze ook in voorgaande jaren niet hadden vertoond.
De symptomen op de Chenopodium-planten vertoonden in grote trékken
sterke overeenkomst. Bij een aantal isolaties, traden behalve een lo
kale reactie, ook mozaïekachtige verschijnselen op.'Het is niet duidelijk
of deze door Virus werden veroorzaakt. Het vermoeden bestaat,, dat uit
de peren zowel als uit de appelbomen

hetzelfde virus werd geïsoleerd.

Dit virus zou latent in appel voorkomen en in peren het kringvlekkenmozaïek veroorzaken. Het feit, dat uit de kernbomen van peren geen vi
rus werd geïsoleerd, steunt deze veronderstelling. Mogelijk is C.
quinoa een indicator voor het virus in appel. Ook indien deze kruid
achtige plant als indicator niet voor ^00c/o betrouwbaar is, zou gebruik
ervan een aanmerkelijke besparing kunnen geven van de toetsing op
houtige indicatoren.
B L O E M I S T E R IJ G E W A S S E N'
•MJER
Inventarisatie van de in Nederland voorkomende virusziekten vàh' anjers
en hun diagnose (proj. 2—17 —4 » Ir. F. A. Hakkaart)
Invloed van jmj_ervirussen op de £r£duktie. van Amerikaanse anjers_
In 1962 werd een proef opgezet om de invloed van vier bij anjer
voorkomende virussen na te gaan (zie jaarverslag 1962, blz. 97 )•
Thans worden gegevens over het tvfeede produktiejaar verzameld.
De symptomen veroorzaakt door het "carnation ringspot" virus en
het "carnation vein mottle" virus bleven gedurende dé winter en het
voorjaar duidelijk zichtbaar. Bij de planten, die kunstmatig met het
"carnation mottle" virus werden besmet zijn tot nu toe geen duidelijke
ziekteverschijnselen waargenomen. In de gejonde groep traden enkele
spontane infecties met het "carnation mottle" virus op. Iliaar alle op
brengsten per plant worden genoteerd, zal dit geen moeilijkheden bij
de verwerking der gegevens opleveren.
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Versjor£iding_van_enk£lei viruj3sen_in gezonde a-n.ie2Ls_
Teneinde na te kunnen gaan in welke mate het "carnation mottle"
virus zich in gezonde anjers verspreidt als gevolg van cultuurwerkzaam
heden en tevens middelen te zoeken om verspreiding tegen te gaan, werd
de volgende proef opgezet. Tussen gezonde planten werden als infectie
bron planten aangebracht, die kunstmatig met het "mottle" virus waren
besmet. De proef omvatte vijf objecten.
1'. Bloemen snijden met mes, te beginnen bij zieke planten.
2. Bloemen breken, te beginnen bij zieke planten.
3. Bloemen snijden met geflambeerd mes, te beginnen bij zieke planten.
4. Controle; bloemen snijden met mes, doch te beginnen bij gezoh.de
planten en pas dan de zieke.
5. Controle; geen infe'ctiebron aanwezig; bloemen snijden met mes.
Hoewel de proef reeds in 1962 werd begonnen, kon tot nu toe geen
verspreiding van' het "mottle" virus worden aangetoond,
In 1963 werd een soortgelijke proef aangelegd met het "ringspot"
virus. Ook hierin is tot heden toe geen verspreiding waargenomen.
CHRYSANT
Virusziekten van chrysanten (proj. 2-17-1, Ir. F. À. Hakkaart)
Merist_eemcultuur_(in samenwerking met Mej.- Drs. F. Quak)
Een aantal chrysanteuassen is volledig met het B-virus besmet. In
oriënterende proeven bleek het mogelijk te zijn door middel van meristeemcultuur planten van dit virus te bevrijden. Naar aanleiding van
dit resultaat w.erd een proef opgezet om na te gaan of een voorafgaande
warmtebehandeling het rendement van meristeemcultuur kan verhogen. De
proef wordt uitgevoerd met uniform materiaal van de rassen Blanche
Poitevine Supreme, Migoli, Chatsworth en Sirocco, dat aan. een traps
gewijze warmtebehandeling werd blootgesteld. Geworteld stek werd ge
durende resp. O, 10, 20, 30, 40, 50 en .60 dagen gehouden op 37°C + 1»5°»
Per object worden 96 meristemen geïsoleerd. Yan het eerstgenoemde ras
zijn alle isolaties gemaakt. Van het ras Migoli werden de voorgenomen
aantallen niet gehaald, daar aanzienlijke sterfte optrad gedurende de
warmtebehandeling. Het was niet mogelijk de partij langer dan 30 dagen
in de warmte te houden. De rassen Chatsworth en Sirocco zijn nog in
behandeling, Toetsing van uit meristeem verkregen planten op aanwezig
heid van B-virus heeft nog niet plaats gehad.
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Teneinde na te gaan of het toetsen op dit virus leiden kan tot een
verbetering van het prak tijkmateriaal werden verschillende herkomsten
van het ras Chatsworth vergeleken. Vier herkomsten, één getoetst en
drie niet getoetst werden opgenomen in een veldproef, op twee plaat
sen en wel het Proefstation te Aalsmeer (veengrond) en de Proeftuin te
Heemskerk (zandgrond).- Alle stekken werden op 5 april gestoken en alle
jonge planten op 24 mei buiten geplant. Gedurende de groei en bloei
zullen diverse waarnemingen worden gedaan.
L A N D B O U W G E Y / A S S E M
AARDAPPEL
Onderzoek over de invloed van bemestingstoestand ou het optreden van
ouderdomsresistentie bi.j aardappel (proj. 2-1-2, Dr. Ir. A. B. R.
Beemster)
De veldproeven, die in de jaren 1961 en 1962 in samenv/erking. met
Ir. A. J. Reestman van het P.A.W. werden uitgevoerd leidden reeds tot
enkele belangrijke conclusies» Zo kon het optreden van ouderdomsresis
tentie ten aanzien van Yn-virus te velde duidelijk worden gedemonstreerd.
Onder de heersende omstandigheden bleek de rol van kali voor het op
treden van de ouderdomsresistentie van geen enkele betekenis. Stikstof
en fosfor daarentegen bleven niet geheel zonder effect. Om de gevonden
resultaten nader te onderzoeken werd dit jaar opnieuw een proef in
Groningen opgezet, waarin uitsluitend aandacht zal worden geschonken
aan het effect van N en P- Op een viertal data werden de aardappelen
geïnoculeerd met Yn-virus, terwijl ook reeds met de periodieke rooiingen
werd begonnen.
Om de rol van de ouderdomsresistentie onder praktijkomstandigheden
na te gaan, werden in de provincie Groningen eveneens in een viertal
H
percelen Bintje met Y -virus geïnoculeerd. Het verschil tussen de in
de proef gebruikte planten en die in de praktijk is o.a. dat in de
proef met éénstengelige planten wordt gevlerkt en in de praktijk met
planten met meestal meer dan een stengel.
Daar soms wordt beweerd, dat een ruime fosfaatgift op een pootaardappelgewas, de uit deze poters opgroeiende planten een voor
sprong in ontv/ikkeling geeft en daardoor de mogelijkheid bestond, dat
hierdoor ook de ouderdomsresistentie zou worden beïnvloed, werd hier
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door ook de ouderàomsresister.tio zou worden beïnvloed, werd hierover
reeds in 1961 een proef in de kas genomen. Van het ras Mentor kon worden
beschikt over pootgoed afkomstig van een superfosfaatproefveld. De ver
schillende objecten van dit proefveld waren bemest met verschillende
•hoeveelheden superfosfaat. Door omstandigheden kon de nateelt van deze
proef, die met Yn-virus v/erd uitgevoerd, pas begin 1963 plaats vinden.
Het resultaat was, dat slechts zeer weinig virus in de knollen kon wor
den . aangetoond. De Bintje planten die ter vergelijking in deze proef
waren opgenomen vertoonden, daarentegen wel knolinfectie. Over de invloed
van fosfaat konden dus geen conclusies worden getrokken. V/el mag worden
n.
geconcludeerd, dat Y -virus in het ras Bintje aanzienlijk sneller wordt
getransporteerd dan in het ras Mantor.
De nateelt van een tweetal in 1962 in de kas uitgevoerde proever,
werd tot op dit moment nog slechts ten dele uitgevoerd. De resultaten
hiervan kunnen dus thans nog niet worden'medegedeeld.Het betreft een
proef over de invloed van het aantal bladeren van een plant, dat wordt
gexnoculeerd, op de mate van virustransport en een proef waarin een
aantal rassen Yfordt vergeleken in verband met de ouderdomsresistentie
ten aanzien van het Yn-virus. De resultaten van deze proeven zullen in
de komende maanden ter beschikking komen.
Ontwikkeling en verbetering van toetsmethoden ter bepaling van de aan
wezigheid van bladrol e.a. virusziekten in de aardappelknol. (pr0j.
2-14-1ü Ir. J. A. de Bokx)
He_t bladroJLvirus_
In het najaar worden ten behoeve van de zgn.. nacontrole op virus
ziekten in aardappelknollen bij de keuringsdiensten van de N.A.K, grote
hoeveelheden knolstekken in kassen uitgepoot. Hoeveel deze knolstekken
aanvankelijk, werden uitgepoot om de besmetting op mozaïekvirusziekten
na te gaan, kwam de vraag naar voren of in geval van een besmetting
der knollen met bladrolvirus, in de stengels van de knolstekken deze
besmetting door middel.van de Igel-Lange toets aangetoond zou kunnen
worden. Teneinde deze mogelijkheid na te gaan werden aardappelknollen,
secundair met bladrolvirus besmet, op 18 april 19^3 in &e kas uitgepoot.
De knollen waren door bemiddeling van de keuringsdienst van de N.A.K.
Noord-Holland verkregen. Ze behoorden tot de rassen Urgenta, Up to date,
D.oré, Bevelander, IJsselster, Barima, Sirtema, Saskia, Alpha en Koop
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Blauwe. Vier weken na het poten der knollen 7/erd van elke plant

één stengel op aanwezigheid van callose (indicator voor het bladrolvirus) onderzocht. Daartoe werd van elke stengel op enige cm boven de
grond een stukje van + 1-J- cm lengte gesneden. Van dit stengelstukje
werden drie tangentiale coupes gesneden, waarin op de gebruikelijke wij
ze met 1 'fo resorcineblauw de callose blauw werd gekleurd. De gekleurde
coupes

werden onderzocht hij een JOx vergroting. Als controlemateriaal

dienden de stengels van gezonde aardappelplanten der rassen Sirtema,
Climax en Record.
De resultaten van de kleuring der met bladrolvirus besmette sten
geldelen waren gering. In de coupes kwam weinig callose voor. Het waar
nemen van de blauwkleuring der callose werd zeer bemoeilijkt door het
in de stengels voorkomende bladgroen. Op grond van blauwkleuring in de
coupes konden zieke en gezonde stengels

niet worden onderscheiden.

Het Yn_-:v_irus_
Het onderzoek naar het Yn-virus werd voortgezet. Enkele fysische
eigenschappen van het virus werden onderzocht, en wel de inactiveringstemperatuur, het verdunningseindpunt en houdbaarheid in vitro. Tevens
werden verschillende methoden voor conservering van het virus bestudeerd.
Daarbij vergeleken wij het droog- en diepvriezen en het bewaren bij la
ge temperaturen van virusbevattend blad boven een wateronttrekkend mid
del. Bij alle gebruikte methoden loopt de virusactiviteit aanzienlijk
terug.
n
Tot nu toe werden voor het toetsen op aanwezigheid van Y -virus in
aardappelknollen steeds primair besmette knollen gebruikt. In het voor
jaar van 1963 echter werden enige kasproeven uitgevoerd met secundair
besmette aardappelplanten en de knollen hiervan. Evenals bij primair
besmette knollen veroorzaakte verwonding der secundair besmette knol
len een verhoging van de virusactiviteit in het verwonde deel der knol.
Het onderzoek zal worden voortgezet met het toetsen op aanwezigheid
van Yn-virus in spruiten van secundair zieke aardappelknollen.
V L I N D E R B L O E M I G E

G E W A S S E N

Voor virusziekten van erwten en andere vlinderbloemigen zie onder
Algemene onderzoekingen over plantevirusziekten: Virusziekten van vlin
derbloemigen (proj, 2.-13-4; Dr.Ir.L.Bos), en Serologie van virusziekten
van vlinderbloemige gewassen ! proj.2-16-1, D.Z.Maat).

Verslag van de werkzaamheden van de Entomologische Afdeling
gedurende het eerste halfjaar 1965
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Personeel
In verband, met het feit, dat de werkzaamheden van de heer F.van
der Meer voornamelijk op het gebied der virusziekten waren komen te
liggen» .gingen hij. en zijn assistent de heer J. Yink per 1 januari
over naar de virusafdeling.
Mej. A. Zeegers kreeg op haar v.er.zoek per 1 februari eervol ont
slag als assistente. In haar plaats werd aangesteld Mej. J. G. Kaptejjn
(per 15 januari 1963

)5

zij werkt gedurende halve dagen voor de heer

Hille Ris Lambers, de rest voor het I.P.O. (bladluizenkweek en as
sistente bij het onderzoek van Dr. Evenhuis).
Mej. A. Sterkenburg verliet per 1 maart de dienst van het I.P.O.
De door haar vertrek ontstane vacature kon pas 7 roei vervuld worden
door de aanstelling van de heer J. Veen (assistent bij Dr. de Fluiter
en de heer Nijveldt).
Bij Dr. Evenhuis is als tijdelijke hulpkracht voor de periode
van 16 .april - 31 juli werkzaam de heer II. van den Berg
Met ingang,van 1 mei kwam bij de heer van "de Vrïe 'dë heer A.
Kloosterman in tijdelijke dienst ter vervanging van de lieer Tf. Remljhse
die door langdurige ziekte afwezig is.
Met ingang van 1 juni kv/am Mej. A. E. ter Kuile, cand. biologie
te Leiden, in overleg met Prof. D. J. Kuenen een periode van 4 maan
den een doctoraal onderwérp bewerken bij de heer van de Vrie. Zij
verricht onderzoek over vraatcapaciteit en voedselpreferentie van
roofmijten ten opzichte van de fruitspintmijt. Het ligt in de bedoe
ling dat zij ook nog vät onderzoek over de invloed van roof
mijten op de populatieontwikkeling van de fruitspintmijt zal verrich
ten.
ONDERZOEK ALGEMEEN
Bladluiskweek (Mej. J. G. Kapteijn)

•
•

De volgende luizen zijn in kweek: Myzus persicae, Hyperomyzus
lactucae, Nassanövia ribis nigri, Brevicoryne brassicae, Rhopalosiphum padi , Canadesche erwtenluis (Ac. pisi), Aphis fabae,
Tuberolachnus salignus, Pentatrichopus fragaefolii, Capithophoïus
hippophaes, Tlja scariolae, îîeomyzus circumflexus.
Assistentie werd verleend bij het onderzoek van de heer D.
Hille Ris Lambërs inzake het overbrengen van het Y11-virus' óp aard
appelen door de bladluizen Hyperomyzus lactucae, Aphis fabae en
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Neomyzus circumflexus. Tevens werd de invloed van verschillende
temperaturen (5°> 10°, 15°» 20°, 25° en 30°C) op de nakomelingschap
van'Myzus persicae onderzocht.
Onderzoek inzake de systematiek en morfologie der in Nederland bi.i
land- en tuinbouwgewassen schadeli,jk optredende tripsen (proj.
3-4-75 Dr. C.J.H.Franssen en Y/.P.Mantel)
Voor het prepareren van de larven van de tripsen werd een nieu
we methode uitgewerkt, waarmede zeer goede resultaten worden verkre
gen. Veel van het in de voorafgaande jaren verzamelde materiaal werd
op naam gebracht. Achter de bast van haagbeuk werd een nieuwe Hoplothrips-species gevonden, die door W.P.Hantel zal- worden beschreven.
De contacten met buitenlandse specialisten werden verder uitge
breid, waardoor veel vergelijkingsmateriaal en vele overdrukken van
belangrijke publikaties werden verkregen.
Onderzoek inzake de systematiek en morfologie der in Nederland op
kul'tuur gewassen schadelijk optredende galmuggen (proj. 3-8-1,
W. Nijveldt)
Het onderzoek naar de voedselbehoefte van de bladluis-etende
galinug Phaenobremia aphidivora Rübs. werd afgesloten, lis prooidier
werd Myzus persicae Sulz. gebruikt. In aansluiting hierop werd een
onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen de dichtheid van de
bladluispopulatie en het hierbij afgezette aantal galmugeieren. De
verkregen cijfers zijn ter wiskundige bewerking doorgegeven aan de
heeir van den Anker.
Ten behoeve van de Consulent voor de Griend- en Rietteelt
(P.A.F.) werden fonologische waarnemingen verricht inzake Rhabdophaga heterobia H.Lw. Op grond hiervan werden door hem bestrijdingsadviezen uitgegeven.
De heer Veen verzamelde een groot- aantal bloemhoofdjes van
rode klaver welke symptomen van aantasting door galmuggen vertoon
den. Onderzocht wordt of de soort Tricholaba trifolii Rübs. ook
bladgallen verwekt. Als proefplanten werden rode en witte klaver
gebruikt.
Op verzoek werden determinaties verricht voor Dr. TJ. Gerson
(The Hebrew University of Jerusalem, Israël), Dr. Rh. Thygesen
(Statens Plantepathologische Forsig, Lyngby, Denemarken) en voor
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Dr. P. A. van der Laan. Het betrof soorten, die leefden op resp.
schimmels, spintmijten en schildluizen, op Poa pratensis en in een
wasmottenkweek.

.

. .

Aan Dr. C. Buhl (institut für Getreide-, Ölfrucht- und Futter
pflanzenkrankheiten, Kiel-Kitzeberg,.Duitsland).werden i.v.m. een
handboek over schadelijke insekten op zijn verzoek inlichtingen ver
strekt inzake Porricondyla cerealis (Saut.) en Mycodiplosis kraussei
(Wolff), beide galmugsoorten die op granen leven.
Relatie voedselplant-zuigende insekten (proj. 5-11-1, Ir. A.J.Tijverberg)
In de verslagperiode werd een literatuuroverzicht geschreven
over de relatie voedselplant-zuigende insekten. Dit overzicht diende
om intern beraad over het onderzoek mogelijk te maken.
De .gegevens van de kasproef- waarin-de bemesting van aardappel
planten gecorreleerd werd aan de biologische constanten van het prop
levende proefdier (Myzus persicae) en die het vorig jaar werd uitge
voerd, werden wiskundig verwerkt. Hierbij werden geen significante
verschillen tussen de verschillende objecten gevonden. In deze proef
werd aandacht geschonken aan het aantal nakomelingen en aan de levens
duur na de imaginale vervelling.
Bij een beschouwing van de cijfers, bleken er drie aanknopings
punten voor het verdere onderzoek te zijn, ni.s
1) De gegevens t.a.v. het aantal nakomelingen vertoonden een zeer
grote spreiding.
2) De hoogste stikstoftrap leek het aantal nakomelingen te vergroten.
3) De laagste verhouding tussen een- en tweewaardige kàtiohën leek
de reproductie te remmen.
De grote spreiding in het aantal nakomelingen werd mogelijk mede
veroorzaakt door de gevolgde methode. Hierbij werden rïl» dieren ge
bruikt , welke geboren waren op planten? die een gelijke bemesting
kregen als de proefplanten, waarop de dieren geplaatst werden. Het
voordeel van deze methode is, dat de invloed van de bemesting op het
proefdier zich over een langere periode uitstrekt. Het nadeel ervan
is, dat de variatie in de proefdieren groter is. Hiernaast is waar
schijnlijk ook een groot deel der spreiding te wijten aan de variatie
van de lichtintensiteit, de lichtduur, de temperatuur en-de relatie
ve luchtvochtigheid in de kaaruimte.
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In de dit jaar opgezette proef is getracht de variatie te ver
kleinen door proefdieren te gebruiken, welkes
a. dochters zijn van gevleugelde dieren.
b. opgekweekt zijn gedurende vijf tot zes dagen bij gelijkblijvende
temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit en lichtduur,
In de eigenlijke proefruimte konden deze factoren nog niet be
heerst worden. In de periode van 7-10 juni trad onder de proefdieren
een sterfte op van rond 60$. Op 9 juni registreerde de therrnograaf
een temperatuur van 36° C. Plaatselijk is de temperatuur in de proef
ruimte waarschijnlijk nog hoger geweest. Aan het einde van de ver
slagperiode is de koeling der proefruimte echter gereed gekomen.
c. de gegevens va.n enkele proeven wettigen de conclusie, dat radijs,
althans voor onze kloon van M. persicae van radijs, een betere
voedselplant is dan aardappel. Zodra een kloon beschikbaar is,
welke gedurende meerdere generaties op aardappel gekweekt is, zal
nader vergelijkend onderzoek met beide ?;aardplanten plaatsvinden.
d. Pogingen om via het knippen van styletten phloeemsap van de aard
appel te winnen, hebben nog geen succes gehad «
e. Het bleek mogelijk te zijn om luizen te voeden door een uitgerek
te membraan van parafilm-M. Indien aan

of

larven een 5-15$

sucrose-oplossing werd aangeboden, bleek 50$ der dieren na 6-7
dagen nog in leven te zijn. Dit komt overeen met de resultaten van
Mittler and Dadd (1962). Het door hen gepubliceerde volledige,
synthetische medium, voldeed in onze proeven echter niet»

T U I H B 0 ïï W G E W A S S E II
FRUITTEELTGEWASSEN
AARDBEI
Bestrijding van aardbeivirussen door bestri.lding van de aardbeiknotshaarluis Pentatrichopus fragaefolil Cock, (proj. 3-2-1, Dr. H. J. de
Fluiter)
• De strenge winter bracht de veldaantasting door de aardbeiknotshaarluis'tot uiterst geringe afmetingen terug.
Het plan bestaat om in augustus medewerking te verlenen aan een
proef welke door Ir. P. Roelofsen (Proefstation Fruitteelt Volle
Grond te Wilhelminadorp) op 2 plaatsen in ons land zal worden opge
zet met virusvrij'aardbeimateriaal•om het effect van een aantasting
der planten door bekende virussen op de productie na, te gaan»
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Daartoe werd reeds direct in het begin van het jaar in een verY/armd Y/arenhuis

een kweek van de aardbeiknotshaarluis opgezet op een

50-tal aardbeiplanten van het ras Madame Houtot, die besmet waren
met het geelrandvirus en met het virus I complex..Daartussen

Y;erden

nog wilde bosaardbeien aangebracht. De kweek verliep uitstekend tot
de maand april toen vanuit een aangrenzende kas een infectie door de
carnivore galmug Phaenobremia aphiclivora optrad. Dientengevolge werd
de populatie van de aardbeiknotshaarltiis door de galmuglarven sterk
gedund.
Om de galmuglarven weg te vangen moesten alle planten zorgvuldig
worden afgezocht, hetgeen een tijdrovend werk was.
In de loop van april en mei herstelde de populatie van de aard
beiknotshaarluis zich langzaam, doordat de toen zwaar zieke planten
slechts weinig nieuw blad of uitlopers vormden. Een

Y/arme

periode in

juni stimuleerde in.de toch al warme kweekruimte de ontwikkeling van
gevleugelde exemplaren van de lui»3waardoor de populatiedichtheid
,op de planten weer sterk afnam. In verband hiermede is besloten om
de proef, die in het begin van augustus met virusvrij aardbeimateriaal
geplant zal v/orden, eerst een behandeling met meta-isosystox te geven
om spoedige infectie met persistente virussen te voorkomen (de infec
tie met de non-persistente aardbeivirussen kan hierdoor niet voorkomen
worden)» Later zullen dan op de planten in de kunstmatig te besmetten
vakken per plant 10 met het persistente geelrandvirus + het non-per
sistente virus I besmette aardbeiknotshaa-rluizen v/orden aangebracht.
APPEL
Biologische en selectieve chemische bestrijding van bladluizen in de
fruitteelt (proj. 3-1-4?. Dr. H.H.Evenhuis)
Zowel in de proefboomgaard. op het landgoed "Thedinghsweert" als
in de appelboomgaard van het I.P.O. te Wageningen heeft de -appel-'-grasluis (Rhopalosiphum insertum) in groot aantal op appel overwin
terd. De eerste jonge luis werd op 1 april

Y/aargenomen.

Omstreeks

half april werden soms meer dan 150 jonge luizen per gemengde knop
geteld. Eind april Traren de eerste individuen volwassen en brachten
de eerste larven van de tweede generatie voort. Deze generatie: lever
de uitsluitend gevleugelde individuen op; de eerste gevleugelde exem
plaren werden omstreeks half mei waargenomen. Begin juni was de appel-grasluis geheel van appel vordwenen en naar grassen gemigreerd.
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De parasitering door Monoetonus cerasi te ¥ageningen werd uit
onderzoek van wekelijkse monsters bepaald. Op 23 april werden de
eerste parasietelarven binnen de luizen aangetroffen, de parasite
ring bleef aanvankelijk gering en daalde op 16 mei tot vrijwel nihil,
welk laatste feit in verband kon worden gebracht met het verdwijnen
van de imagines van de tweede generatie van de parasiet. Daarna
steeg de parasitering weer; zij bedroeg op 28 mei 89er werd toen
een sterke superparasitering waargenomen. De hoge parasitering stond
in verband met de sterke afname van de populatiedichtheid van de
appel-grasluis ten gevolge van de migratie naar grassen. Begin juni
Yfas de luis geheel van appel verdwenen.
Door uitkweken van mummies werden weer parasieten en hyperpara
sieten verkregen. Een op 2 mei verzameld monster leverde alleen de
primaire parasiet, Monoctonus cerasi, op. Een op 29 mei verzameld
monster gaf 64 exemplaren van Monoctonus cerasi en 6 hyperparasieten,
behorend tot Lygocerus frontalis, Asaphes vulgaris, Pachyneuron
minutissimum, Charips spec, en Alloxysta perplexa, terwijl 28 mummies
nog niet waren uitgekomen.
Ook Ephedrus nitidus bleek als primaire parasiet van Rhopalosiphum insertum te kunnen optreden, waarschijnlijk alleen als de aan
tasting door de bladluis zo sterk is, dat de bladeren gaan omkrullen,
waardoor het geschikte biotoop voor de parasiet wordt geschapen.
De roze appelluis (Dysaphis plantaginea) werd in het voorjaar
van 1963 zowel te Wageningen als op Thedinghsweert niet waargenomen;
over de oorzaak hiervan tasten we in het duister. ïïel werd eind mei
te Gronsveld een geringe aantasting door de roze appelluis waargeno
men, doch deze bleek eind juni geheel te zijn verdwenen, waarschijn
lijk ten gevolge van de ongunstige toestand van de voedselplant.
Aphis pomi bleek zowel op Thedinghsweert als in de appelboomgaard
van het I.P.O. te Wageningen van mei af weer van elders te komen aan
vliegen. In een jonge boomgaard op Thedinghsweert had deze bladluis
evenwel op appel overwinterd. In dit perceel werd het parasiteringspercentage wekelijks bepaald; het liep van omstreeks half mei tot
20 juni op tot 57/0. De parasiet had zich dus in dit geval sterker
vermeerderd dan haar gastheer.
Op het proefveld te Thedinghsweert werden ongeveer wekelijks
tellingen verricht aan bladluizen en bladrollers. Van beide was de
populatiedichtheid slechts gering. Tegen bladluizen was zowel.in G
als in N reeds vroegtijdig gespoten, respectievelijk met isolan en
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parathion. In G wordt bovendien regelmatig met Wepsyn gespoten,
waardoor de. ontwikkeling van bladluizen voortdurend wordt tegenge
werkt.
Toepassing van biologische en chemische bestrijding van de schadelij
ke Tortriciden in de fruitteelt (proj. 3-5-12, Drs. D. J. de Jong)
"Albertinehoeve"-project
Be_strij_di.ngs£r£gramma

•

;

De veldproef op de Albertinehoeve te Kloetinge is dit jaar voort
gezet. In perceel G.kon tot dusver een spui te ene ma worden.....gevolgd,
dat redelijk selectief was.
De bestrijding van appelschurft vond plaats met Captan, dat
goede selectieve eigenschappen heeft. Appelmeel-dauw is dit jaar bestre
den met Wepsyn, dat veel selectiever eigenschappen schijnt te bezit
ten t.a.v. roofmijten en eiparasieten dan het vorig jaar nog toege
paste Karathane. In het begin van het seizoen werd op verzoek van de
eigenaar, in plaats van Captan, een paar keer Orthomix (een zgn, mengcarbamaat, dat gunstig t.a.v. de gebreksverschijnselen zou werken),
geneveld.
Het fruitspint is voor en na de bloei met chloorparacide be
streden, wat zeer gewenst was omdat Wepsyn, in tegenstelling met
Karathane, geen enkele acaricide werking vertoont. Daar dit Wepsyn
evenwel een zekere aphicide werking bezit, behoefde in juni niet
apart tegen de groene appeltakluis te worden opgetreden. Ook bleek de
appelgrasluis door de bespuitingen vanaf 10 mei te worden gedecimeerd.
De appelbloedluis begon pas tegen juni naar voren te komen.
De vruchtbladroller is de winter slecht doorgekomen en was wei
nig talrijk. Tegen het einde van april braaien veel heggebladrollerrupsen uit de eieren. Het risico van vruchtschade werd aanvaard; er
vond geen speciale rupsbestrijding plaats in perceel G. Er werd be
sloten om in de tijd waarin de rupsen van de vruchtbladroller en
Pandemis heparana uit de eieren komen, ni. vanaf begin juli, twee of
drie keer met een Bacillus thuringiensis-prepara.at te spuiten. De
bestrijding van de rupsen kan reeds begonnen wordenv-^iparasieten van
het geslacht Trichogramma vrij te laten in de tijd dat de eieren in
de boomkruinen liggen. Op 24 juni en 4 juli werden daarom per boom
+ 5000 eiparasieten uitgezet,"terwijl op 8 juli met een Bacillus
thuringiensis-preparaat is gespoten. Het ligt in de bedoeling nog
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eens parasieten vrij te laten omstreeks 11 juli terwijl omstreeks 15
en 22 juli nogmaals met bacteriën zal -worden gespoten.
• : Het effect van de rupsbestrijding kon nog niet v/orden vastgesteld,
omdat de ontwikkeling en het verschijnen van de rupsen zo traag ver
loopt door het heersende koele weer.
..

Het be stri j.dings schema voor perceel G ziet er tot dusver als

volgt uit s •
datum in 1965
9 april

Fungicide

Acariciden

Insekticiden

Captan (Perzikrode Zomerappel)

18 april

Aventa (organisch kwik)

JO april

Orthomix

10 mei

Orthomix + Wepsyn

17 mei .

Orthomix + Wepsyn

27 mei

Captan + Wepsyn

5 juni

Captan + Wepsyn

15 juni

Captan + Wepsyn

24 juni.

Captan + Wepsyn

1 juli

Captan + Wepsyn

Animert

Animert
5OOO Trichogramma's

4 juli

5OOO Trichogramma's

8 juli

Bacillus
thuringiensis

Op het normaal behandelde perceel N werd hetzelfde fungicidenen acaricidenschema toegepast, maar tegen de insekten werd aldus ge
spoten:
op 16 mei

met Gusathion tegen de rupsen

op 12 juni met Gusathion tegen verschillende insekten
op

8 juli met Gusathion + malathion tegen de rupsen

Er is op perceel G enige schade aangericht door phytophage
wantsen (Lygus pabulinus); bij de vruchtdunning is dit weer enigs
zins weggewerkt door vooral de vruchten met wantsepikken te verwij
deren.
^^populatiedichtheid der Tortri_ciden,_de_ j3arasitering_der rupsen en
de_aanwez_ighe_id van ro_ofwantsen
Op 25/26 oktober 1962 werden 2^2 rupsen van voornamelijk vrucht
bladrollers geteld op de monstertakken van.het appelras Schone van
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Boskoop. Na de winter bleek dit aantal te zijn teruggelopen tot 29« Op
20 mei werd deze bevolking aangevuld met 220 heggebladrollerrupsen.
De overwinterde rupsen bleken voor het merendeel tot andere Tortriciden-soorten, vooral Pandemis heparana, te behoren.
In perceel N zijn de Tfeinige rupsen, die er in april aanwezig wa
ren, door de bespuiting met Gusathion op 10 mei nog. verder opgeruimd.
Nadien bevonden zich hoogstens enkele rupsen per boom. De bestrijdings
maatregelen op 12 juni en 8 juli hebben een nieuwe populatie-opbouw
belet.

In perceel G zijn zeër veel Cacoecia rosana-vlinders verschenen;
er worden nog steeds eihopen op de gesteltakken afgezet. Uit deze eihopen zullen pas voorjaar 1964 de rupsen kunnen verschijnen.
De parasitering. van de rupsen is het gehele jaar laag gebleven.
In de proefboomgaard te Serooskerke was hij hoger.
De roofwantsen van het geslacht Anthocoris zijn dit voorjaar vrij
talrijk uit de winterschuilplaatsen gekomen en hebben een' flinke nako
melingschap gegeven. Vooral in perceel G hebben zij de bestrijdings
maatregelen goed overleefd. Daar de kruidenvegetatie onder de vrucht
bomen is verwijderd, is de wisselwerking tussen de bomen en kruiden,
althans tijdelijk, verbroken. Wantsen zijn echter toch nog talrijk op
de vruchtbomen aanwezig.
Het_ behalen van de_duur van hejt eis_tadium bi_j de_vru£h^b^ladr^ll_er
Ad£x^phy_es_r_etiiculana XSB.J.
De uit voorgaand onderzoek verkregen gegevens omtrent de invloed
van de temperatuur op de duur van het eistadium zijn verwerkt tot een
praktisch te hanteren tabel. Deze tabel geeft aan, welk deel van de
gehele embryonale ontwikkeling wordt doorgemaakt wanneer een ei zich
twaalf uur lang

bij een bepaalde gemiddelde temperatuur bevindt.

Wanneer dagelijks de temperatuur- met een thermograaf wordt gere
gistreerd, is een gemiddelde dag- en een gemiddelde nachttemperatuur
te berekenen. Uit de tabel is dan zonder meer af te lezen hoever de
embryonale ontwikkeling in dat .etmaal is voortgeschreden. Door te be
ginnen op de dag die beslissend wordt geacht voor eiafzetting in de
boomgaard, kan door additie van de percentages dagelijks.worden bere
kend hoe de stand is.

- 44 Wanneer op een "bepaalde datum bv. 75 of 80^> van de embryonale
ontwikkeling is doorgemaakt, kan, rekening houdend met de heersende

weersgesteldheid, vrij nauwkeurig worden voorspeld hoeveel dagen het
nog zal duren voordat de eieren, die in de gestelde periode zijn gelegd,
zullen uitkomen.
•

De onderstaande tabel is in september 1962 al getoetst aan veld

waarnemingen. In juni van dit jaar vond wederom een ijking plaats ten
aanzien van eieren in de proeftuin te Wilhelminadorp. De overeenstemming
van de berekende datum met de veldwaarnemingen was zó goed, dat deze
methode aan de voorlichtingsdiensten kan

Y/orden

overgedragen. Zij kun

nen dan de vaak niet toereikende veldwaarnemingen een ruggesteun geven
of eventueel volstaan met de berekening alleen. Het R.T.C. Barendrecht
en het R.T.C. Geldermalsen hebben de tabel deze zomer reeds ter gebruik
ontvangen. In Geldermalsen werd een goede overeenstemming vastgesteld
met de ontwikkeling te velde.
Gemiddelde
0
temp. in C
in de periode
van 12 uur

Doorgemaakte embryo
nale ontwikkeling
in io van de gehele
ontwikkeling in de
periode van 12 uur

Gemiddelde
temp in C
in de periode

Doorgemaakte embryo
nale ontwikkeling
in io van de gehele
ontwikkeling in de
periode van 12 uur

0

18

1 ) 11

1,3

19

12

1,7

20

5,6

13

2,1

21

6,1

14

2>5

22

6,7

15

2,9

23

7,0

16

3,4

24

7,4

17

3,9

25

7,7

10,5

4,4
5,°

1). nl. 10,6° tot 11 ,5°C, enz.
Chemische en microbiologische bestrijding van de Tortriciden in de
fruitteelt (proj. 3-5-13, Drs. D. J. de Jong)
Laboratoriumonderzoek
Methodieken
Er zijn twee methodieken toegepast.
A. Een methode met losse bladeren, die na behandeling met bestrijdings
middelen in glazen of plastic dozen worden gelegd. De toetsdieren
worden vervolgens op de bladeren gebracht en de sterfte nadien vrordt
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B. Een methode, waarbij de rupsen de gelegenheid krijgen zich in te
spinnen op de scheuten van in potten gekweekte onderstammen. De
"boompjes worden vervolgens gespoten en de sterfte onder de rupsen
wordt gemeten gedurende de erop volgende dagen. Een met rupsenlijm
omrand stuk karton onder de boompjes

maakt een zuivere beoordeling

mogelijk.
De_toe_ts_ing van chemische jen_bacillajLre jDreparaten_en ^athogene virussen t.a.v.__rups_en
1. In een proef met losse bladeren, ingezet op .16-1-1963» maakte 0,2$
Bakthane t.o.v. L-2 larven van de vruchtbladroller

een minder

goede indruk dan 0,5$ Thuricide-30 B en 0,15$ Biospor. 0,3$ Orga
450. (.= Plantibac) werkte afdoende. Alle preparaten hadden dezelfde
sporetiter.
2. In een proef met de boompjes-methode werden de vruchtbladrollerrupsen van stadium L-2 getoetst. Gusathion en drie carbaryl-preparaten
voldeden goed. (Spuitdatum 22-4-1963).
3. In een proef met de boompjes-methode werden vruchtbladrollerrupsen
van stadium L-3 getoetst. Gusathion, Gesarol en drie carbaryl-pre
paraten voldeden goed. (Spuitdatum 3-5-1963)«
4» In een proef met de boompjes-methode werden vruchtbladrollerrupsen
van stadium L-4 getoetst. De rupsen waren zeer sterk ingesponnen in
bladvouwen en -rollen. De drie carbaryl-preparaten voldeden in nor
male, zowel als in de halve concentratie. Dit was ook het geval met
Gusathion en Gesarol; diazinon had een goed effect in de normale
concentratie. Hieruit bleek dat bij volledige bedekking van de bla
deren met alle middelen een goed resultaat kan worden bereikt.
(Spuitdatum 19-6-1963)«
Interessant was, dat in deze proef ook 0,15$ Biospor en 0,3$ Orga
450 (twee Bacillus thuringiensis preparaten)

een behoorlijk effect

sorteerden; 14 dagen na de bespuiting was 98$ respectievelijk 95$
van de rupsen doodgegaan. Het sterfte-percentage bedroeg voor de
rupsen op de ongespoten boompjes 9$«
Een suspensie van het zgn. Adoxophyes-kernpolyedervirus veroorzaak
te in 2 weken tijds een sterfte van 9^$«

- 46 In een losse bladeren toets, ingezet op 18-3-1963? zijn rupsen van
Adoxophyes reticulana in

de stadia L-2 en 3>"L-4

en

5? B-5 en.6

besmet met het Adoxophyes-kernpolyedervirus. Enkele der grootste
rupsen verpopten en leverden vlinders op, maar verscheidene poppen
gingen dood; zij bleken dan vol polyeders te zitten. De larvestadia
L-2 tot 5 gingen vrijwel alle als rups dood en leverden grote hoe
veelheden kernpolyeders op.
5« In een proef met losse bladeren, ingezet op 15-3-1963» werd de wer
king van 4 Bacillus thuringiensis-preparaten en het Adoxophyes-virus
getoetst met behulp van vruchtbladrollerrupsen L-2 en L-3. 13 Dagen
na het begin van de proef bleek dat Bakthane evenals in proef 1,
minder goed werkte dan Thuricide, Biospor en- Orga 450? alle middelen
werden gebruikt met dezelfde sporetiter.
De werking van het virus was goed, want na 13 dagen was ca. 93i°

van

de rupsen dood.
6. In êen proef met losse bladeren is van 13 mei tot 11 juni een proef
uitgevoerd met het Adoxophyes-kernpolyedervirus t.a.v. Adoxophyes
reticulana-rupsen. Hierbij werden bekende aantallen polyeders ge
voederd aan rupsen van verschillende ontwikkelingsstadia. Vanaf de
infectie verbleven de rupsen in het temperatuurorgel bij 15° of 22°
C. Over deze proef die de lethale eigenschappen van het virus onder
streept, zal later worden bericht.
Conclusie
Met de methode met losse bladeren en opgepotte boompjes werd aan
getoond, dat de aanbevolen bestrijdingsmiddelen nog steeds goed volde
den, zelfs t.a.v. grote, goed ingesponnen rupsen, wanneer de bladeren
maar geheel bedekt werden met het spuitmiddel.
To^tjsing_van_chemis_che_ middelen_oj2 hun £venj^._sjchad£ljijke_w£rking_ten_
aanzi_en van ei]oaras_ie_t£n_
Met een contactmethodiek (buizen) zijn op 15-3-1963 enige middelen
getoetst die belangrijk worden, geacht voor de harmonische bestrijding.
Normaal gebruikelijke concentraties van Bacillus thuringiensis prepa
raten, t.w. 0,3ia Orga 450, 0,5i° Thuricide, 0,2c/o Bakthane en 0,159^
Biospor, werden getoetst evenals het meeldauw fungicide Wepsyn (0,OrJcfo).
Het bleek dat vooral Bakthane en Biospor, maar toch ook Thuricide
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en Orga 450 betrekkelijk weinig giftig waren voor de eiparasieten. Het
Wepsyn had de eerste dag nauwelijks een ongunstige werking, maar daarna
trad een toenemend snellere sterfte onder de proefdieren op, waardoor
de sterfte na 8 dagen ongeveer 50$ hoger kwam te liggen dan in de onbe
handelde buizen.
In enkele proeven is ook Orthomix als mengcarbamaat in buizen ge
toetst,omdat het voor de bomen in de proefboomgaard op de Albertinehoeve gewenst werd geacht om de jaarlijks optredende gebreksverschijn
selen tegen te gaan. Het mengcarbamaat bleek weinig schadelijk te zijn
voor de eiparasieten. Nadien is het dan ook op de Albertinehoeve enige
keren verneveld.
Eiparasieten van Tortriciden in boomgaarden (proj. no. 3-5-14? Drs.
D. J. de Jong)
Behalve aan Trichogramma embryophagum cacoeciae variëteit pallida,
die verleden jaar is uitgezet in veldproeven, wordt dit jaar speciaal
aandacht besteed aan het in de Betuwe inheemse ras van deze eiparasiet.
Onderzoek wordt verricht naar de invloed van de temperatuur en de
vochtigheid t.a.v. de verspreiding en de parasiteringscapaciteit. Dit
vindt plaats in twee ongespoten appelpercelen bij Goes.
In de veldproef op de Albertinehoeve zijn.in perceel G reeds op
twee data eiparasieten vrijgelaten.
In de Betuwe is in twee boomgaarden onderzocht hoe groot de van
nature aanwezige parasitering van Gacoecia rosana-eieren is; hierbij
werd ook gelet op de predatie door roofvijanden op andere factoren, die
tot vernietiging der eieren aanleiding kunnen geven.
Onderzoek naar de mogelijkheden van gecombineerde chemische en biolo
gische bestrijding van de fruitspintmijt Metatetranychus ulmi. Koch
(proj. 3-10-8, M. van de Vrie)
a. Resistentie, tegen be^trij_dingsmiddelen_
In een eenvoudige veldproef kon worden aangetoond dat een populatie
welke in ernstige mate resistentie tegen ovo-larviciden (chloorbenside)
vertoont nog goed bestreden kon worden met het ovo-larvicide tetrasul
(Animert). Toepassing van dit middel vond plaats op het moment dat de
eerste wintereieren begonnen uit te komen. De eerste generatie kon met
een eenmalige behandeling goed worden bestreden; in het gedeelte dat
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voorgaand laboratoriumonderzoek van deze populatie was gebleken dat
resistentie tegen ovo-larviciden o.m. gelocaliseerd is in resistentie
van de larven tegen dit middel.
Op enkele bedrijven werd door de fruittelers de indruk verkregen
dat de acaricide werking van het meeldauwbestrijdingsmiddel. Karathane
opvallend minder was geworden. Daar het vermoeden bestond dat hier mo
gelijk ook van resistentie-ontwikkeling sprake kon zijn,werd de werking
van dit middel in laboratoriumproeven op deze populatie nader onderzocht«
Het bleek daarbij dat dit middel, ondanks de minder goede resultaten
bij toepassing in het veld, toch nog een hoge doding van de proefdieren
bereikte. In onderstaande tabel worden enkele van de bereikte resulta
ten vermeld.
Herkomst mijten

Behandeling

Sterfte der mijten
in

jo

na. . . dagen

1

2

3

v.d.Slikke

0.06$ Kar ath ane

65

95

99

v.d.Slikke

Blanco

15

15

15

Proeftuin Wilhelminadorp

O.Oè'Jo Karathane

69

98

100

Proeftuin Wilhelminadorp

Blanco

5

7

12

Het ligt in de bedoeling deze proef

ook met materiaal van andere

bedrijven in vergelijking met materiaal uit niet-gespoten bedrijven
nog enkele malen te herhalen.
b. De_afname. van het; aantal_roofmijten _in_de. wintçr_
Gedurende de wintermaanden kon door regelmatige tellingen aan
roofmijten welke in jute vangbanden overwinterden, nagegaan worden
hoe groot de sterfte was. Het bleek hierbij dat in het begin van de
winter en gedurende de lange vorstperiode geen sterfte van enige bete
kenis kon worden waargenomen. Bij het invallen van de dooi en de eer
ste weken daarna echter bleek dat een groot deel van de populatie
stierf. In sommige geValien liep de sterfte op tot 80^. Boor waarnemin
gen aan natuurlijke overwinteringsplaatsen bleek dat ook hier een gro
te sterfte optrad. Be oorzaak van deze sterfte is niet geheel duidelijk;
opvallend is dat deze sterfta pas optrad na en niet tijdens deze lange
vorstperiode, In voorgaande jxren is de sterfte gedurende de winter

- 49 maanden steeds van een geringe betekenis geweest. Van de gestorven en
en nog levende dieren is materiaal geconserveerd om na te gaan of er
verschil is geweest in de sterfte van de soorten roofmijten.
c_, Ie_inv^o£d_van_ropofmi.j_teni op de jsojaul-a^ie^ontwikkel mg van M._ulmi
Het proefveld waar in 1962 op 8 bomen Yellow Transparent infecties
met roofmijten waren uitgevoerd, kon in 1963 gehandhaafd worden. Door
regelmatige tellingen kon daar een indruk worden verkregen van-de • in*--vloed welke de aanwezige roofmijten op de aanwezige populatie van M.
ulmi kunnen uitoefenen. Op 4 van de geïnfecteerde bomen werd behalve
een gewijzigd spuitprogramma met niet-giftige middelen ter bestrijding
van appelmeeldauw, schurft en insekten, een behandeling met Animert ter
bestrijding van de fruitspintmijt uitgevoerd. Hierdoor wordt bereikt
dat op deze bomen een lagere populatiedichtheid van M. ulmi aanwezig is,
. waardoor de invloed van een geringere prooidichtheid op de ontwikke
ling van de roofmijten populatie nagegaan kan worden.
Uit de vj-aarnemingen blijkt tot nu toe dat ook hier gedurende de
wintermaanden een duidelijke afname van roofmijten heeft plaats gevonden.
De overgebleven roofmijten vermeerderen zich echter goed, zodat nu weer
een redelijke populatie aanwezig is. Invloed van deze roofmijten op de
populatieontwikkeling van M. ulmi is echter nog niet aantoonbaar.
d. De invloed van verhoogd^ voe_ds_elidi-chthe^d_o£ de_p_o pulatie ontv;ikke ling
van _Ty£h3.odromus_s£.
Het bespuitingsschema op het proefperceel op het bedrijf "Albertinehoeve" werd vrijwel ongewijzigd gehandhaafd. Ter bestrijding van
appelmeeldauw werd echter in plaats van met Karathane met Wepsyn 155 ge
spoten, daar dit middel geen nadelige werking tegen roofmijten bezit.
Ter bestrijding van de fruitspintmijt werd gespoten met 0,1$
tetrasul (Animert) op 30 april en 5 juni. Voor een overzicht van de
overige bespuitingen ter bestrijding van appelschurft, meeldauw en insektenaantasting zij verwezen naar het verslag van Drs. D. J. de Jong.
'Daar nu de schadelijke werking van het meeldauwbestrijdingsmiddel
Karathane niet aanwezig was ?/erd op grotere, schaal getracht kunstmati
ge infecti-es met roofmijten uit te voeren in perceel G. Het materiaal
voor deze infecties was afkomstig uit het perceel Loverendale te Serooskerke. Tellingen na deze infecties toonden aan dat de-ze inderdaad
geslaagd waren; de nadien gevolgde bespuitingen met Wepsyn 155 hadden
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de fruitspintpopulatie kon nog niet worden aangetoond.
f. He_t £F£efveld
Dé in de nazomer van 1962 genomen bladmonsters -konden in januari
op het K-gehalte worden onderzochte De onderstaande gegevens werden
verkregen:
Boom no.

mg mol N/100 g droge stof

1

128 - 130

2

152 - 156

3

1 3 1 - 153

"4

140-142

9•

135 - HO

6

135 - HO

7

122 - 127

Behandeling

t

r

Normaal behandeld

Gewijzigd "behandeld

136 - 138
9

134 - 135

10

133 - 136

111

130 - 134

12

137 - 139

13

133 - 133

14

138 - 1 4 1 •

15

127

130

16

128

130

17

122

125

18

118

123

19

114

115

20

IO5

109

Gewijzigd behandeld

Normaal behandeld

Biologisch dynamisch
"behandeld

Uit deze gegevens "blijkt dat tussen de normaal en gewijzigd behan
delde percelen geen verschil

in N-gehalte der bladeren valt waar te

nemen. In het biologisch dynamisch behandeld gedeelte echter ligt het
N-gehalte beduidend lager.
Waarnemingen aangaande de populatiëontwikkeling van M. ulmi in
1963 toonden aan, dat op de percelen N en G een zeer geringe populatie
aanwezig is; roofmijten werden in het geheel niet waargenomen. Op het
BD-perceel is het opvallend dat er nu vrijwel uitsluitend M. ulmi v/ordt

aangetroffen; Tydeus sp., Tarsonemus-sp. en Vasates shclechtendali
komen slechts sporadisch voor, terwijl deze soorten vorige.jaren .steeds
in grote aantallen voorkwamen.

.

..

..

Cicaden als vectoren van virussen bi.j land- en tuinbouwge wassen
(proj. 3-1-5»

H. H. Evenhuis)

De proeven omtrent een mogelijke overdracht van het virus van de
proliferatieziekte van appel werden voortgezet.
ZWARTE BES
Zwartebessebladgalmug (Dasyneura tetensi Rubs) (proj. 3-8-8, Yf.Nijveldt)
Het onderzoek naar de economische "betekenis van .de aantasting door
Dasyneura tetensi in productie- en vermeerderingsvelden van zwarte bes
bij Middelrode werd voortgezet. Als insecticide werd dit jaar gebruik
gemaakt van thiodan emulgeerbaar 35$ in een. concentratie van 0,2$. De
eerste bespuiting moest in verband met de slechte weersomstandigheden
een week worden uitgesteld. Dit resulteerde op het vermeerderingsveld
in een algemene aantasting, die echter na de tweede bespuiting tot staan
werd gebracht. Na vier bespuitingen werd het object "rondknopbehandeling" afgesloten. In het andere object zal men tot het einde van de
galmugvlucht met de bespuitingen doorgaan, waarna de resultaten van bei
de behandelingen zullen worden vergeleken. Op beide percelen is de groei
van de struiken goed. De aantasting in de objecten "onbehandeld" van
het productieveld is echter nog zeer gering, doordat dit veld pas in
het voorjaar van 1962 is aangeplant. Tegen bladval is een keer met Zineb gespoten, tegen bladluis enkele keren met Phosdrin. Volgens depot
waarnemingen zijn er tot nu toe twee vluchtperioden geweest.
Als waarnemingsveld wordt thans ook een perceel zwarte bessen aan
de Hoge Steeg te Yfageningen gebruikt, daar er in het vermeerderings
perceel te Middelrode geen onbehandeld object is overgelaten om het ge
vaar van herinfectie in de andere objecten te voorkomen. Als gevolg
van de bespuitingen werden in het vermeerderingsveld te Middelrode vrij
wel geen eieren afgezet.
Het ligt in de bedoeling om dit jaar in het productieveld de eerste
oogstbepaling te doen. Aangezien de galmugpopulatie zich op dit veld
nog niet voldoende heeft ontwikkeld, zal deze bepaling in 1964 en 19^5
moeten worden herhaald.
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L A N D B O U W G E W A S S E K
BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN
WORTEL
Wortelvlieg (Psila rosae F.) (proj. 3-9-2, Drs. L. E. van 't Sant)
In-1962 is op enkele plaatsen in de Böllënstreëk experimenteel
aangetoond, dat de wortelvlieg daar ongevoelig is geworden tegen de
gechloreerde koolwaterstoffen aldrin, chloordaan en heptachloor.
Het resultaat met diazinon, daarentegen, was op de zandgrond met een
laag humusgehalte nog bijzonder goed (Besemer en van 't Sant, 1963)»
Op een humeuze zandgrond te Dedemsvaart vond Dr. Besemer dat het ef
fect van een bestrijding met diazinon na 5z" maand, ondanks een 3x zo
grote dosering als in de Bollenstreek, slechts matig was (Besemer en
van 't Sant, 1963)«
Om het effect van de bestrijding met diazinon in de Bollenstreek
(zandgrond met laag organische stofgehalte) na te gaan, werden worte
len," die 25 juli waren gezaaid, overwinterd en in het volgend voorjaar
op aantasting onderzocht. Het resultaat, dat bijna 8 maanden na het
zaaien werd verkregen met een eenmalige grondbehandeling in de dosering
van 2 kg/are (beantwoordend aan het practijkadvies voor wortelen op
zandgrond) was bijzonder goed. In de onbehandelde vakken was de aan
tasting zeer sterk toegenomen en de aantasting per wortel bovendien
veel zwaarder dan in de behandelde vakken. Het effect van diazinon,
toegepast als grondbehandeling èn als nabehandeling op het loof, was
uitmuntend, (zie van 't Sant en Freriks; Med.Dir.Tuinbouw 26, 6, 1963)»
Aldrin en chloordaan werkten tegen de wortelvlieg in de Bollenstreek
(Noordwijkerhout) nauwelijks meer.
Conclusie
Na het Yfegvallen van de gechloreerde koolwaterstoffen aldrin,
chloordaan en heptachloor als bestrijdingsmiddel bleek diazinon onder
de omstandigheden van herfst en winter 1962/1963 "ter bestrijding van
de wortelvlieg op zandgrond met een laag humusgehalte een goede ver
vanger van de gechloreerde koolwaterstoffen te zijn.
GRANEN
Tripsen in granen (proj. 3-4-5» Dr. C.J.H.Pranssen en W.P.Mantel)
Er werden vele waarnemingen verricht over de levenswijze en de
fenologie van in onze graangewassen levende tripsen. Speciale aandacht
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trips en en hun ontwikkelingsstadia en de ontwikkeling van de graangèwassen. Met hét uitwerken van de vele reeds verkregen gegevens kan
pas in het najaar worden begonnen.
' TARWE EN GERST
Tarwestengelgalmug (Haplodiplosis equestris ïïagn. )(pro.j. 3-8-9>
W. Nijveldt)
Ook di,t jaar. werden op verzoek van de P.D. en de. R.i jkslandbouwvoorlichtingsdienst "bij Duiven, Waspik .en in de provincie Groningen
•.een aantal practijkper celen .op de . aanwezigheid van tarwestengelgalmuglarv.en . onderzocht.. Op de zwaarst besmette percelen werden .b.estri jdingsproeven opgezet.
De vluchtperiode werd op het I.P.O.-terrein door middel van vangkegels en op de proefvelden door middel van gele en witte vangbakken
geregistreerd. Uit deze waarnemingen bleek dat de vlucht eind mei is
begonnen. Op 12 juni werd een bezoek gebracht aan de proefvelden in de
provincie Groningen. Bij het veldonderzoek werden toen enkele jonge
larven bij het bladtongetje gevonden. De meeste hiervan waren echter
dood, vermoedelijk als gevolg van de heersende lage relatieve lucht
vochtigheid. De planten wären nog sterk met eieren beleed. Dë eihoöpjes waren nog geheel intact; lege eihuidjes werden niët gevonden. Onder
deze omstandigheden werd het wenselijk geacht de bestrijding pas twee
dagen later in te zetten om zodoende de hoofdman sa var.' de-uitgekomen
larven te. o.nd er.s.che ppen. Achteraf is gebleken- dat. dit tijdstip te. laat
is geweest en dat er zich een week later ook op de behandelde objecten
vele. jonge larven.op de stengels bevonden. Mogelijke oorzaken van dit
verschijnsel kunnen, zijn:
. ,1e. direct na 1,2 juni trad. een weersverandering in, .waardoor de lucht
vochtigheid flink steeg. Het uitkomen van de eieren werd hierdoor
misschien versneld,
2e. over het algemeen werden de proefvelden pas op zaterdag 15 juni
gespoten». Op dit tijdstip waren waarschijnlijk al vele jonge, lar
ven tussen bladschede

en stengel gekropen, waardoor ze door het

insecticide niet meer konden worden bereikt..
3e. het feit dat er met spuitpoeder werd gewerkt en dat het weer na
.de .bespuiting regenachtig was, heeft de uitwerking van het spuit-
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4e.» een onderzoek van de stengels op uitgekomen larven, uitgevoerd
door de afd. landbouwluchtvaart binnen het kader van een proef, wees
uit, dat men voor een betrouwbaar resultaat de stengels in het labo
ratorium met behulp van een binoculair op de aanwezigheid van lar
ven moet onderzoeken. Een aantal larven, dat zich op 12 juni al tus
sen bladschede en stengel bevond, bleek nl. bij de veldbeoordeling
aan de aandacht te zijn ontsnapt. Alhoewel dit aantal per stengel
nog vrij gering was, bleek op 17 juni toch reeds een groot percen
tage stengels te zijn aangetast. In dit verband is onderzoek be
treffende de duur van het eistadium onder gecontroleerde omstandig
heden zeer gewenst. Het werd reeds ingezet. Deze ervaring bevestig
de onze mening, dat de tarvœstengelgalmug niet met minder dan 2 be
spuitingen effectief kan worden bestreden.
In samenwerking set de heer Noordink (i.P.O.) werd getracht om de
individuele verspreiding van de tarwestengelgalmug met behulp van ra
dioactieve imagines te onderzoeken. Door de te kleine populatie in het
daartoe in het veld opgestelde depot werden geen positieve resultaten
verkregen. Wel is gebleken dat de radioactieve muggen zich normaal
voortplanten en eieren leggen, waaruit zich normaal larven ontwikkel
den. Yoor verdere bijzonderheden inzake dit onderwerp zij verwezen naar
het verslag van de heer Noordink (Afd. Biochemie-Tracerlab.).
BO OMKWEKERIJGEWASSEN
Onderzoek inzake de galmuggen, die schadelijk optreden in boomkwekeri.jgewassen (proj. 3-8-10, W. Nijveldt)
Met de galmug Dasyneura crataegi Winn., die op meidoorn schade
lijk optreedt, werden in het I.P.O. geslaagde kweekproeven ondernomen.
Het hierdoor verkregen muggen-materiaal zal worden gebruikt om gegevens
inzake de levenswijze van het insekt te verzamelen. Tegen Rhabdophaga
terminalis H. Loew., die vooral op Salix

alba

schadelijk optreedt,

werden oriënterende bespuitingen met Folidol, Thiodan, Systox en- Phosdrin uitgevoerd. De middelen bleken alle in staat te zijn om half volwas
sen larven in de gallen te doden. De uitwerking van Phosdrin leek echter
iets minder intensief; dit zal nader worden onderzocht.
Met de heer Detz (Rijkslandbouwconsulentschap,

1s-Hertogenbosch)

werd op 28 juni een bezoek gebracht aan boomkwekerijen bij Zundert en
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Oud-Gastel. Van de meest voorkomende aantastingen door insekten werd
materiaal verzameld. Het bleek in de practijk mogelijk te zijn om
door bespuitingen met Thiodan de galmug op meidoorn te bestrijden«

-o-o-o-o-o-
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Het sten,ffe laai t.jesproefveld. te Middelharnis (proj. 4-2-2, Dr. Ir. J.
W. Seinhorst)
In 1962 was op het proefveld te Middelharnis op de veldjes met
uien de be smettingsgraad opgelopen van ongeveer 1 stengelaaltje per
5OO g grond tot ongeveer 2000 stengelaaltjes per 500 g grond en op de
veldjes met ervften van ongeveer 1 stengelaaltje per 500 g grond tot
ongeveer 15 stengelaaltjes per 500 g grond. In andere jaren waren erw
ten vaak even goede waardplanten voor het stengelaaltje als uien. Het
verschil tussen uien en erwten in 1962 ontstond doordat de aaltjes zich
op de uien, door de zeer late oogst ervan, nog sterk hebben kunnen ver
meerderen nadat de erwten van het veld waren. Daarbij was de vermeer
dering der aaltjes op erwten geringer dan in andere jaren (bv. 1959 en
1961) wel is voorgekomen.
Gedurende de winter 1962/1963 daalde het aantal stengelaaltjes op
het proefveld tot gemiddeld 0,1 deel van dat in de herfst van 1962. Op
de bemonsterde praktijkvelden daalde het aantal aaltjes gemiddeld tot
0,4 deel van dat in de herfst van 1962. Uit waarneming in 19^0, 1961 en
1962 kan worden afgeleid dat stengelaaltjes op het proefveld een dicht
heid van minder dan 1 stengelaaltje, per 500 g grond kunnen handhaven
bij teelt van niet of weinig vatbare gewassen. Op de praktijkvelden is
dit minder dan 1 tot meer dan 20 stengelaaltjes per 500 g grond. Op de
grondsoort van het proefveld (lichte zavel) is op Flakkee bij een vrucht
opvolging met niet vaker dan eenmaal in de drie tot vier jaar uien.de
kans op kroefaantasting klein. Dit komt dus waarschijnlijk doordat de
evenwichtsdichtheid bij teelt van andere gewassen dan uien en.erwten
laag is en bevolkingsdichtheden boven deze evenwichtsdichtheid snel da
len. Vermoedelijk is de lage even?/ichtsdichtheid een gevolg van de snel
le daling der hogere dichtheden.
^e_geo£rafi^sçhe vers]or£iding_van_Xiiphinema_diyersicaudatum_ .
Yan ruim twintig grondmonsters genomen op kwekerijen en enkele
weilanden te Boskoop, Hazerswoude en Waddinxve.en bevatten er drie enke
le exemplaren van X« diversicaudatum. Er bestaat dus een geringe kans
op besmetting van de grond met Arabis mozaïek, wanneer met dit virus
besmette planten, bv. liguster, gekweekt worden. Het is daar,om aan te
bevelen met Arabis mozaïek besmette.liguster planten op te ruimen.
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Heterodera rostochiensis (proj. 4-3-1? Ir. H. den Ouden)
De invloed van het aantal eieren per cyste op de vermeerdering
vœrd in potproeven onderzocht. Cysten werden geïmiteerd door een schijf
je dik filtreerpapier waarop J000, 750 of 187 eieren.werden gebracht.
In iedere pot van 2 kg grond werd een aantal schijfjes gebracht, zodat
het aantal eieren per pot varieerde van 1500 tot 400*000. Bij gelijke
hoge besmettingsgraad was de vermeerdering van het aaltje in de potten
met een groot aantal schijfjes kleiner dan in die met minder schijfjes.
Dit was vermoedelijk een gevolg van de slechte groei van de aardappelen
in de potten met veel filtreerpapierschijfjes. Bij lagere besmettings
graden werd geen verschil gevonden. Het aantal eieren per cyste
beïnvloedt dus bij overigens gelijke bevolkingsdichtheden de vermeer
dering van het aaltje in potten niet. Bij een bévolkingsdichtheid van
IO-36O eieren per pot (2000 g grond) was de vermeerdering gelijk en

onafhankelijk van de aanvangsdichtheid, dit.in tegenstelling met de
resultaten van proeven van Kort die vanaf- een bevolkingsdichtheid van
1000 eieren per 2000 g grond een daling van de vermeerdering vond. Er
was geen verschil in vermeerdering tengevolge van de wijze van toedie
nen (alle eieren op één schijfje papier of de eieren verspreid door de
grond) te constateren.
De invloed van teelt van resistente aardappelen op de bevolkingsdicht
heid van H. rostochiensis (proj. 4-3-1» Ir. H. den Ouden)
In een potproef veroorzaakte het resistente aardappelras Karna
55 bij uitgangsdichtheden van 2500, 5000 en 10.000 larven per 2000 g
grond een daling tot 500 à 600 larven per 2000 g grond. Bij kleinere
aanvangsdichtheden was de daling vermoedelijk onafhankelijk van de
aanvangsdichtheid, maar door de zeer kleine einddichtheden en grote
variatie (veel potten met 0 aaltjes) is hierover niet veel met-zeker
heid te zeggen.
Om de variatie in het aantal cysten dat op resistente planten voor
kan komen na te gaan, werden in honderd potten met 10.000 larven per
pot (2OOO g grond) Karna 55 planten gekweekt. De logarithmen van de
bevolkingsdichtheden aan het einde van de proef zijn ongeveer normaal
verdeeld met een vlakke top bij ongeveer 600 larven per pot (2 kg grond).
Men kan dus bij verschillen van 0 tot 2545 larven per pot tussen ver
schillende klonen nog niet

verschillen in resistentie spreken«
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Kiemplanten van Ladino klaver, Civi wikke, hopperupsklaver, zomerkoolzaad, srletta, peen, bladkool, Alexandrijnse klaver, Origanum ma.joranum en Tagetes vrerden geïnoculeerd met 20 ?V penetrans per plant. Bin
nen 6 dagen drongen gemiddeld 8 aaltjes per plant binnen in twee weken
gemiddeld 11 aaltjes per plant. Hoewel er verschillen waren tussen' de
verschillende plantesoorten waren er geen aanwijzingen dat deze niet
geheel van toevallige aard waren'. Twee weken na de inoculatie werden
in vrijwel alle planten eieren gevonden* Bij Civi wikke en peen echter
slechts resp. 4 en 7 pe^ plant, bij &iletta, bladkool en Alexandrijnse
klaver 28, 41 en 36 per plant, bij Ladino klaver, hoppei'upsklaver en
zomerkoolzaad '17? 16 en 18 eieren per plant. Bij de eerste , drie planten
kwamen donkere, scherp-begrensde necrosen voor, bij de overige planten
grotere meer diffuse of geen necrosen. Bij het zomerkoolzaad waren de
necrosen klein. Bij Origanum ma.joranum trad veel secundaire aantasting
op, waardoor de aantallen aaltjes en eieren geen juiste indruk gaven
van de waardplantatatus van deze plant.
Brie \7eken na het begin van de proef waren bovengenoemde verschil
len tussen de eerste drie en de overige planten nog gróter-geworden.
Zowel het aantal eieren per plant als de reacties van de planten op de
aantasting waren dus een aanwijzing voor waardplantstatus van de onder
zochte planten.
Reacties van planten op aantasting door Pratylenchus penetrans en het
gedrag van de aaltjes in deze planten (proj. 4-1-2, Mej.Dr. C. II.
Klinkenberg)
Bij de reacties van planten op aantasting door P. penetrans konden
twee typen worden onderscheiden. Planten, die het ene type vertoonden
"bleken in het algemeen goede waardplanten te zijn, die, welke met het
andere type reageerden, slechte waardplanten: De wortels van goede
waardplanten reageerden weinig op aantasting en met geelbruine diffuse,
uitgebreide necrosen, weinig wondgom (zoal aanwezig vooral in de intercellulairen). Er komen geen celdelingen om de zich snel uitbreidende
necrosen voor. De aaltjes liggen gestrekt in het schorsparenchym, vooral
in de binnenste lagen en tegen de endodermis aan. De door één aaltje
gelegde eieren liggen verspreid in de wortel soms in lange reeksen en
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ook gemakkelijk in de jonge wortels kunnen binnendringen. Deze sympto
men komen o.a. voor bij Italiaans raaigras, silletta (Raphanus sativus
oleiferus), bladkool, Alexandrijnse klaver en Origanum majoranum.
Bij slechte waardplanten ontstaan bij aantasting door P. penetrans
kleine harde,, donkerbruine scherp begrensde necrosen met veel wondgom
in de cellen en in de intercellulairen»
Enkele.cellen cm de necrosen gaan zich delen (begin van callus
of wondkurk). De aaltjes liggen gekronkeld, soms "opgevouwen" in de ne
crosen. Eieren liggen dicht bij de aaltjes. Deze vei^schijnselen werden
gevonden bij Ruta graveolens, asperge, Tagetes, peen en verschillende
aardappelrassen.
P. penetrans veroorzaakte bij asperge, Ruta en Tagetes heviger ne
crose dan verwonding met een scherp mesje. De mechanische beschadiging
en die door aaltjes vertoonde echter bij dezelfde plantesoort veel over
eenkomst .. De verschillen tussen de plantesoort waren bij beide soorten
beschadiging van gelijke aard. De necrosen van asperge, Ruta en Tagetes
bleven hard na plasmolyseren in verdunde glycerine, die van Alexandrijnse
klaver werden vrijwel even zacht als het.gezonde parenchym.
P. penetrans kan ook bij kiemplanten van slechte waardplanten (o.a.
peen) de hoofdwortel doen afsterven. Worden oudere peenplanten aangetast
dan ontstaan er slechts kleine necrosen op de hoofdwortel, die de groei
niet meer remmen. Bij nog oudere planten dringen de aaltjes niet meer
binnen bij de wortelhals maar alleen beneden het opgezwollen gedeelte
of in de zijwortels.
Pratylenchus penetrans in Tagetes erectaïï cl
Eén dagV/inoculatie van kiemplanten van Tagetes erecta met 20 aal
tjes"per plant"waren er hiervan gemiddeld 12 in de planten te vinden.
Dit aantal nam daarna niet meer toe. Zes dagen na inoculatie waren per
plant 6 eieren gelegd, en acht dagen na inoculatie 16. Eén dag na inocu
latie waren al kleine necrosen op de wortels te zien. Acht dagen na in
oculatie waren deze zeer donkerbruin geworden.
Bij asperge en Ruta graveolens drongen minder aaltjes in de kiem
planten binnen. Na twee dagen waren alle aaltjes omgeven, door necrosen.
Ka 6 dagen waren deze vooral bij Ruta graveolens zeer hard en donker
bruin.
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geen aaltjes of tekenen van aantasting meer waargenomen, bij Tagetes
kwamen 91 dagen na inoculatie nog enkele aaltjes voor in kleine necrosen. Bij Alexandrijnse klaver, een goede waardplant werden 91 dagen na
inoculatie veel aaltjes en eieren gevonden in lichtgekleurde lange dif
fuse necrosen zonder won.dgom,
P. penetrans op aardappel (Bintje, Climax, Record, Karna en verschil
lende kruisingen)
De aaltjes veroorzaakten scherp begrensde harde necrosen, waarin
de aaltjes en eieren (in groepjes) te vinden waren. Bij Karna kwam wat
meer necrose voor dan bij de overige rassen. De reactie van alle onder
zochte aardappelrassen en kruisingen lijkt op die van peen wat doet ver
moeden, dat ze geen bijzonder goede waardplanten zijn voor P. penetrans.
P. min.yus op bloemkool, rode klaver, Tagetes en Alexandrijnse klaver.
Bloemkool reageerde weinig op aantasting door P. min.yus, rode en
Alexandrijnse klaver iets meer. Bij Tagetes traden snel necrosen op met
veel wondgom. Alle gewassen reageerden minder sterk op P. min.yus dan op
P. penetrans.
Tylenchorhynchus dubius op grassen.
Poa annua, Lolium perenne, L. italicum, Phleum pratense, Agrostis
alba slolonifera, Cynosurus cristatus en Festuca ovina tenuifolia waren
alle goede waardplanten van T. dubius.
H-eterodera rostochiensis op Bintje (vatbaar) en Karna (resistent)
De larven van H, rostochiensis dringen bij Karna sneller door naar
de binnenste schorslagen en veroorzaakten daar meer necrose dan bij
Bintje. Bij Bintje trad binnen de endodermis vrijwel geen necrose op bij
Karna veel en wel om groepjes abnormaal grote cellen. Ook de endodermis
was hier voor een deel necrotisch.
Ook bij mechanische beschadiging reageerde

Karna met meer necro

se en tot op groter afstand van de verwonding dan Bintje.
ïïienstengelaalt.ies in tulpen (proj. 4-4-1? Ir. C. Kaai)
Waar aanleiding van de resultaten in voorgaande jaren, waarbij
in 1961 tulpen hevig werden aangetast door het uienstengelaaltje, ter
wijl dit in 1962 niet het geval was, werden nogmaals op een proefveld
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in West-Friesland, tulpen gezet. Ook dit jaar werd. echter geen aantasting
door het uie ris tengelaalt je in tulpen gevonden.
Om "bovengenoemd verband na te gaan "bij de aantasting van aardap
pelen door het uienstengelaaltje, werdén op een proefveld te Opperdoes
vroege aardappelen gepoot. Er trad echter geen enkele aantasting van de
aardappelknollen door dit aaltje op, zulks in tegenstelling met aard
appelen, die in 19^1 op een proefveld te Avenhorn werden geteeld en waar
wel een hevige aantasting werd waargenomen (sie I.P.O.-jaarverslag 1961,
p. 109). Slechts bij enkele planten werd loofaantasting geconstateerd.
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T U I N B O U W G E W A S S E N
BOON
Virusziekten (proj. 7-1-13» Ir» N. Hubbeling)
Het aantal bonerassen, dat bij het I.V.T.. werd aangemeld voor onder
zoek ten behoeve van de Raad voor het Kwekersrecht, is sinds 1959 gelei
delijk gestegen tot het viervoudige, namelijk van 15 tot 60. Be werkzaam
heden, met betrekking tot de toetsing op resistentie, zijn echter in veel
sterkere mate toegenomen, omdat sinds 1961 niet meer alleen met veldtoetsing wordt volstaan. Uitvoerige proeven met afzonderlijke virusstammen dienen genomen te worden in de resistentiekas om een juister oordeel
over de resistentie te kunnen vormen dan uit de jaarlijks enigszins wis
selende resultaten tevelde. Het is daarom verheugend, drit per 1 januari
1963 een tweede assistente is aangesteld, zodat de Heer Huyberts meer
tijd kreeg voor de resistentietoetsingen in de kas. Bovendien heeft Mej.
Bastiaans, leerlinge van de Tuinbouwschool 'te Frederiksoord gé durende-'
drie maanden geholpen. Verder is nog tijdelijke hulp verleend door twee
studenten van de L.H. Het zal echter niet gemakkelijk zijn alle toetsin
gen op tijd uit te voeren, omdat de beschikbare kasruimte dit niet toe
laat. Door middel van achtereenvolgende toetsingen., is,.vooïl.opig .eèh,...uitweg gevonden voor het ruimteprobleem, dat voortvloeit uit de. grote acti
viteit van de bonekwekers in Nederland, Duitsland en Amerika.
Bij het I.V.R.O. is het,aantal nieuwe bonerassen iets teruggelopen,
hoewel het totaal ongeveer bleef schommelen om een tiental rassen, met
inbegrip van de meest gangbare als vergelijkings-objecten.
a. Ro]jn£zaiek_en zwartevaatziek_te__(Phase0lus virus 1)
Tijdens het Symposium voor Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent vrerd
een voordracht gehouden over "Complicaties bij de-toetsing van boneras
sen op resistentie tegen Phaseolus virus 1 tengevolge van het voorkomen
van afwijkende virusstammen". Voor assistenten van de landbouwvoorlichtingsdienst zijn twee voordrachten over ziekten van bonen gehouden in
het kader van de cursus over plantenziekten georganiseerd door Ir. Hi
de Bruin op de P.D.
b. ^cherpmozaïek en topsterfte (Phaseolus virus 2)
Ter beoordeling van de resistentie zijn de te toetsen"bonérassen
tevelde uitgezaaid naast rijen gladiolen.' Achtereenvolgens worden de
rassen ook kunstmatig getoetst in de kas.
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De nieuwe stamslabonerassen zijn uitgezaaid op de proeftuin te
Sloten, omdat de veengrond daar al jarenlang met het stippelstreepvirus
besmet is. Een kunstmatige toetsing op resistentie wordt in het

Y/aren-

huis uitgevoerd om besmetting van de kas te vermijden.
Yetvlekkenziekte (Pseudomonas phaseolicola),(pro.i. 7-I-14, Ir. N. Hubbeling)
De toetsing geschiedt hoofdzakelijk in de kas. Er zal worden ge
tracht ook een veldtoetsing te ontwikkelen.
Vlekkenziekte (Colletotrichum lindemuthianum), (proj. 7-1-14» Ir. N.
Hubbeling)
De belangstelling voor kunstmatige toetsing op resistentie tegen
alle beschikbare of zeer bepaalde fysio's van Colletotrichum lindemuthia
num is nog voortdurend zeer groot. Zelfs van bonekwekers uit Zwitserland,
Engeland en Duitsland zijn bestellingen van culturen ontvangen.
Roest (ïïromyces phaseoli f. typica), (proj. 7-1-20, Ir. N. Hubbeling)
Dankzij de regeling van de luchtvochtigheid in de resistentiekas
bleek het-mogelijk de infectie met roest tot stand te brengen zonder 'inhulling van de plant in een incubatiekooi.
Vaatziekte (Fusarium oxysporum f. phaseoli), (proj.'7-1-20, Ir, F.
Hubbeling)
Met de door ons geïsoleerde Fusarium oxysporum forma phaseoli is
door de Heer. Reiling, student aan de L.H.,. een vergelijkend waardplantenonderzoek verricht in het Laboratorium voor Fytopathologie,-waarbij ook
de resp. bij erwten en lupine voorkomende Fusarium oxysporum forma pisi
ras 1_,en 2 en forma lupini zijn betrokken. Uit dit onderzoek is duidelijk
de specifieke binding aan de desbetreffende waardplanten gebleken.
ERWT
Virusziekten (proj. 7-1-7» Ir« N« Hubbeling)
Het aantal voor het I.V.T, te- toetsen nieuwe rassen van doperwten
is sinds 1958 geleidelijk gestegen tot 42 in 1963• . Daarentegen bleef het
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droeg nu 21.

•

Voor het P.A.Y/, zijn 20 doperwterassen op resistentie tegen topvergeling getoetst.
a. To_£ver£e_ling_
In de overjarige percelen luzerne in de Kreekerakpolder kwamen aan
vankelijk slechts weinig bladluizen tot ontwikkeling. Toen tegen het ein
de van mei pas sporadisch gevleugelde erwteluizen waren te vinden, leek
het noodzakelijk bladluizen te vangen en over te brengen naar de ra's'senproef in genoemde polder. Dit geschiedde op 30 mei en 11 juni. Op laatst
genoemd tijdstip \varen de eërste zieke planten te vinden bij vatbare erw
terassen, maar van de luizen was in de erv/ten niets te bespeuren. Daarom
zijn opnieuw bladluizen uit de luzerne naar'de erwteproef overgebracht.
Tijdens hét volgende bezoek op 26 juni waren weer geen bladluizen in de
erwten te vinden, hoewel vrij veel infectie met topvergeling tot stand
was gekomen.
Door middel van enting van jonge zijscheutjes van luzerne met geelnervigheid op kiemplanten van erwten is getracht een kunstmatige.toet
sing op resistentie tegen' topvergeling te bewe.rköt.ëlligen. Deze . enting
slaagde als spleetenting en inderdaad werden een aantal planten ziek,
waarbij de symptomen in de kasafdeling met een temperatuur van omstreeks
15°C zich goed ontwikkelden» Het is evenwel bijna ondoenlijk om het gehe
le sortiment op deze wijze te toetsen.
b. Vroe,ge_verbruining_
Evenals in de voorafgaande jaren werd hét te toetsen rassensortimeht
uitgezaaid op het besmette bedrijf in Middenmeer. Het bleek echter, dat
de proef dit jaar op het minst besmette gedeelte van het terrein was te
recht gekomen. Dit werd nog b'evestigd door tellingen van aantallen aal
tjes, behorende tot de soort Trichodorus teres door Dr. van Hoof. Toen
de proef om deze reden dreigde te mislukken is getracht door middel van.
sapinoculatie met het vroege verbruiningsvirus, infectie tot stand te
brengen. Deze' kunstmatige infectie slaagde slechts zeer ten dèle; zo
werd in twee van de vier parallellen van de proef toegepast.
Tijdens de planteziektendageh is•een korte mededeling over resisten
tie tegen vroege ver bruining- gedaan'. Hierover is samen me + Ir. Ev Kooistra van het I.V.T. een publicatie samengesteld, die binnenkort in
"Zaadbelangen" zal worden opgenomen»
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7-1-19, Ir. IT. Hubbeling)
Het te toetsen rassensortiment is uitgezaaid op het besmette I.P.O.-terrein aan de Binnenhaven op 8 april. Pas op 10 juni kwamen de eerste
ziekteverschijnselen tevoorschijn, hetgeen evenals in 1962 aan de lang
durige koude in het voorjaar dient te worden toegeschreven. De kunstma
tige toetsing op resistentie geschied in kunstmatig besmet zand in Wis
consintanks. Daarbij wordt niet alleen Fusarium oxysporum forma pisi ras
1_ gebruikt maar in vergelijkende proeven ook ras 2_ van dezelfde schimmel.
Yan de zijde van de kwekers is een grotere belangstelling voor deze kunst
matige toetsing te bemerken dan voorheen.
Lichte vlekkenziekte (Ascochyta pisi), (proj. 7 — "1 — "19> Ir. N. Hubbeling)
De toetsing op resistentie is uitsluitend door middel van kunstma
tige toetsing met een mengsel van de beschikbare fysio's in de gekoelde
kasafdeling uitgevoerd»
KOMKOMMER
Bladvuur en Yruchtvuur (Cladosporium cucumerinum en Cor.ynespora melonis)
(proj, 7-1-22, Ir. N. Hubbeling)
Hoewel de regeling van dag- en nachttemperaturen over een lange
periode nog niet geheel perfect werkte, was deze niettemin voldoende om
een goed geslaagde infectie met Corynespora melonis tot stand te brengen.
Op deze wijze kon een weinig virulente cultuur worden onderkend en uitge
schakeld voor verdere vermeerdering.
SLA
Valse Meeldauw (Bremia lactucae), (proj. 7-3-59 Dr. P. Tjallingii)
In maart kon een begin worden gemaakt met de werkzaamheden aan dit
nieuwe project.
Van het I.V.T. werd een isolatie van de schimmel ontvangen, die daar
als "stam Vleuten" bekend staat. Ze tast het ras Meikoningin en andere
"oude" rassen aan, maar Blackpool en de andere rassen van deze groep niet.
Daar er andere stammen in de praktijk voorkomen, die dit laatste wel
doen, is ze ongeschikt voor toetsing op Bremia-resistentie. Het was in
dit seizoen echter niet mogelijk, andere stammen te bemachtigen. In het
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najaar zullen verschillende herkomsten worden nagegaan.
Er werden uitvoerige proeven gedaan over het kweken en vermeerderen
van de schimmel. Zo bleek het mogelijk, Bremia normaal te laten groeien
en sporuleren op slaplantjes, die in Yfijde buizen onder een wattenprop
op een laag perliet met Knop's voedingsoplossing worden gekweekt. Op de
ze wijze zou men verschillende fysio's streng gescheiden kunnen houden
en ook Botrytis cinerea tast de slaplantjes in deze buizen niet aan.
Overigens werden de proeven voornamelijk uitgevoerd 'in-zaaitesten,
volgens de op het I.V.T. gebruikelijke methode. In de alleen met water
gekoelde afdelingen van de resistentiekas ontwikkelt de schimmel zich bij
vfarm weer slecht en onregelmatig, in de ijsgekoelde afdelingen (temp.
13-20°) daarentegen gaat de ontwikkeling vlot, een en ander steeds onder
glaskooien bij zeer hoge relatieve luchtvochtigheid. Goed ontwikkelde
sporangiën met kiemkrachtige' sporen zijn in deze omstandigheden ontwikkeld
tussen 7 en 14 dagen na de inoculatie (door bespuiting met een sporensuspensie). De sporen verouderen vrij snel, vermoedelijk valt het opti
mum van aantal en kiemkracht omstreeks 10 dagen na de inoculatie. Drie
weken na de inoculatie zijn de aangetaste bladeren dikwijls al verwelkt
ên vergeeld en de sporen gekiemd of donker verkleurd. In dit seizoen'kon
de inoculatie reeds

Y/orden

uitgevoerd op kiemplantjes van 14 dagen oud.

Een begin werd gemaakt met een onderzoek naar het behoud van het
kiem- en infectievermogen van Bremia-sporen onder verschillende bewaar-omstandigheden.
SPINAZIE
Mozaïek (Cucumis virus 1), (proj. 7-1-1, Ir. N. Hubbeling)
Door de uitgifte van veredelingsmateriaal met resistentie tegen
Cucumis virus 1 is een verhoogde belangstelling voor kunstmatige resis
tentietoetsing ontstaan. Op het bedrijf van één kweker zijn enige duizen
den kiemplanten door ons geïnoculeerd met behulp van een verfspuit en
een cylinder propaangas.
Wolf (Perenospora spinaciae), (proj. 7-1-1?

N. Hubbeling)

Tengevolge van een onbekende oorzaak bleek het fysio 1 van deze
schimmel plotseling te zijn vermengd met fysio 2, dat in een afzonder
lijke kasafdeling in stand wordt gehouden. Getracht zal worden fysio 1
weer uit de praktijk te isoleren. De particuliere kwekers gebruiken
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vrijwel uitsluitend fysio 2 voor hun toetsingen. :
TOMAAT
Bladvlekkenziekte (Cladosporium vulvum), (proj. 7-1-22, Ir. K. Hu"bbeling)
Hoewel een nacht- en dagregeling van twee kasafdelingen tot stand
kwam gelukte het nog niet een. goede infectie met de afzonderlijke fysio's
van Cladosporium fulvum op een tomatesortiment tot stand te brengen.
Grotendeels is dit een gevolg van de kinderziekten van deze automatische
temperatuur en luchtvochtigheidsregeling „

UI
Koprot (Botrytis allii), (proj- 7-3-4» Dr. F. Tjallingii)
Er vierden dit voorjaar, in overleg met de heer Tichelaar, twee om
vangrijke kasproeven uitgevoerd over de mogelijkheid, het l.oof van jonge
uienplanten met Botrytis allii te infecteren. Volgens de V.S,A.-litera
tuur zou deze schimmel hierop een bladvlekkenziekte geven, die als
""blast" bekend staat. Beide keren werd het voor koprot zeer vatbare uienras Queen gebruikt. Er werd bij twee temperaturen gewerkt: bij 12-22°
en bij 15-30°C en de plantjes werden na de bespuiting met een sporensuspensie van 20 isolaties gedurende 2 tot 16 dagen bij 100$ relatieve
luchtvochtigheid gehouden (naast intacte ook afgeknipte). Er werden ner
gens symptomen gevonden, die op die van "blast" lijken. De schimmel
bleef steeds saprophytisch.
Voorlopig mag danVoorden geconcludeerd,, dat de (meeste) Nedérlandse
herkomsten van Botrytis allii geen bladvlekkenziekte op ui (kunnen) ver
oorzaken.
Nu hebben wij in 1962 op een zilveruienperceel in Zeeland toch een
typische bladvlekkenziekte gevonden, waarbij Botrytis allii in het spel
scheen te zijn. Isolaties daaruit zijn echter niet gelukt. Het onderzoek
in deze richting wordt daarom voorlopig wel voortgezet.
Voor de toetsing van uienselecties op koprpt^resistentie door de
kwekers werd een voorraad cultures aangelegd van de aanwezige 20 isola
ties. Er komen wel enige verschillen in sporulatie bij voor.
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vi

A S S E N

BOL-, KNOL- EN WORTELGEWASSEN
AARDAPPEL

'

Aardappelziekte (Ph.ytophthora infestans), (proj. 7-2-5? Dr. J, C.
s 'Jacob)
De aflevering van infectiemateriaal aan de kwekers had op normale
wijze plaats. De S.V.P. betrok dit jaar weer zeer veel materiaal.
De determinatie-klonen met R5 zijn helaas zwaar besmet met virus.
De determinatie-klonen met P.6 zijn alleen te vermeerderen door stolonen,
en niet door knollen.
De drie hogere fysio's uit Canada: 1. 2. 3« 4« 5> 1» 2. 3> 4« 6
en 1. 2. J. 4. 5« 6. leveren nog moeilijkheden op,omdat zij zich ge
heel anders gedragen dan de hollandse fysio's. Deze nieuwe fysio's reageren na determinatie nu als 1.2.4.
Met het bepalen van de R-factoren in nieuwe met Solanum demissum
gekruiste'kweekprodukten, die door het I.V.R.O. zijn ingezonden5 werd
een begin gemaakt.

'

BIET
Yergelingsziekte (proj. 7-2-8, Dr. J. C. s'Jacob)
Tengevolge van het abnormaal koude weer in het voorjaar was de
ontwikkeling van de luizencultuur veel te gering om tijdig te kunnen
afleveren. Na extra verwarming van het warenhuis konden de culturen pas
eind mei worden verzanden, hetgeen gelukkig geen bezY/aar was, omdat ook
de bietenproefvelden in ontwikkeling achter waren.
E A N D E L S G E W A S S E N
VLAS
Vlasbrand (Pythium megalacanthum), (proj. 7-2-13» Dr. J. C. s'Jacob)
Ondanks gunstige weersomstandigheden nl. lage temperaturen, regen
en slechte grondstructuur zijn de vlasbrandproeven in Hoofddorp moei
lijk te beoordelen. Typische symptomen waren nergens te zien.
Ylasroest (Melampsora lini), (proj, 7-2-8, Dr. J. C. s'Jacob)
Na herhaalde kunstmatige infectie heeft deze parasiet zich wel
in de besmetterrijen gehandhaafd maai- van verspreiding is nog geen
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T O E J . E B G E f f A . S S E H
STOPPELKNOL
Knolvoetziekte (Piasmodiophora brassicae), (proj. 7-3-1? Dr. F. Tjallingii)
De kas proeven met zieke grond, met materiaal van zieke knollen en
met de waterige extracten van beide werden voortgezet.
In de ijskast bewaard, voorverteerd materiaal van zieke knollen
bleek na een half jaar 'of langer zijn infectievermogen meestal te hebben
verloren. Gezuiverde sporensuspensies daarentegen kunnen in 'elk geval
na 2 a 3 jaar nog zéér infectieus zijn. In bloempotten bewaard, met
gesteriliseerde grond vermengd,"fijngemaakt materiaal van zieke knol
len kan in elk geval langer dan een half jaar infectieus blijven. In
de diepvries bewaard (temp; -20°C), onbewerkt materiaal van zieke knol
len bleek na 2 à 3 jaar nog een opvallend hoog infectievermogen te heb
ben, zeker even hoog als gezuiverde sporensuspensies, in de ijskast be
waard. Het opslaan in de diepvries is dus blijkbaar de eenvoudigste •
methode, infectiemateriaal van knolvoet te bewaren, voor een reeks-'-van
vergelijkende proeven b.v.s De 'v'oór een proef benodigde hoeveelheid
van zulk materiaal is bij het gebruik van verdunde suspensies (b.v.
1 : 100) bovendien zeer gering. Verdunde extracten (1 s 100) uit gedu
rende 1 à 2 jaar buiten opgeslagen grond van zieke percelen geven ook
nog zware infecties.
Op het proefveld aan de Hogesteeg werden.weer een aantal veldproe
ven opgezet. Eén gaat, evenals in 1962, over het effect van een voor
cultuur van vatbare gewassen bij verschillende doseringen zieke grond.
In een andere proef wordt de mogelijkheid nagegaan, extracten van. zie
ke grond te gebruiken voor het kunstmatig besmetten van gezonde grond.
Twee kweekbedrijven werden geadviseerd over een proef inzake het
kunstmatig besmetten van selectievelden.
Enige knolvoetgronden uit de praktijk, verzameld op adressen van
kwekers, werden weer onderzocht t.a.v. infectiegraad en aard van het
fysio.
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TARWE EH GERST
Gele roest (Puccinia striiformis), (proj. 7-2-1» Dr. J, C. s'Jacob)
a. He_t jtoje thingsond^r^o^k^^or he_t .I«V«R»,0«
Behalve de normale toetsing op het I.P.0.-terrein in Wageningen,
waarbij de kunstmatige infectie met een mengsel van alle veldfysio'.s
wordt'uitgevoerd, werden in Oostelijk Flevoland in combinatie met
het fysioveldenproject van Ir. Stubbs een 13-tal tarwefysiovelden aan
gelegd met de I.V.R.O.-serie.
De veldfysio's zijn: Cleo, Falco, Opal, Etoile de Choissy, Cappelle,
Heines Kolben, Peko, Flamingo, Heine VII, Leda, Dippe's Triumph, Alba
en Chinese. Het aanslaan en de verspreiding van de schimmel verliepen
in vergelijking tot vorig jaar traag, waardoor de eerste waarnemingen
pas in de laatste week van juni konden worden gedaan.
Voor wat de toetsing van gerstrassen betreft, slaagde de infectie
in de wintergerstproef zeer goed. In de zomergerstproef kwam de infec
tie pas tegen eind juni goed door en zijn dus nog geen gegevens bekend.
Geen van de wintergerstrassen vertoonden voldoende resistentie.
Uit de praktijk werd nog geen enkele melding ontvangen over het
optreden van gele roest.
b. Het onderzoek voor het Nederlands Graan Centrum (proj, 7 —4 — 1 en
7-4-2, Ir. R. W. Stubbs)
De resultaten van 1962 staan vermeld in het verslag van Ir. Übels
(Mycologische afdeling).
Hejt ZailS2.oZ'tim£nie.:0;PZoj.e£"t_
'Het aantal vangsortimenthouders bedraagt in 1963

140, waarvan er

25 in Nederland zijn. Praktisch alle proeven zijn de zeer strenge winter
goed do-orgekomen.
Voor wat het buitenland betreft vertonen slechts de vangrassen een
aantasting van enige betekenis. In Nederland werd pas tegen eind juni
de eerste aantasting op het vangras Michigan Amber gemeld.
De vangsortimenthouder in Purmerend nam op enkele rassen op gele
roest gelijkende chlorose, en necrose; waar.,, een. verschijnsel dat door
hem ook in praktijkvelden is geconstateerd. De oorzaak is nog'niet
vastgesteld.
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Met hetzelfde doel als voor tarwe zijn in de vangsortimenten een'5-tal
gerstrassen opgenomen. Deze zijn het vangras Topper, de differentieer
de rassen Cambrinus, Agio en Union, en het resistente ras Bigo. Van de
vangsortimenthouders werd nog geen melding ontvangen van enige infectie
in genoemde rassen»

......

2 . He_t fjrsiove1denproject_

In een koolzaadkavel in Oostelijk Pelvoland werden 30 tarwe-fysiovelden aangelegd. De directie van de Wieringermeer zijn wij zéér erken
telijk voor de toestemming deze

Y;aardevolle

proeven te mogen aanleggen.

:3en door Dr. Zadoks voor bruine roest gebruikte infectiemethode
werd 'met goed resultaat voor een 4-tal fysiovelden toegepast. Deze me
thode bestaat uit het infecteren van de besmetters in de kas vóór het
uitplanten en niet zoals gevroonlijk in het veld na het uitplanten.
Ter bestudering van de fysiologische specialisatie van de'schimmel
zijn in Oostelijk Flevoland ook een 12-tal fysiovelden met gerst aange
legd. De eerste waarnemingen tonen voorlopig aan dat 11 herkomsten in
twee groepen zijn in te delen, en een herkomst hiervan afwijkt. Het re
actiespectrum van deze drie fysio's komt overeen met hetgeen Dr. s'Jacob
reeds in het jaarverslag .19-61 heeft vermeld.
Bruine roest (Puccinia recondita), (proj. 7 — 2—19 Dr. J. C. s'Jacob)
De kunstmatige infectie kon reeds vroegtijdig plaats vinden maar
door de lage temperaturen is de verspreiding minimaal. Het weer zal
warmer moeten worden voor het verkrijgen van goede resultaten.
Meeldauw (Srysiphe graminis) (proj. 7-2-13, Dr. J. C. s'Jacob)
Dit jaar werden alle meeldauwproeven op zandgrond (Sanoer) aange
legd. Pleksgewijs vertoont het gewas magnesiumgebrek, waartegen met
Mg S0^ is gespoten. Het gebrek is echter nog niet opgeheven. Bij mis
lukking van de proeven zullen waarnemingen worden gedaan op het I.P.O.terrein waar een spontane infectie een zodanige omvang heeft gekregen
dat een beoordeling op vatbaarheid mogelijk is.
Stuifbrand ("U'stilago tri tlci en Ilstilago nuda), (proj. 7-2-3» Dr. J.
C. s'Jacob)
De kunstmatige infecties van 1962 in de tarwe zijn" goed geslaagd,
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gezien het voorkomen van stuifbrand. in de nateelt. De tellingen hebben
echter nog niet plaatsgevonden.
De infectie in de gerstrassen lijkt geringer, maar ook hier moeten
de tellingen nog worden verricht.

-o-o-o-o-o-

Verslag van de werkzaamheden van de Afdeling Biochemisch
Onderzoek en Toepassing van Radioactieve Isotopen gedurende
het eerste halfjaar 1963

- 73 Biochemisch Virus-onderzoek (proj. 9-1-1» Dr. J. H. Venekamp)
Met behulp van de viruszuiveringsmethode, beschreven in het jaar
verslag 1962j konden verschillende virussen uit de volgende w'aardplanten worden geïsoleerds aardappel, tomaat, boon en tabak. 25 g Bladeren
van: deze waardplanten werden in 30 ml van een mengsel van 5i° polyethyle e'n-glycol, 0.1$ K'aCl, 4• 5^ glucose, 0.059^ dextran, 0.05 Mol. fosfaat
buffer pH7 en O.OO4 Mol. MqOl^ vermalen. Na het verkregen homogenaat
op een kolom van 10 g cellulose (5 cm hoog, 3 cm diameter') tussen twee
lagen wit zand, elk van 2-4 cm hoogte, te hebben gebracht en door het
geheel ongeveer 20 minuten te laten staan, coaguleerden de chloroplasten. Percolatie van de kolom met de genoemde vloeistof had tot gevolg,
dat de groene bestanddelen boven de cellulose in de bovenste zandlaag
achterbleven. Deze coagulatie ontstaat voornamelijk, doordat de oplos
baarheid van de chloroplasten in de polyethyleenglycoloplossing door
de NaCl'-toevoeging wordt verlaagd.
Bovengenoemde behandeling van bladeren van Chenopodium amaranticolor, Chenopodium quinoa, anjer en enkele •vlinderbloemigen leidde niet
tot coagulatie van chloroplasten. Een groen gekleurde vloeistof' trad
dan ook direct uit de kolom. Bovendien zijn virusdeeltjes voor een groot
gedeelte aan de chloroplasten geadsorbeerd. Het virus kwam daarom tege
lijkertijd te voorschijn, Een verhoging van het glucose-gehalte in de
percolatie-vloeistof stimuleerde de uitvlokking van de groene bestand
delen niet- Y/el trad dit effect op na verhoging van het KnCl-ge-kalte.
2$ NaCl was reeds voldoende om het gewennte resultaat te verkrijgen, In
het vervolg werd de bovenbeschreven procedure uitgevoerd met een mengsel
van 5$ polyethyleenglycol, 4-5$ glucose, 2$ NaCl, 0.05$ dextran, 0.05 M
fosfaatbuffer pH7 en 0.004 Mol. MqCl^.
Om aardappel-X-virus uit tomateplanten te isoleren, werd na de co
agulatie 25O ml van genoemd mengsel doorgeleid. Het uit de kolom treden
de effluent had een bruine kleur. Volgens inoçulaties op G-omphrena globosa bevatte dit geen virus. Y/el was dit het geval met effluent, dat
werd verkregen door percolatie van 200 ml van een mengsel van 4»5$'glu
cose, 0.05i° dextran, 0.05 Mol. fosfaatbuffer pH7 en 0.004 Mol* MqCl^«
Door de vele virusdeeltjes was deze vloeistof nu troebel en lichtbruin
gekleurd. De kleur was, waarschijnlijk te danken aan een adsorptie van
polyfenolen aan virusdeeltjes^ Aan dit laatste effluent werd polyethy
leenglycol tot 5i° en NaCl tot 2$ toegevoegd en opnieuw door een kolom
van 10 g cellulose tussen twee zandlagen geleid. Na doorleiding van
250 ml van het mengsel, dat 5i° polyethyleenglycol, 4«5$ glucose,
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2fo NaCl, O.O5 Mol. fosfaatbuffer pH7, 0.05^> dextran en O.ÖO4 Mol. Mq
Clg bevatte, was het effluent lichtbruin gekleurd, en dit bevatte geen
virus. Elutie met het mengsel van 4*5i° glucose, 0.05c/o dextran, 0.05
Mol. fosfaatbuffer pH7 en 0,004 Mol. Mq Cl^ gaf een troebel, wit effluent,
dat sterk geconcentreerd virus bevatte.Uit deze vloeistof precipiteerde
het virus na toevoeging van 3^6 NaCl. Het neerslag werd door centrifuge
ren bij 8000 r.p.m, gedurende 15 minuten en bij 0°C geïsoleerd en opge
lost in 0.1 Mol. fosfaatbuffer pH7.
In de verkregen virus oplossing was een sterke aggregatie merkbaar.
Reducerende stoffen, zoals ascorbinezuur en 8-oxychinoline in de ge
bruikte vloeistoffen hadden geen effect op dit verschijnsel.
Geheel overeenkomstig met het bovenstaande könden tabaksmozaïekvirus
en stengelbontvirus worden geïsoleerd, doch bij deze virussen trad geen
n
aggregatie op. Het aardappel Y -virus kon ook worden gezuiverd, doch
n
later bleek dat we niet met een zuiver Y -virus hadden gewerkt.
Biochemisch service onderzoek ten behoeve van andere afdelingen van het
I.P.O. (proj. 9-1-2, Dr. J. H. Yenekamp)
Met betrekking tot het onderzoek van Mej. Drs. Pfaeltzer werd de*
virus2uiveringstechniek,• beschreven onder project 9-1-1? toegepast op
een perevirus.
Zowel de fractie, verkregen door elutie met het mengsel van 5f°
polyethyleenglycól, 4 »5$ glucose, 2fo NaCl, 0.05/6 dextran, 0.05 Mol.
fosfaatbuffer pH7 en 0.004 Mol MqCl^, als de fractie na percolatie met
het mengsel van 4«5glucose, 0.05% dextran, 0.05 Mol. fosfaatbuffer
pH7 en O.O4 Mol. Mq Cl,-, werden geïnoculeerd op Chenopodium. In slechts
enkele gevallen kon virusactiviteit worden aangetoond.
Mevr. K. E. Erkelens-Nanninga isoleerde uit zieke anjerplanten,
geleverd door Ir. Hakkaart twee verschillende virussen piet behulp van
dezelfde techniek: nl. ringspot en mottle. De fracties na doorleiding
van het solvent, waarin polyethyleenglycol en NaCl ontbraken, waren
blauw opalescent. Het neerslaan van deze virussen met 3/^ NaCl was niet
mogelijk. Y/el-konden deze aan DEAE-cellulose worden geadsorbeerd. Na
uitwassen van de solventbestanddelen, konden de virusdeeltjes door 0.8
M NaCl-oplossing uit de zuil worden opgelost. Elektronenmicroscopische
opnamen toonden het bolvormige karakter van de onderzochte anjervirus
sen duidelijk aan.
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\7. Noordink)
Al£emeen_
Met het I.T.A.L.- \7erd regelmatig contact onderhouden, vooral wat
betreft' dé' microautoradiografie met vloeibare emulsies.
Öm na te gaan in hoeverre en hoe snel een isotoop door een plant
wordt opgenomen wanneer gebruik wordt gemaakt van de injectie methode,
32
Tferd eeh kleine hoeveelheid P
in een tomatenplant geinjiceerd. Bijgevoegde grafiek toont aan dat met de Geiger-!,lüllerbuis de opname na 5
kwartier kon worden aangetoond in het zich recht boven de injectieplaats bevindende blad en pas na 18 kwartier in het daar tegenover staa
staande blad.
Virus Afd.el_in.g_
Met het in 1962 verkregen met C

14

gemarkte tabaksmozaïekvirus zijn

enkele proeven gedaan, met de bedoeling na te gaan of het mogelijk is
een verschil aan te tonen in de opgenomen hoeveelheden virus in oude
en jon^e weefsels. Een serie weefselculturen werd ingezet, met telkens
een tussenpoos van 1 week. ïla verloop verloop van 12 weken werd aan al
le culturen gelijktijdig eenzelfde hoeveelheid gemerkt virus toegediend.
Een week na deze toediening werden de culturen door langdurig wassen
met gedestilleerd water van het overtollige Virus, ontdaan. Kleine hoe
veelheden van het schone weefsel werden gemonteerd op speciaal behan
delde objectglaasjes, welke daarna werden gedroogd. Na 24 uur werden de
objecten gemicroautoradiografeerd met Kodak AE 10 Stripping Film en
gedurende 10-14 dagen belicht. Uit enkele herhalingen van deze proef
werd de indruk verkregen dat in het jonge weefsel meer radioactiviteit
aanwezig was dan in het oude weefsel. Kwantitatieve bepalingen zijn
evenwel met deze methode moeilijk uit te voeren wegens de betrekkelijk
kleine vergroting van 800x. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht
om de microautoradiograminen te bestuderen met het elektronenmicroscoop.
14
Voor het merken van virus met C
werd een klein gasdicht perspex
kasje gemaakt met een inhoud van 3 L, waarin enkele planten in een
14
C O^-atmosfeer kunnen worden opgekweekt. Daar het hier om proeven gaat
met een vrij hoge radioactiviteit, was het gewenst'.de Stralings Be
schermingsdiénst

(i.T.A.L.) te raadplegen.
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In samenwerking met Drs. II. P. Maas Geesteranus is een methode
in ontwikkeling om de hoeveelheid toxine van Bacillus thuringiensis te
bepalen die nodig is om koolrupsen (Pieris brassicae) van verschillen
de leeftijd te doden. Allereerst werd geprobeerd de B. thuringiensis te
32
kweken op een met P
radioactief gemaakte voedingsbodem* Dit bleek
niet de juiste manier te zijn, daar.de bacillaire toxiciteit te hoog
was ten opzichte van de radioactiviteit, hetgeen resulteerde in veel
te lage telsnelheden. Daarna werd geprobeerd het gezuiverde exotoxine
32
te mengen met een bekende dosis P , doch deze methode bleek m de
praktijk evenmin bruikbaar wegens het zeer snel afnemen van de toxici
teit van het gezuiverde exotoxine waarvan bovendien de bereiding zeer
tijdrovend was. Tenslotte werd een handelspreparaat in poedervorm in
32
water opgelost en met een bekende hoeveelheid P
gemengd. Met deze op
lossing worden bloemkoolbladeren ingesmeerd en na droging aan rupsen
van verschillende leeftijd aangeboden. Ha enkele dagen worden de dode
rupsen op radioactiviteit onderzocht. Na enkele herhalingen kan voor
lopig uit de verkregen cijfers worden opgemaakt, dat een rups van 8
dagen oud twee maal zoveel toxine nodig heeft om te sterven als een
rups van 6 dagen oud.
Entomologi£che_Afd£li_ng
Tot nu toe is over de individuele verplaatsing van de fytophage
galmug Haplodiplosis equestris weinig bekend. Vandaar dat in samenwer
king met de Heer Nijveldt proeven werden ingezet om de dieren met een
radioactief isotoop te merken, om daarna de gemerkte insekten te gebrui
ken in veldproeven. De meest, voor de hand liggende manier om dieren te
merken is het isotoop via het voedsel toe te dienen. Daar echter deze
galmug alleen in het larvenstadium eet en dan nog alleen op moeilijk
• radioactief te maken planten als tarwe en gerst, moest een andere me
thode voor het merken worden gezocht. Bekend was dat de larven langere
tijd onder water kunnen blijven leven. Daarom werd de op dat moment
beschikbare hoeveelheid larven gedurende 3 weken gedompeld in 50 MC
22
Na Cl. Na verloop van deze periode waren ongeveer 1000 larven gestor
ven, waarschijnlijk meer ten gevolge van de onderdompeling in het zoute
22
water dan ten gevolge van de gemengde
en
-straling van het Na <
De larven waren na deze behandeling uiteraard radioactief, maar het
ging om de mug en dus werden enkele dieren in het laboratorium tot
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ren inderdaad voldoende radioactief, waaruit blijkt dat het isotoop
door de iarvenhuid. naar binnen moet zijn gediffundeerd. Op het moment
van het onderbrengen van de gemerkte larven in een op het veld opge
steld depotbedroeg de gemiddelde, activiteit per larve 4000 C/m. De
eerste in het depot uitgekomen muggen waren uniform gemerkt en gaven
I2OO-I4OO C/m per mug. Gezien het kleine aantal uitgezette dieren kan

niet worden verwacht dat betrouwbare cijfers betreffende de verplaat
sing zullen worden verkregen. Deze proef zal dan ook in 1964 met veel
grotere aantallen worden herhaald.
In samenwerking met Ir. A. J. Vijverberg zijn proeven aan de gang
om na te gaan of het mogelijk isMyzus' persicâe gedurende enkele'gene
raties op een synthetisch medium te kweken. Deze media worden gemengd
32
met een bekende hoeveelheid P
en de luizen worden regelmatig gecon
troleerd op radioactiviteit. De methode bestaat uit het maken van 2
ringen van 1 cm doorsnede met een hoogte voor de onderste ring van 0.4
cm en een hoogte voor de bovenste ring van 1 cm. De onderste ring is
open en staat op watergevoelig papier waarmee ook de binnenkant van de
ring is bedokt. Op dit papier zijn afzettingen van honingdauw duidelijk
te 'zisn. De bovenste ring is van onderen voorzien van een uitgerekt
parafiln-M meiübraa:ja? terwijl de bovenkant met een dékglaasje is afge.sloten on verdamping tegen 'te gaan, In het onderste kamertje bevindt
z'ich de luis en in het bovenste wordt 0.3 ml van het.radioactieve..voe
dingsmedium gedaan. De luis prikt door het membraam en kan zich zodoen
de voeden. Bij recente metingen werden enkele indicatieve cijfers ver
kregen met betrekking tot de opname van voedsel en de afgifte van ho
ningdauw. IIa 6 dagen in de kamertjes te hebben doorgebracht, gaven 40
3
-luizen een gemiddelde opname per luis te zien van 0.2 mm , terwijl de
afgezette honingdauw 30$ bedroeg van de voedselopname. Het gemiddelde
'aantal tijdens, do proef geboren larven bedroeg 6. Tot dusverre verkre
gen wij betera rssultaten wat de levensduur betreft met een 15-20$
sucroseoplossing, dan ;-:et het door Mittler and Dadd (1962) gepubliceer
de medium, bestaande uit 20 aminozuren, 10 vitaminen, 2 zouten, cho
lesterol en 18$ sucrose,
Enkele luizen opgekweekt op radijs bij 20°C, werden toen zij 6
dagen oud waren op b.g. wijze gevoed met 12$ sucrose onder toevoeging
van 10 yuC P
/

per ml medium» ïïa 2, 19? 24, 48» 72 en 194 uur werd de

radioactiviteit per luis gemeten. De resultaten zijn vermeld in tabel 1.

- 78 Tabel 1
Radioactiviteit per luis in tikken per minuut gemeten na
de aangegeven tijden.
Luizen : 2 uur i; 19 uur s 24 uur !
: 48 uur !: 72 uur !i 194 uur î
1

5

8

24

1915

1.750

1170

2

0

15

200

210

400

32O

3

5

5

0

64O

620

400

4

10

15

78

63O

600

800

5

10

0

136

1485

7OO

960

6

5

90

687

1400

1330

1000

Gemiddelds 6

22

187

1047

900

775

De cijfers werden gecorrigeerd voor nul-effect en verval.
De dalende lijn van de radioactivteit moet worden geweten aan de af
gifte van honingdauw.
Door middel van preferentieproeven, waarbij de dieren kunnen kie32
zen tussen verschillende, al dan niet met P
gemerkte media, trachten
wij voedsel samen te stellen, waarop het kweken van Myzus persicae ge
durende meerdere generaties mogelijk is.
Met de Betuwse variëteit van de sluipwesp Trichogramma embryophagum cacoeciae zullen enkele verspreidingsproeven worden gedaan. Met
het opkweken van de radioactieve dieren in het laboratorium is inmid
dels een begin gemaakt.
Op kleine schaal wordt in de buitenkas geëxperimenteerd met het
radioactief maken van bonenspint (Tetranichus urticae). Het kweken hier
van is veel eenvoudiger dan dat van de rode spintmijt (Metatetranichus
ulmi). Wanneer de mijten inderdaad voldoende radioactief worden, zullen
zij worden aangeboden aan de roofmijt Typhiodromus tiliae die de pre
dator is van beide mijtensoorten. Met de dan radioactieve roofmijten
zullen verspreidingsproeven worden gedaan.
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Verslag van de werkzaamheden van de Afdeling Landt
luchtvaart gedurende het eerste halfjaar

- 79 Landbouwluchtvaart (proj. 8-1-1,'Mej. M. C. Kerssen)
De gegevens van de landbouwluchtvaartbedrijven betreffende het
spuitseizoen 1962 zijn tezamen met de uitkomsten van de door ons ge
nomen proeven verwerkt tot een overzicht, dat op de jaarlijkse landbouwluchtvaartdag is behandeld (gedeeltelijk gepubliceerd in I.P.O.-jaar
verslag 1962). Deze bijeenkomst is op 13 maart op ons instituut onder
voorzitterschap van Dr. J, G. ten Houten gehouden. Aan de samenstel
ling van het programma werd wederom door verschillende, diensten en be
drijven medewerking verleend. De sprekers waren Dr. Ir. P. F. .J« van
Burg (IB), Ir. J.. Duym (Rijksdienst IJsselmeerpolders), E. H. J. de
Lyon (Vliegbedrijf de Lugt) en Dr. H. J. de Fluiter (l.P.O.). De bij
eenkomst werd door een 70-tal deelnemers bijgewoond.
Het aantal verzoeken om inlichtingen en advies, zowel van de zijde
van de landbouwluchtvaartbedrijven als van industrieën en instituten
was vrij groot. Zij hadden vooral betrekking op de spuittechnische zij
de van het werk.
Yan het International Agricultural Aviation Centre (iAAC).werd het
verzoek ontvangen een internationale enquête betreffende de bestrijding
van ziekten, plagen en onkruiden.met behulp van vliegtuigen te verwer
ken. Dit bleek een zeer tijdrovend werk te, zijn, aangezien, in vele ge
vallen de juiste benamingen alsmede de middelen waarmede de bestrijdingen
werden uitgevoerd onvolledig waren opgegeven. Het overzicht is inmiddels
in de vorm van een voorlopige lijst door genoëmd centrum uitgegeven.
Op verzoek zijn enige bestrijdingsmiddel'en op verspuitbaarheid met
vliegtuigen in het laboratorium onderzocht. Door de afdeling Landbouw
kundig onderzoek van de Rijksdienst IJsselmeerpolders is een onderzoek
ingesteld naar de mogelijkheid de sterfte van bijen tengevolge van het
bespuiten van koolzaad te verminderen door het toevoegen van een repel
lent aan de spuitvlceistof. Ruw carbolzuur in een dosering van 3,2 liter
in 6OO liter spuitvloeistof per hectare gaf, op een klein oppervlak
toegediend, een gunstig resultaat. De mogelijkheid om een proef met
een vliegtuig uit te Voeren is door ons in het laboratorium onderzocht.
Hierbij bleek, dat de toevoeging van het carbolzuur aan een hooggeconcentreerde dieldrinetfiulsie de stabiliteit van de emulsie zeer sterk
beïnvloedde. Bovendien gaf carbolzuur in een concentratie van 3?2 liter
in 30 liter spuitvloeistof een zeer ernstige beschadiging van het kool
zaad. Dezelfde hoeveelheid in 600 liter was niet schadelijk.

- 80 Op grond van de verkregen gegevens is van verdere proefnemingen afge
zien.
Bie_ten_
In de Wilhelminapolder is een proef ter bestrijding van de bietevlieg (Pegomya hyosc.yami) uitgevoerd. De verspoten middelen en de daar
van gebruikte doseringen per hectare waren: 0,6 liter parathion 25^,
0,6 kg Dipterex en 0,25 liter dimethoaat 4-0^« De totale hoeveelheid
spuitvloeistof per hectare was 28 liter. De proef is in tv/eevoud geno
men. Voor de beoordeling van het effect van de bespuiting zijn dé per
centages aangetaste planten op vier veldjes per object bepaald, als
mede de aantallen dode en levende larven in 100 bladeren per telveldje. Het voorlopig resultaat van de proef is, dat het effect van de be
spuiting met parathion iets minder was dan dat van de behandeling met
Dipterex en dimethoaat. De werkingsduur van de middelen speelt hierbij
een rol.
Spruitkool
Evenals verleden jaar wordt medegewerkt aan een proef ter bestrij
ding van de koolvlieg (Chortophila brassicae) in spruitjes, die door
het R.L.C. Rotterdam-wordt genomen. Lan'dmachine en vliegtuig zullen
bespuitingen uitvoeren met 3 liter heptachloor, waaraan 1 liter DDT is
toegevoegd.
De koolvliegbestrijding in Groningen zal, hangende een nader onder
zoek door Drs. E. van 't Sant, dit jaar niet met een vliegtuig worden
uitgevoerd.
Zomergerst
Op een proefveld te Hoordbroek, waarop een proef ter bestrijding
van de tarwestengelgalmug (Haplodiplosis eques-tris) zou worden uitge
voerd, bleken op het tijdstip, dat de eerste grote bemonstering ter
bepaling van het aantal eilegsels werd uitgevoerd, reeds vele jonge
larven diep in de bladschede aanwezig te zijn. Een controle, die enige
enige dagen tevoren tezamen met de heer Nijveld was uitgevoerd, had
niet aangetoond, dat er reeds zoveel larven aanwezig zouden zijn, omd.at op de bladtongetjes en boven in de bladschede nog niets werd ge
vonden. De uitvoering van de. bespuiting wa,s, mede door de . slechte
weersomstandigheden niet meer verantwoord. Wel zal de aantasting, in
verband met een proefveld voor het volgend jaar, verder worden waar

- 81 genomen. Met de P.D.,, die dezelfde moeilijkheden bij verschillende
proefvelden ondervond, wordt nauw contact gehouden.
Tulpen_
De bestrijding van het "vuur" (Botrytis tulipae) in tulpen werd
ook dit jaar reeds in de praktijk met een vliegtuig uitgevoerd. Door
de hierbij betrokken bestrijdingsmiddelenfirma's en het luchtvaartbe
drijf is in samenwerking met ons een proef genomen op verschillende
variëteiten tulpen, waarbij het werk van rugspuit en vliegtuig is ver
geleken. De objecten in deze proef waren: spuiten met 40 liter en 80
liter (twee keer vliegen) spuitvloeistof door het vliegtuig en het
spuiten met de rugspuit. Per hectare werd 5 kg Triziman toegediend. In
totaal zijn vier bespuitingen uitgevoerd. De proef is nog niet afgeslo
ten, maar bij de variëteit Preludium is in de vliegtuigobjecten het
aantal "vuurplekken" reeds groter dan in het met de rugspuit behandelde
gedeelte. Of dit verschil ook merkbaar zal zijn in opbrengst en bollenmaat kan nog niet worden gezegd,
Onkruidbestrijding
In Flevoland zijn enige proeven gedaan over het resultaat van het
verspuiten van DNOC met het vliegtuig tegen roodbeen (Polygonum nodosum)
in wintergranen. Het ammoniumzout van DNOC, in de vorm van een door het
vliegtuig zeer goed te verspuiten poeder, werkte opvallend beter dan
het vrije zuur. Het eggen vóór de bespuitingen had, zowel bij een be
handeling met het vliegtuig als met een landmachine een nadelige in
vloed op het resultaat.
Een vergelijkende proef tussen landmachine en vliegtuig toonde aan,
dat het zeer zeker verantwoord is om in de nieuwe polders het roodbeen
met behulp van het vliegtuig te bestrijden.
Lajte_overbeime_s_ting_meit_s_tiks_tof
In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid wordt
in de \7ieringermeer een proef genomen op wintertarwe, die tot doel
heeft het resultaat van een ureumbespuiting door het vliegtuig te ver
gelijken met het effect van het strooien van kalksalpeter met een
centrifugaalstrooier. Het tijdstip van bemesten was het verschijnen
van het vóórlaatste blad. Door het vliegtuig werd 10,5 en 21 kg S per
hectare toegediend, door de strooier 11,5? 23 en 46 kg. Ook onbehandel
de objecten en objecten ter bepaling van de wielschade van de trekker

- 82 zijn opgenomen. De proef is in tv/eevoud uitgevoerd.
Invloed van de weersomstandigheden op de werking van bestrijdingsmid
delen (proj. 8-1-5» Mej. M. C. Kerssen)
De proeven betreffende de invloed van de spuittechniek op de di
recte .werking van een insecticide zijn gestopt, omdat de spuitappara
tuur en de afzuiginstallatie in het laboratorium tijdelijk buiten wer
king zijn tengevolge van de verbouwing van het instituut.
Met,enige systemische middelen worden proeven gedaan tegen groene
perzikbladluis en zwarte boneluis op bieten. Het doel van deze proeven
is de gevoeligheid van deze luizen voor de middelen, toegediend in een
zeer ijl residu van hoge concentratie, te toetsen. Hiervoor worden
waarnemingen verricht over de tijd, die ligt tussen het opbrengen van
de luizen op de behandelde bladeren en het moment waarop de luizen
doodgaan.

.
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Terslag van de werkzaamheden van de Afdeling Onderzoek inzake
de invloed van Luchtverontreiniging op cultuurgewassen
gedurende het eerste halfjaar 19^3

- 83 Gevoeligheid, van gewassen voor schadelijke industriegas sen (proj.
6-1-J , Ir. P. Spierings)
Bloeiende cyclamenplanten werden begin april begast met SO^. Als
gevolg van een begassing met 3 dpm, gedurende 6 uur, werden de bladeren
beschadigd maar de bloemen werden niet aangetast. HP-begassingen van
0.1 dpm HF gedurende 6 uur veroorzakten de reeds eerder gevonden randbeschadiging van de bloemblaadjes. Na de HF-begassing breidde de be
schadiging zich geleidelijk vanuit de rand van de bloemblaadjes naar
binnen uit, bladbeschadiging trad niet op. Uit dit onderzoek kan dUs
worden geconcludeerd dat de cyclamenbloemen voor HF gevoelig zijn en
voor SC>2 niet.
Daar uit fumigatieonderzoek in voorgaande jaren gebleken was, dat
Eranthis voor SC^ gevoelig was als de begassingen vóór de bloei plaats
vonden, werden de planten nu begast met verschillende concentraties
SO,-, op het einde en na de bloei (midden april). Een begassing met 1
dpm SC>2? gedurende 6 uur, gaf bladbeschadiging. De gevoeligheid van de
planten voor een kortdurende begassing met S0o was na de bloei echter
c.

niet groter dan voor de bloei, daar een concentratie van 0.5 dpm SO2
geen nadelige gevolgen had. Verder bleek, in overeenstemming met onder
zoek in voorgaande jaren, dat Eranthis niet gevoelig was voör HF, daar
een concentratie van 0.12 dpm HF toegepast gedurende 6 uür, geen be
schadiging gaf. In het gebied van Beverwijk treedt echter vervroegde
afsterving van Eranthis op. Dit werd door de kwekers geconstateerd en
ook met behulp van ons Eranthis-proefveld te Beverwijk en een als con
trole, dienend veldje te Breezand. Deze vervroegde afsterving zou. ver
oorzaakt kunnen zijn door een frequent aanwezige zeer lage concentra
tie SOg? die chronische schade aan het gewas veroorzaakt. In dit ver
band kan worden opgemerkt, dat in gebieden met een matige luchtveront
reiniging, dus niet in een mate die tot plotselinge gewassenbeschadiging
aanleiding geeft, vervroegde afsterving van het blad van fruitbomen
kan optreden. Om nadere gegevens over chronische bescha.digingsverschijnselen te verkrijgen zou het ge\?enst zijn S02~begassingen in
zeer lage concentraties gedurende lange tijd toe te passen. Hiervoor
ontbreekt thans nog de gelegenheid.
Onderzoek luchtverontreiniging in het gebied van de Nieuwe Y/aterweg
(proj.. 6 — 1 —4?

P« Spierings)

Te Maassluis vrerd beschadiging aan bomen, heesters en kruidachti
ge planten waargenomen in de omgeving van een fabriek, die o.a. teer-
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isolatie als binnenbekleding van ijzeren pijpleldingen- aanbrengt. Om
deze deklaag aan te brengen wordt de hete teer tegen de binnenwand van
de .buis gespoten;, de rook die vrijkomt wordt afgezogen en in de buiten
lucht geloosd. Daar teerrook (van bepaalde samenstelling) aanleiding
kan geven tot plantenbeschadiging en in het gebied waar de gewassenbeschadiging optreedt op bepaalde tijden teerlucht werd geroken, werd
onderzoek verricht over een eventueel optreden van bladbeschadiging door
teerrook. De volgende waarnemingen geven een aanwijzing, dat deze rook
inderdaad de oorzaak van de beschadiging wasï De voor teerdampen als
zeer gevoelig bekendstaande rozen waren van alle gewassen het meest be
schadigd. Jonge bladeren van de meeste gev/assen gaven een voor teerdam
pen karakteristiek metaalachtige glans op de gedeelten van het blad, die
naar boven waren gekeerd. In overeenstemming met de ervaring van andere
onderzoekers werd waargenomen dat de volwassen bladeren deze glans niet
vertoonden. Met behulp van een in de literatuur aangegeven analyse-me
thode werd onderzocht, met benzol-extracten van vers blad, of de fluorescentiekleur overeenkomt met die van bladeren aangetast door teerrook.
Op eeh bepaald tijdstip gold dit voor. alle onderzochte bladeren, op een
later tijdstip vervaagde het onderscheid in fluorescentie tussen het
beschadigde blad en controle-blad geplukt uit een gebied zonder lucht
verontreiniging. Lindeblad reageerde steeds met een blauw-witte fluores
centie, in ultra-violet licht als kenmerk voor beschadiging door teerdam
pen en met een donkerrode fluorescentie als controle.
Adviezen en service-onderzoek in verband met plaatselijke luchtverontreiniging (proj. 6-2-1, Ir. A. van Raay)
In de loop van het eerste halfjaar 1963 zijn aan de volgende geval
len aandacht besteed:
Apeldoorn:
Naar aanleiding van de hoge fluor-cijfers welke in monsters van
beschadigde bladeren werden gevonden, is op het terrein waar de schade
aan fruitbomen werd ondervonden en nabij een boomgaard verder oostwaarts
van de koelgassen-fabricerende industrie, een fluor-meetkastje geplaatst.
De bedoeling hiervan is, enige gegevens over de fluorconcentratie
in de lucht gedurende het groeiseizoen van het gewas te verkrijgen.
Amsterdam:
Een klacht aangaande beschadigingen aan een aantal bloemisterij
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gewassen en heesters op de algemene begraafplaats "Zorgvlied" te Am
sterdam bereikte ons via de Tuinbouwconsulent aldaar. Gewassen als Be
gonia semperflorens hybride, Tagetes, Ageratum en violen zouden zeer
merkwaardige symptomen vertonen. Een of andere luchtverontreiniging zou
hiervan mogelijk de oorzaak kunnen zijn.
Een bezoek aan de begraafplaats toonde inderdaad verschillende beschadigingsbeelden aan de genoemde planten. De oorzaak en de herkomst
van een eventuele luchtverontreiniging was echter onbekend.
Een an ander deed iets denken

aan een chloor-beschadiging. Er

werd daarom begonnen aan verzamelde bladmonsters een cliloor-bepaling te
verrichten.
Maastricht:
Behalve de routine-werkzaamheden in dit gebied (verwisseling en
behandeling van de Luikse bollen t.b.v. het stofverspreidingsonderzoek)
werden omstreeks het eind van de bloei der appels, kunstmatige bestoffingen met bekende hoeveelheden en stof-samenstellingen van gehele ap
pelboompjes en van afzonderlijke bloemklusters aan verschillende bomen
verricht.
De bedoeling hiervan is, mogelijke ongunstige invloeden op de groei
en houdbaarheid van de vruchten te kunnen nagaan.
Wageningen:
In het kader van het onderzoek naar de beschadigingen door fluorhoudende gassen aan de planten in het algemeen en in het bijzonder naar
een eventuele invloed van de grondsoort in dit opzicht, zijn op drie
soorten grond op het terrein van het I.P.O. gladiolen geplant en wel de
rassen Sneeuwprinses en Mansoer. De betreffende grondsoorten zijn:
a). een I ,P.O.-kleigrond; b). een zandgrond uit Yfageningen afkomstig;
c). een bollengrond uit Breezand.
Op een bepaald stadium (ev. stadia) zullen gewasmonsters worden ge
oogst, teneinde hieraan fluorbepalingen te verrichten.

-o-o-o-o-o-

Dezo gestencilde mededeling, die bedoeld was om als eerste
in de serie van 1963 te verschijnen, kon door onvoorziene
omstandigheden niet eerder worden gepubliceerd. Wij ver
trouwen, dat u ons hiervoor zult willen excuseren.
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