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OVER

DE WERKZAAMHEDEN VAN DEN
PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST
IN HET JAAR 1941

I. Personeel
Met ingang van 1 September werd aan Ir. H. Maarschalk eervol ontslag ver
leend als phytopatholoog wegens het bereiken van den pensioengerechtigden
leeftijd.
Met ingang van denzelfden datum werd benoemd tot adjunct-phytopatholoog
B. J. Hermans, tot dusver ambtenaar van administratie, terwijl met ingang van
1 October tot technisch ambtenaar werd bevorderd de controleur C. Schoen te
Leiden, die daarbij naar Wageningen werd overgeplaatst.
Ter vervanging van C. J. S. Ruiter, die wegens zijn benoeming tot commies
bij het Departement van Opvoeding, Wetenschappen en Cultuurbescherming
den dienst verliet, werd benoemd tot technisch ambtenaar J. v. d. Peppel.
In verband met de afname van den uitvoer van land- en tuinbouwproducten
onderging het aantal tijdelijke controleurs, dat voor hulp bij de uitvoering van
inspecties werkzaam was, een vermindering. Als zoodanig waren in 1941 werk
zaam:
10 controleurs aan veilingen voor onderzoek bij uitvoer van kersen;
4 controleurs aan veilingen voor aardappelinspecties ;
110 controleurs aan laadplaatsen en stations voor aardappelinspectie.
Voor het opsporen van overtredingen van de Coloradokeverwet werden 122
tijdelijke controleurs te werk gesteld, waarvan 6 uitsluitend voor haardcontrôle.
Van de gelegenheid om in onze laboratoria werkzaamheden te verrichten op
plantenziektenkundig gebied werd wederom door een aantal studenten aan de
Landbouwhoogeschool gebruik gemaakt.
II. Wetten, Besluiten en Beschikkingen
In 1941 werden de navolgende besluiten en beschikkingen afgekondigd:

1. Colorado-kever.

•

Besluit van 24 April 1941, no. 3533 afd. X Directie van den Landbouw, hou
dende nadere bepalingen tot bestrijding van den Colorado-kever (ColoradoKeverbesluit 1941).
2. Bloembollen.
Besluit van 5 December 1941, no. 12544 afd. X Directie van den Landbouw,
houdende nadere bepalingen tot voorkoming en bestrijding van ziekten van
bloembol gewassen en bloembollen (Bloembollenziektenbesluit 1941).
3. Loodglansziekte.
In het jaarverslag over 193$ werd op blz. 93 melding gemaakt van een ge
meentelijke verordening betreffende de bestrijding van de loodglansziekte bij
vruchtboomen. Abusievelijk is niet in ons verslag over 1940 opgenomen, in
welke gemeente in dat jaar eenzelfde verordening is afgekondigd.
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Ook in 1941 is het aantal gemeenten, waarin een zoodanige verordening van
kracht is geworden, weder uitgebreid. Sinds de vorige publicatie kunnen thans
de volgende gemeenten genoemd worden: Berkhout, Hoogkarspel, Hoorn, West
woud eri Wognum, alle in Noord-Holland, en Poortvliet, Scherpenisse, Sint
Maartensdijk, Stavenisse, Tholen en Oud Vossemeer, alle in Zeeland,'waarin de
bestrijding van genoemde ziekte bij verordening is geregeld.
4. Diverse insecten.
In de gemeenten Boskoop en Waddinxveen is een verordening vastgesteld be
treffende de bestrijding van de kommaschildluis, buxusbladvloo, rhodowants
en bastaardsatijnvlinder.
5. Tarieven.
Beschikking van 22 April 1941, no. 3253 afd. XI Directie van den Landbouw,
vaststellende tarieven voor belooning voor het onderzoek op gezondheidstoe
stand van uien en sjalotten en van kersen en morellen, welke voor uitvoer be
stemd zijn.
Beschikking van 23 April 1941, no. 3280 afd. II, Directie van den Landbouw,
vaststellende het tarief voor onderzoek van te velde staande Irissen.
III. Publicaties
In 1941 verschenen als Mededeeling:
No. 96. Vogelverschrikkers en andere afweermiddelen tegen vogelschade;
No. 97. De Botrytis-aantasting van Gladiolenknollen en haar bestrijding;
No. 98. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst
in het jaar 1940;
zoomede de Vlugschriften:
No. 50. Bestrijding van ratten en muizen;
No. 51. Wortelknobbels;
No. 52. Bestrijding van huismusschen.
Herdrukt werden de Mededeelingen No. 20 en 43 en de Vlugschriften No. 3,
13, 17, 27, 46 en 49.
Verkocht werden :
Mededeelingen
15196 exemplaren
Vlugschriften . . . . . . 9686
„
Aan de pers en aan ambtelijke personen werden 46 berichten over plantenziektenkundige onderwerpen gezonden.
IV. Voorlichtingsmateriaal voor scholen en cursussen
Aan scholen en cursussen werden 332 praeparaten, 201 foto's en 25 lantaarn
plaatjes ten behoeve van het onderwijs afgeleverd.
In het geheel zijn tot nu toe afgeleverd:
7143 praeparaten
1955 foto's
466 lantaarnplaatjes
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V. TENTOONSTELLINGEN
Een inzending van onzen Dienst was aanwezig op 9 tentoonstellingen:
Nunhem . . . . . . Aug.
Groningen
26—30 Sept.
Berghem .
20 Aug.
Tilburg. ...... 1 — 13 Oct.
Borger
6—7 Sept.
Utrecht
8 Oct.
Utrecht (Jaarbeurs) . 9—18 Sept.
Rotterdam. .... 19—21 Oct.
Eindhoven ..... 20—21 Sept.
VI. Inlichtingen en adviezen
Ih 1941 werden door het hoofdbureau te Wageningen de volgende beredeneerde
schriftelijke inlichtingen en adviezen gegeven:

a.
b.
c.
d.
e.
ƒ.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

Beschadigingen door oorzaken van anorganischen aard
Beschadigingen door oorzaken van dierlijken aard
Beschadigingen door oorzaken van plantaardigen aard
Beschadigingen door oorzaken van onbekenden aard en virusziekten .
Bestrijdingsmiddelen, werktuigen en bespuitingen
Onkruidbestrijding
. . .
Zaad- en grondontsmetting
Algemeen schadelijke dieren
Vijanden van schadelijke dieren
Onderwerpen van niet-plantenziektenkundigen aard en diversen ...
in voor onderzoek ongeschikten toestand aangekomen
Diverse ornithologische aangelegenheden
inzake de Bisamrat
.
inzake de mollen-, egels- en kikvorschenwet

327
741
595
371
559
27
44
128
54
216
17
377
1
3
3450

De onder a—d genoemde rubrieken waren als volgt verdeeld over de verschil
lende groepen van gewassen:

Landbouwgewassen
Ooftteeltgewassen
Warmoezerijgewassen
Bolgewassen
Bloemgewassen en kasplanten . . .
Boschbouw en griendcultuur....
Laan-, parkboomen, heesters en
en boomkweekerijgewassen . . .
Diverse gewassen en wilde planten .

Anorga
nisch

Dierlijk

Plaataardig

Onbekend
en virus
ziekten

Totaal

157
52
35
5
44
5

165
231
181
7
45
26

212
178
117
14
41
7

144
117
63
4
27
1

678
578
396
30
157
39

23
6

76
10

22
4

11
4

132
24

327

741

595

371

2034
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De verdeeling der onder
jaar was als volgt:
Januari
75
Februari . . . . 151
Maart . . . . . 181
April
228

a—k genoemde adviezen over de maanden van het
Mei
Juni
.
Juli
Augustus ....

355
596
468
297

September ....
October .....
November . . . .
December ....

304
177
135
113

Door de buiten Wageningen werkzame ambtenaren werd mondeling en schrif
telijk nog een zeer groot aantal adviezen en inlichtingen verstrekt.
Hieronder volgt een overzicht van de inzendingen en adviezen van meer bij
zonderen aard; het grootste deel, dat op de meer algemeen voorkomende ziekte
en beschadigingen betrekking heeft, wordt niet vermeld.
LANDBOUWGEWASSEN

Tarwe. Groene en bruine streepjes op de kafjes. Van een paar plaatsen ontvingen
wij tarwearen, waarbij op de kafjes groene, later bruin wordende, streepjes voor
kwamen. Bij onderzoek bleken de streepjes te zijn ontstaan door ophoopingen
van chlorophyllkorrels, die in een later stadium in een bruine massa veranderden.
Wij zijn er niet in geslaagd om vast te stellen, waardoor de ophoopingen zijn
veroorzaakt, maar de oorzaak van het verschijnsel is zeker niet van parasitairen
aard.

Voetziekte (Ophiobolus graminis Sacc.). Van een perceel, dat in zeer hevige
mate was aangetast door voetziekte, veroorzaakt door Ophiobolus graminis
Sacc. werd ons materiaal gezonden door den Rijkslandbouwconsulent voor
Oostelijk Noord-Brabant. De tarwe was gegroeid op zwaren, leemhoudenden
zandgrond, waarop tot voor twee jaar Canadapopulieren stonden. De voorvrucht
was rogge. Wij kunnen een dergelijke ernstige aantasting niet anders verklaren
dan door aan te nemen, dat ook de grassen, die onder de boomen gegroeid zijn,
reeds aan voetziekte geleden hebben. Het is trouwens bekend, dat Ophiobolus
graminis grassen soms in sterke mate aantast.
De larven van de mineervlieg (Hydrellia griseola Fall.) kwamen dit jaar, even
als het vorige, in alle graangewassen in meer dan normale mate voor. Hier te
lande wordt doorgaans geen merkbare schade aangericht, maar dit jaar z^ wel
degelijk gevallen voorgekomen, waarin de opbrengst door de aantasting is
achteruitgegaan. Speciaal was dit het geval bij haver en gerst. Middelen ter be
strijding of ter voorkoming zijn niet aan te geven.
Smalle graanvlieg (Hylemyia coarctata Fall.). In de veenkoloniën kwam de
zomertarwe op sommige perceelen zeer slecht op. Zooals uit een ingesteld onder
zoek bleek, was dit geen gevolg van slechte kwaliteit van het gebruikte zaaizaad,
maar moest het euvel worden toegeschreven aan vreterij door de larven van de
smalle graanvlieg. In de nog zeer jonge kiemen werden de larven reeds aange
troffen met als gevolg, dat de kiemen vernietigd werden en dat het soms leek
alsof de korrels ongekiemd in den grond waren blijven liggen. Dit laatste was
echter geenszins het geval. Er had wel degelijk kieming plaats gehad, maar de
jonge kiem was direct door de larven bezet geworden. Een aantasting van zomer
graan door de larven van de smalle graanvlieg behoort tot de uitzonderingen.
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Waar de inzendingen ons in de tweede helft van April bereikten, is dit jaar blijk
baar de smalle graanvlieg eerst vrij laat opgetreden.
Voor bijzonderheden omtrent deze parasiet zij verwezen naar Mededeeling
No. 45.
Gerst. Kopergebrek (Ontginningsziekte). In de omgeving van Mill vertoonde de
gerst op een aantal perceelen, naar schatting ± 100 ha, waar voor den aanleg
van een vliegveld graszoden waren weggenomen, verschijnselen, die aan ont
ginningsziekte deden denken. Er zijn op ons verzoek planten opgezonden aan het
Rijkslandbouwproefstation te Groningen. Een koperbepaling, verricht bij den
aanhangenden grond, gaf aan, dat ongeveer 1/8van de hoeveelheid koper aan
wezig was, die men als voldoende voor een normalen plantengroei beschouwt,
zoodat wel aangenomen mag worden, dat wij hier inderdaad met ontginnings
ziekte te doen hebben gehad.
Haver. Fusarium. In sommige perceelen haver werden, soms in vrij groote hoe
veelheid, kleiner blijvende planten waargenomen, waarbij de pluimen te vroeg
verkleurden en de planten zelfs afstierven. Op deze planten werd reeds op het
veld en zeker na eenigen tijd vochtig en warm laten liggen van het zieke materiaal,
een schimmel van het geslacht Fusarium waargenomen. Wij meenen dan ook
wel te mogen aannemen, dat deze schimmel zooal niet het afsterven veroorzaakt
heeft, dan toch er in ieder geval wel mede debet aan zal zijn. Nu deed in 1921
een Fusariumsoort en wel Gibberella, aanzienlijke schade in haver. Ook dit jaar
meenden wij met deze soort te doen te hebben, maar blijkbaar is dit niet het geval
geweest. Gibberella vormt nl. geregeld vruchtlichaampjes en noch bij de zieke
planten te velde, noch bij het in het laboratorium ingelegde materiaal, zijn de
vruchtlichaampjes waargenomen.
Aantasting door Fusarium bij oudere planten is niet te voorkomen, wel die
van jonge planten en wel door ontsmetting van het zaaizaad. Hoewel de ont
smetting van dé haver, die voor zaaizaad gebruikt wordt, toeneemt, wordt deze
echter nog lang niet algemeen toegepast. Niet alleen tegen Fusarium, maar ook
tegen de strepenziekte verdient de ontsmetting van de haver aanbeveling.

Mangaangebrek kwam dit jaar, te oordeelen naar de inzendingen, die wij ont
vingen, meer voor dan normaal. Zooals bekend is, kan, wanneer spoedig na het
zichtbaar worden van de ziekte mangaansulfaat worden uitgestrooid, doorgaans
de schade nog aanzienlijk beperkt worden.
Mineervlieg (Hydrellia griseola F all.) Zie wat hierover is medegedeeld onder

„tarwe".

Rogge. Zwarte roest (Puccinia graminis Pers.). Ook dit jaar is wederom ge
bleken, dat de aanwezigheid van Berberisstruiken en de nabijheid van rogge
zeer nadeelig kan zijn voor dit gewas door het optreden van zwarte roest.
In het vorige verslag kon reeds gemeld worden, dat in sommige gevallen door
overleg met de eigenaren van de Berberisstmiken kon bereikt worden, dat deze
werden opgeruimd, maar hierin zijn wij nog niet in alle gevallen, waar schade
optrad, geslaagd.

10
Waar in de bloembollenstreek de aardappelteelt toeneemt en het ons bekend
is, dat op de geestgronden vrij vaak mangaangebrek optreedt, zullen de verbou
wers goed doen aan dit gebreksverschijnsel de noodige aandacht te schenken.

Blauw. In het voor- en najaar ontvingen wij nogal inzendingen van aardappel
knollen, die het euvel van „blauw" vertoonden. Zooals bekend is, wordt dit in de
hand gewerkt door gebrek aan kali. Waar thans niet altijd over voldoende kali
beschikt kan worden, zal men zich bij het opmaken van het bouwplan er ter dege
rekenschap van moeten geven op welke perceelen de beschikbare kali gegeven zal
moeten worden, terwijl het soms noodig zal kunnen zijn, dat perceelen, waarop
„blauw" verwacht kan worden, niet voor aardappelteelt gebruikt worden wegens
gebrek aan kali.
Verder houde men er ook rekening mede, dat op gescheurd weiland meermalen
gebrek aan kali en als gevolg daarvan „blauw" worden kan optreden.
Koude. Ook dit jaar ontvingen we weer aardappelen met ingezonken plekken,
„duimen", als gevolg van een te lang bloot gesteld geweest zijn aan een lage
temperatuur.
Bladrandkever (Sitona lineata L.)Door onzen correspondent, den heer Veenstra
te Leens, werd dezen zomer een beschadiging waargenomen bij aardappelen
door den bladrandkever. De schade was echter niet noemenswaard. Merkwaardig
was, dat de kevers slechts op enkele rassen voorkwamen (zie Pl. I fig. 1).
Spint. Een aantasting door spint bij aardappelen werd te Assen en te Hallum
geconstateerd. Waarschijnlijk waren de mijten, die tot de gewone, op allerlei
lagere planten voorkomende soort Tetranychus urticae Koch behoorden, af
komstig van een aangrenzend aardbeiperceel. Spint is wel meermalen op aard
appelen voorgekomen, maar toch maar heel zelden in zoo ernstige mate, dat er
schade van beteekenis wordt aangericht.
Ter bestrijding van spint komen voöral de minerale olie-praeparaten in aan
merking en het bestuiven van het gewas met zwavelpoeder. Zie verder Vlug
schrift 36.
Engerlingen. In een op hoogen zandgrond, te Wageningen-hoog, gelegen tuin
werden zeer vele aardappelen door engerlingen van den Junikever Rhizotrogus
solstitialis L. dermate aangevreten, dat zij a.h.w. werden uitgehold. De opbrengst
leed daardoor zeer.
Het is ons, trots vele proefnemingen met verschillende middelen en methoden,
nog steeds niet mogen gelukken een afdoend middel tegen engerlingen te vinden.
De rupsen van de uil Hydroecia micacea Esp. deden in 1941 meer schade dan
in andere jaren, vooral in het Noorden des lands, door zich in te boren in de
stengels van aardappelen en bieten, welke geheel uitgevreten werden en daardoor
verloren gingen. De uil vliegt in Augustus en September en legt bij voorkeur
op vochtige graslanden e.d. bij water eieren op de stengels van sappige planten,
zooals waterzuring, paardestaart, Carex-soorten en grassen, o.a. vlotgras. Deze
eieren overwinteren, en eind April komen de jonge rupsjes uit, die zich dan in
halmen en stengels inboren en deze naar boven uithollen. Wordt het boveneinde
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van den stengel voor de dikker wordende rups te dun, dan verlaat zij dezen en
zoekt een nieuwen stengel of een wortelstok om zich daar weer in te boren.
Op dit tijdstip zijn er aardappelstengels en jonge-bietenplanten, zoodat deze
dan worden aangetast.
De vleeschkleurige, op den rug wat donkerder en aan de zijden wat meer .
geelachtige rups is tegen het eind van Juni volwassen en kruipt dan 6 à 7 cm
diep in den grond, waar zij met aarddeeltjes een coconnetje spint, waarbinnen
zij verpopt.
De schade treedt vooral op nabij begroeide slootkanten, zooals op grond van
de leefwijze te verwachten is. Men kan haar dus voorkomen door de slootkanten
goed schoon te houden.

Schijnwratziekte. Waarschijnlijk door het natte weer in Augustus kwam er dit
jaar op verschillende plaatsen schijnwratziekte, ook wel pseudowratziekte genoemd,
voor. Het verschijnsel ontstaat, doordat de knoppen in sommige oogen ontijdig
uitloopen; de uitloopers blijven dan zeer kort, maar vertakken zich sterk. Daar
door ontstaat een massa sterk vertakte spruitjes, die uiterlijk op een wratachtig
gezwel, zooals deze bij de echte wratziekte ontstaan, gelijkt. Typisch is, dat de
schijnwratziekte zeer vaak wordt gevonden bij de rassen Noordeling en Triumf.
Ook dit jaar ontvangen wij in hoofdzaak materiaal van deze rassen. Middelen
ter voorkoming zijn niet aan te geven. Schade wordt trouwens niet aangericht.
Alleen kan de schijnwratziekte moeilijkheden geven bij den export, doordat het
verschijnsel ten onrechte voor echte wratziekte wordt aangezien (zie Pl. I fig. 2).
Bruine plekken in het vleesch van Furore. Speciaal uit de bloembollenstreek
ontvingen wij klachten over het voorkomen van lichtbruine plekken in het
vleesch van het aardappelras Furore. In andere rassen werd dit niet opgemerkt.
Het verschijnsel deed eenigszins denken aan pseudonetnecrose, maar de bruine
gedeelten waren hiervoor te groot. Wij hebben omtrent dit verschijnsel overleg
gepleegd met Ir. A. Roozendaal, werkzaam op het Laboratorium voor myco
logie en aardappelonderzoek. Deze kende het verschijnsel zeer goed. Ook op het
proefveld van genoemd Instituut treedt het regelmatig op, echter alleen in het
ras Furore. Bij door Ir. Roozendaal verrichte entingen op andere rassen heeft
hij nimmer overgang verkregen. Aangenomen kan dan ook wel worden, dat wij
hier niet te doen hebben met pseudonetnecrose. Ook is het wel zeker, dat het
verschijnsel niet door kringerigheid wordt veroorzaakt. Zeer waarschijnlijk
spelen hier physiologische invloeden een rol. Gedacht zou ook kunnen worden
aan een of andere gebreksziekte, maar ons is een gebreksziekte, die zich uit
door het optreden van bruine vlekken in het vleesch, niet bekend.
Een door onze ambtenaren ingesteld onderzoek omtrent bemesting en andere
factoren, die wellicht van invloed zouden kunnen zijn, heeft ook geen resultaat
opgeleverd.
- Waar het verschijnsel in de bloembollenstreek vrij algemeen optrad en schade
veroorzaakte, doordat de aardappelen minder van kwaliteit waren, hebben wij
in de in die streek verschijnende bladen den verbouwers aangeraden de noodige
voorzichtigheid met den verbouw van het ras Furore te betrachten. Waar wij
tot nog toe geen klachteri over het optreden van bruine plekken in Furore uit
andere gebieden ontvingen, mogen wij wel aannemen, dat het euvel zich in
hoofdzaak tot de geestgronden bepaalt.
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terrrels geheel of gedeeltelijk een blauwzwarte kleur vertoonden en die hierdoor
geheel waardeloos waren geworden. Het vlas was gegroeid op een perceel, dat
vóór 5 jaar gescheurd was geworden. Bij het inzetten van culturen ontwikkelde
zich uit de zieke gedeelten Verticillium dahliae Kleb. Aangenomen mag wel
worden, dat deze zwam de ziekte veroorzaakt heeft. In de literatuur hebben wij
echter over aantasting van vlas door Verticillium geen gegevens gevonden. Nu
kan deze schimmel allerlei zeer verschillende planten aantasten en het is dus
ook zeer goed mogelijk, dat ze ook bij vlas schade kan aanrichten. Verticillium
blijft in den grond achter. Middelen ter bestrijding zijn niet aan te geven.
Lucerne. Bladvlekkenziekte. Pseudopeziza medicaginis (Lab.) Sacc. e.a. In het
geïnundeerd geweest zijnde gebied rondom Kruiningen trad bij lucerne, gezaaid
onder vlas, in hevige mate een aantasting door Pseudopeziza medicaginis,^ de
oorzaak van de bladvlekkenziekte bij klaver en lucerne, op. Opvallend was, dat
de lucerne, die onder graan was gezaaid en dus later bloot was gekomen, geen
last van de ziekte had. Behalve de blaadjes waren ook de stengels aangetast,
wat, voor zoover wij in de literatuur hebben kunnen nagaan, niet vaak schijnt
voor te komen. In de literatuur wordt een aantasting van de stengels zelfs meestal
niet vermeld.
Middelen ter voorkoming van deze ziekte, die ook bij roode klaver aanzienlijke
schade kan aanrichten, zijn niet aan te geven. Het beste is het gewas zoo spoedig
mogelijk te maaien, daar er dan kans bestaat, dat de volgende snede nog een
behoorlijke opbrengst zal geven.
Uien. Op een eigenaardige afwijking, die wij voordien nog niet zagen, werd
onze aandacht gevestigd door Ir C. W. C. van Bee ko m in een perceel, dat
voor zaadwinning geteeld werd. Aan het benedeneinde van alle zaadstengels
van de betreffende plant kwam een aantal zeer ondiepe, evenwijdig aan elkaar
verloopende scheurtjes of insnijdingen voor, zooals op Pl. I, fig. 3 te zien is.
Er werd geen spoor gevonden van eenig insect, dat deze beschadiging zou hebben
kunnen toegebracht. De oorzaak van dit eigenaardige verschijnsel, dat vanwege
het sporadisch voorkomen geen economische beteekenis heeft, is ons onbekend
gebleven.
OOFTBOOMEN

Verschillende ooftboomen. Ongelijke houtschorskever Anisandrus (= Xyleborus =
Tomicus =• Bostrichus) dispar F. In den voorzomer van 1941 kwamen uit allerlei
plaatsen in het land klachten bij ons binnen over zwarte of donkerbruine kever
tjes, die zich inboorden in takken en stammen van vruchtboomen. Steeds bleek
de bovengenoemde kever de schuldige. Zooals bekend is, tast hij vooral, maar
volstrekt niet uitsluitend, boomen aan, die om een of andere reden in min of
meer kwijnenden toestand verkeerden. Dit nu was in 1941 met zeer vele boomen
het geval, deels tengevolge van de opeenvolgende strenge winters, deels tenge
volge van langdurige inundatie.
De bestrijding van dezen kever, die in sommige gevallen ongetwijfeld primair
zeer schadelijk kan zijn, in andere gevallen het herstel van tijdelijk kwijnende
boomen onmogelijk maakt, is zeer moeilijk.
Wellicht is succes te behalen met een bespuiting met een sterke „oplossing"
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van loodarsenaat of calciumarsenaat op het tijdstip, dat de kevers zich beginnen
in te boren. In 1938 bereikte een onzer ambtenaren daarmede een verrassend
resultaat. Hij bespoot de boomen in een jongen pruimenboomgaard met 2%
loodarsenaat; na enkele dagen zaten de kevertjes dood in den bast, half inge
vreten. Bij het zich inboren hadden zij blijkbaar een doodelijke dosis van het
vergift binnen gekregen. Wil men dit eens probeeren, dan moet men dus nauw
lettend acht slaan op het inboren der kevers, en de bespuiting uitvoeren zoodra
men hier en daar op stammen en takken het witte boormeel ziet, dat de kever
tjes bij het zich inboren naar buiten werken.
In Engeland zou men zeer goede resultaten verkregen hebben door de stammen
en dikke takken in April met 10% vruchtboomcarbolineum te bespuiten. Daar
door zouden de kevers er toe gebracht worden de gangen te verlaten, waarbij zij
dan door het carbolineum gedood zouden worden. Men bericht, dat men na de
bespuiting niet zelden honderden doode kevers op den grond rondom de boomen
zou vinden.
Wij hebben over deze methode nog geen ervaring. Het verdient alle aanbeve
ling er eens proeven mede te nemen; Het beste tijdstip voor de bespuiting zal
waarschijnlijk in de meeste jaren kort na half April vallen, in zeer koude voor
jaren iets later. De ervaring zal dit moeten leeren.
Behalve de ongelijke houtschorskever komt in vruchtboomen ook nog, maar
veel minder vaak, een verwante soort, Xyleborus Saxeseni R t z b. genaamd, voor,
wier gangen eindigen in een groote, platte holte of kamer, waarin zich de larven be
vinden. Deze, in tegenstelling van de vorige soort, die alleen leeft van in de
gangen groeiende schimmels, vreten ook wel wat schors. Deze soort doet aan
de boomen nog meer kwaad dan de ongelijke houtschorskever, maar zij is geluk
kig nog al zeldzaam.
Verder tasten twee soorten van spintkevers, nl. de groote ooftboomspintkever

(Eccoptogaster mali Bechtst.) en de kleine ooftboomspintkever (Eccoptogaster
rugulosus Rtzb.,) ook vaak vruchtboomen aan, en wel( uitsluitend kwijnende
exemplaren.
Deze kevers maken, na zich door de schors te hebben heengeboord, tusschen
bast en hout een loodrechten moedergang, waarin zij op kleine afstanden van
elkaar eieren leggen, soms wel tachtig stuks. De larven, die hier uit komen,
leven niet van schimmels, doch maken zelf gangen, die eerst rechthoekig op den
moedergang staan en daarna, al breeder wordend in verband met den groei der
larven, uit elkaar loopen. De larven verpoppen pas na den winter; de kevers
verschijnen dan ook later dan de houtschorskevers. Het is nog niet met zekerheid
uitgemaakt, of er een of twee generaties per jaar zijn. In het laatste geval zouden
er reeds in den zomer kevers verschijnen, die zich dan spoedig inboren. Hoe het
ook zij, in den winter zitten alleen larven in de boomen. Elke kever vreet zich
in het begin van den zomer zelf naar buiten, zoodat men bij aantasting door
spintkevers veel meer gaatjes in stammen en takken ziet dan bij die door hout
schorskevers.
- Ook tegen deze kevers raadt men in Engeland de boven aangegeven bespuiting
met carbolineum aan, maar deze zal dan zeker later in den tijd moeten plaats
hebben, daar de larven eerst in het voorjaar verpoppen. Dit jaar vonden wij in
Mei nog alleen maar larven; geen enkele was nog verpopt. Het effect van de be
spuiting tegen deze kevers lijkt ons zeer twijfelachtig.

16
Appel. De zeer algemeene, elk jaar op allerlei plaatsen schade veroorzakende

lapsnuittor Otiorrhynchus singularis L. (picipes F.) vrat te Goes, Best en Zundért
den bast af van jonge appelscheuten of enten. Daar deze kevers niet kunnen
vliegen, kan men ze beletten bij de takjes te komen door om den stam een lijmband aan te leggen, zooals men dit doet tegen wintervlinders. De kevers vreten
's nachts; overdag houden zij zich aan den voet der boomen op tusschen kluitjes
aarde. Men kan er ook vele verschalken door ze geschikte schuilplaatsen aan te
bieden, b.v. bosjes houtwol, die men dan tegen het wegwaaien met een in den
grond gestoken stokje moet vastleggen. Ook het ons uit Amerika bekend ge
worden giftig lokaas, vervaardigd uit calciumarsenaat, zemelen en melasse
(recept zie Meded. 43, No. 118), zal goede diensten kunnen bewijzen.
Peer. Een bastaardrups, die niet van economische beteekenis is, doch in verband
met haar fraaiheid en zeldzaamheid hier vermeld wordt, is die van Cimbex
quadrimaculata Müll.. In Juli werden te Hoenderlo op een pereboom een stuk of
8 groote witte bastaardrupsen gevonden, aan hun habitus kennelijk een Cimbexsoort, die wit van kleur waren met op de zijden 12 oranjekleurige, door zwarte
dwarsstrepen van elkaar gescheiden vlekken ; boven de stigmata was nog een rij
zwarte vlekken aanwezig. Wij hadden zulke Cimbex-rupsen npg nimmer gezien,
doch door doorzoeken van de literatuur gelukte het al spoedig de identiteit van
deze zeer kennelijk geteekende, fraaie dieren vast te stellen.
Snellen van Vollenhoven heeft in het 7de stuk van „De inlandsche blad
wespen" in Tijdschr. v. Entomologie V, 1862, blz. 49 het dier reeds beschreven
en afgebeeld. Uit inlichtingen, welwillend verstrekt door de hymenopterologen
Barendrecht en Koornneef, bleek, dat vondsten bekend waren van Maas
tricht, Brummen, Putten, Apeldoorn, Didam en de buurt van Nijmegen (Mook,
Piasmolen, Hees, Groesbeek), terwijl de heer H. Sikkema, amanuensis aan het
Laboratorium voor Entomologie der Landbouw Hoogeschool, een paar jaren ge
leden enkele exemplaren te Loenen (Gld.) had gevonden. De meeste vondsten
waren op meidoorn, enkele op vogelkers en peer.
Het insect behoort thuis in Zuid-Europa en Klein-Azië. In Italië, waar het
wel eens in zoo groot aantal op amandelboomen is voorgekomen, dat schade van
beteekenis werd aangericht, is de levenswijze bestudeerd (R. Sarra, Boll. Lab.
Zool. Agrar. R. Scuola Sup. Agric. Portici, XII, 1917/'18, p. 275. Ref. in Rev.
applied Entomology, A. VII 1919, p. 142). De wespen verschijnen daar te lande
in eind Maart—begin April. De eieren worden tegen half April in insnijdingen
aan den bovenkant der bladeren gelegd, na 20—22 dagen komen zij uit. De
bastaardrupsen spinnen van af midden Juni een cocon, waarin zij overwinteren
om het volgend jaar eind Februari te verpoppen. Bij ons zullen al deze data wel
eenige weken later vallen, hetgeen uitkomt met de vondst der volwassen rupsen
in de tweede helft van Juli.

Loodglansziekte. Ofschoon deze ziekte, veroorzaakt door de,zwam Stereum pur
pureum Pers. bij peren wel vaker geconstateerd is, kwam zij bij deze fruitsoort
toch weinig voor. Dit jaar echter is de aantasting zeer ernstig geweest en ver
schillende boomen zijn er aan bezweken.
De vorstspleten, welke in de strenge winters 1939—40 en 1940—41 zijn ont
staan, hebben ongetwijfeld de hevige infectie mogelijk gemaakt; wellicht hebben
ook andere omstandigheden, die misschien de ontwikkeling van Stereum-fruc-

17
tificaties, de vorming der sporen of de kieming van deze hebben begunstigd, tot
het ernstig optreden van de loodglansziekte bijgedragen.
Opmerkelijk is het, dat op de populierenstammen, welke in Limburg in den
winter 1940—41 zijn geveld en zijn blijven liggen of opgeslagen zijn geworden in
den nazomer, de Sfereum-fructificaties bij massa's te voorschijn zijn gekomen.
De fruittelers zullen veel aandacht dienen te besteden aan de verzorging van
de wonden der vruchtboomen; verder zullen, waar dit mogelijk is, maatregelen
getroffen moeten worden om de vorming van Stereum-fructificaties te voorkomen
of deze spoedig te vernietigen. Men zie verder Meded. no. 10.

Wantseneieren in verdroogd peertje. Te Hoorn vond een leerling van de Tuin
bouwschool in een barst van een zeer klein peertje, dat in Maart nog verdroogd
aan den boom hing, een paar flaconvormige eitjes (zie Pl. IV, fig. 13). Het peertje
werd opgezonden en wij vonden, behalve de bijna geheel zichtbare eieren in den
barst, er ook nog eenige, die in het weefsel waren afgezet, zoodat alleen de hals
van de flacon daaruit-stak. De eieren waren ongetwijfeld van wantsen; zij
kwamen overeen met de welbekende van de appelwants Plesiocorus rugicollis
Fall., maar wij betwijfelen toch, of zij van deze wants waren, want deze leeft
niet op peer; de wilg schijnt haar oorspronkelijke voedselplant te zijn, maar zij
doet, met name in de buurt van Hoorn, veel schade aan appelen en is ook op aalen kruisbessen waargenomen. Eerder-is er kans, dat het eieren van de wants
Calocoris fulvomaculatus de Geer waren, die een soort van uitwendig zichtbare
steenigheid en bobbelig heid van peren veroorzaakt. Deze legt haar eieren, evenals
de appelwants, in de schors van takjes, maar het lijkt niet onmogelijk, dat een
verdroogd, hard geworden peertje daar bij uitzondering eens voor gebruikt is.
Wij hebben het peertje bewaard in de hoop, dat de eieren uit zouden komen,
maar dit is niet geschied.
Pruim. Cicaden. In een pruimekas te Naaldwijk werden de bladeren 'op de be
kende wijze, nl. door het veroorzaken van lichte stipjes op de zuigplaatsen, door
cicaden beschadigd. Men vond echter ook een jonge, nog geheel groene vrucht,
die vele soortgelijke stipjes vertoonde. Zeer waarschijnlijk was ook dit het werk
van cicaden. Wij, noch onze technische ambtenaar te Naaldwijk, de Heer C. A.
Fremouw, hadden een dergelijke beschadiging van pruimen ooit eerder opge
merkt. Het is dus wel zaak daarop eens te letten en ook na te gaan, hoe op zoo
danige wijze aangetaste vruchten zich verder ontwikkelen.
Kers en morel. Een niet eerder door ons waargenomen aantasting kwam voor
bij morel te Nigtevecht en kers te Maasniel. Kleine, zwarte snuitkevertjes waren
bij honderden zoowel aan de boven- als aan de onderzijde derbladeren te vinden,
die door hen a.h.w. doorzeefd werden met kleine gaatjes^ Het bleek de soort
Magdalis cerasi L. te zijn, die op kers, dus ook morel, pruim, appel, peer en eik,
leeft. De kevertjes vliegen in den voorzomer en beschadigen dan op de beschreven
wijze de bladeren. Zij leggen hunne eieren met eenige bij elkaar in een boorgat,
meest in de dunnere takken. De larven maken in het spint en later in het hout
tot in het merg naast elkaar loopende gangen; in het voorjaar verpoppen zij in
het spint.
De schade kan vrij groot zijn, maar hoofdzakelijk in kwijnende boomen. Wan
neer de beschadiging der bladeren zoo erg is als in de boven beschreven gevallen,
moeten de boomen ook daarvan wel eenig nadeel ondervinden.
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Tegen de kevertjes zou een maaggif, eventueel een bestuiving met Derrispoeder (het is echter nog niet bekend, of de diertjes daar gevoelig voor zijn)
kunnen worden aangewend. Takjes, waarin zich larven bevinden, hetgeen bi]
steenvruchten verraden wordt door uitvloeiende gom, moeten bij snoei verwij
derd en verbrand worden.
Perzik. De rupsjes van den heggebladroller, Caeoecia rosaria L., die in allerlei
loofhout en vruchtboomen leven, deden weer niet onaanzienlijke schade in
enkele perzik- en pruimekassen in het Zuid-Hollandsche glasdistrict. De bestrij
ding is, zooals die van alle bladrollers, zeer moeilijk, men kan de rupsjes in de
tezamen gesponnen bladkluwens niet bereiken met een contactgif, en een maag_ gif kan men ook niet in die kluwens, waarbinnen de rupsen de blaadjes opeten,
krijgen. Zeer vroege bespuitingen met een maaggif, nog vóór de blaadjes samengespónnenzijn, geven ook weinig of geen resultaat. Blijft het dooden der vlindertjes
tijdens de vlucht, b.v. door eenige malen bestuiven met Derrispoeder, maar het
bepalen der juiste tijdstippen is moeilijk, terwijl de vlucht in verband met het
weer het eene jaar langer kan duren dan het andere, zoodat het aantal der be
stuivingen, zoomede de tijdsruimte er tusschen, moeilijk zijn vast te stellen.
De eitjes van C. rosaria worden afgezet in schooltjes bedekt met een lijmachtige
stof, die ze, zooals gebleken is, beschermt tegen de werking van carbolineum. De
beste bestrijdingsmethode, die de schade voorkomt, is het wegzoeken dier eihoopjes, maar dit moet dan niet worden uitgesteld tot in den winter, maar het
moet nog in den zomer, kort na het leggen plaats hebben. De eitjes zijn dan nl.
nog licht groenachtig en dus op de bruine takken gemakkelijk te zien. Later
worden zij bruin en worden dan licht over het hoofd gezien.
Druif. Aardrupseti. In een druivenkas te Naaldwijk vernielden aardrupsen,
die opgekweekt konden worden en tot de uilsoort Agrotis nigricans L. bleken te
behooren, jonge scheuten en bloemtrossen tot meer dan een meter hoog boven
den grond.
Zij klommen in den avond tot die hoogte in de boomen; overdag lagen zij tus
schen aardkluitjes even in den grond bij de boomen, waar zij werden weggezocht,
hetgeen een einde aan de beschadiging maakte; men vond er 10—15 bij een boom.
Snellen noemt in zijn „Vlinders van Nederland" dezen uil zeldzaam, en in
de phytopafchologische literatuur vonden wij geen geval van door zijn rupsen
aangerichte schade vermeld.

•

Grootvruchtige boschbes. Heggebladroller, Cacoecia rosana L. In de buurt van
Assen bevindt zich een uitgestrekte aanplant van de boschbes Vaccinium corymbosum, die dichte hooge struiken van eenige meters hoogte vormt. Hierin kwam
een vrij ernstige aantasting voor door bladrollerrupsen, die bij opkweeking tot
bovengenoemde soort bleken te behooren. De op blz. 18 bij perziken in kassen
tegen dit insect aangegeven goede resultaten gevende methode van wegzoeken
der eihoopjes kon in dezen grooten aanplant van wild groeiende, hooge strui
ken niet worden toegepast,zoodat wij om de t.a.p. vermelde redenen tot ons
leedwezen geen afdoend advies ter bestrijding konden geven.

Aantasting door de zwam Godronia cassandrae Peck. In 1940 was het reeds
opgevallen, dat verschillende takken afstierven; aanvankelijk werd de strenge
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vorst in de voorafgaande winters als de oorzaak beschouwd. Dit jaar ging het
afsterven voort; het viel op, dat op de takken ruwe, gebarsten plekken voor
kwamen, waarop zich callus ontwikkelde (ongeveer als bij frambozenstengels,
door Fusarium aangetast).
Op de doode plekken troffen wij vruchtlichamen (apotheciën) van de zwam
Godronia cossandrae Peck aan, bij welke zwam de pycnidevorm Fusicoccum
putrefaciens Shear behoort (zie Pl. IV, fig. 11 en 12).
Deze zwam veroorzaakt in Amerika een ernstige ziekte (end-rot) bij een andere
Vaccinium-soort, nl. bij de cranberry (Vaccinium macrocarpum); zij kan echter
verschillende Ericaceeën, o.a. Cassandra, aantasten, en daarom behoeft het niet
te verwonderen, dat ook de Grootvruchtige boschbes aangetast wordt. Wij had
den deze aantasting vroeger evenwel niet waargenomen.
De ziekte bij cranberries in Amerika wordt door bespuitingen met Bordeauxche pap bestreden. De aantasting zal bij V. corymbosum ook wel door bespui
tingen met Bordeauxsche pap te stuiten zijn; de geschikte tijdstippen voor de
bespuitingen moeten nog gevonden worden.
Zwarte bes. Aardrupsen. Te Roermond werden half April 1941 de pas uitloopende bladeren en bloemen van zwarte bessestruiken tot boven aan de takken
afgevreten door aardrupsen, het gelukte er eenige tot vlinder op te kweeken, en
het bleek de polyphage uilsoort Agrotis C- nigrum L. te zijn, waarvan vermeld
wordt, dat de rupsen wel in boomen klauteren. De rups is van Juni—Juli en van
September tot April, meest op lage planten (genoemd worden o.a. Verbascum,
Epilobium, Alsine) te vinden. De rupsen op de zwarte bes waren dus overwin
terende exemplaren.
Bestrijding kan gemakkelijk plaats hebben door bespuiting der struiken met
een maaggif.
LAAN- EN PARKBOOMEN

Iepen en andere boomen. „Hef vuur." Oorzaak Nectria cinnabarina (Tode) Fr. In
verband met het vrij veelvuldig voorkomen van „het vuur" op afstervend of
dood hout werd een kleine enquete ingesteld, om te weten, of inderdaad de
bedoelde zwam zoo algemeen voorkomt. Zij bedekthet doode hout geheel met
roode puntjes (zwamweefsel met sporen).
Een plaag voor de iepen is de zwam zeker nog niet, hoewel ze vrij algemeen
op afstervend iepenhout voorkomt. In Noord-Holland, in de omgeving van
Enkhuizen bijv., treedt de zwam wat meer op dan elders. Men meent daar een
toename van de zwam op iepen te kunnen constateeren.
In de omgeving van Assen vindt men ook vrij veel door Nectria aangetaste
iepen.
In de kweekerijen blijkt de iep Ulmus campestris, monumentalis, eventueel ook
andere soorten, bij sterk snoeien, hevig door de zwam te worden aangetast. De
zwam dringt op de verwonde plaatsen tot in het levende hout door.
Verder wordt de zwam het meest waargenomen bij saprijke heesters en boo
men, bijv. bij bessen, (roode vooral!) en bij Eschdoornsoorten. Droog hout schijnt
minder gevoelig te zijn.
De algemeene indruk is wel, dat de zwam vnl. daar optreedt, waar slordig
Wordt te werk gegaan. Bij bessen worden de doode takken vaak maar afgetrapt
en men laat het doode hout liggen. Bij het snoeien van eschdoorns, iepen en

20
andere boomen wordt niet altijd zorgvuldig al het snoeihout bij elkaar gezocht
en verbrand. Vooral in kweekerijen kan een dergelijk slordig werken funest
worden.
Onderzoekingen over den juisten tijd van het snoeien in verband met de ver
mindering der kansen voor het optreden en de uitbreiding van Nectria cinnabarina
zijn aan het Phytopathologisch Laboratorium „Willie Comme lin Schol
ten" te Baarn loopende.
Groote wonden, zooals die kunnen ontstaan door snoeien, afbreken van takken
door storm of op de stammen door zonnebrand, moeten met teer, „Kankerdood",
menie, verf of een dergelijk middel worden afgedekt.
Iep. Gemineerde bladeren. Het kleine springsnuittorretje Rhynchaenus (= Orchestes) alni L. beschadigde, doordat de larve mijnen in de bladeren maakte op de
zelfde wijze als de meer algemeen bekende beukenspringsnuittor dit in beukebladeren doet, in 1941 te Ter munterzijl bladeren van Ulmus Dampieri en U. montana.
Wij verwachten van deze aantasting geen ernstige gevolgen voor de boomen,
evenmin als die zichtbaar zijn bij de vaak sterk aangetaste beuken.
Prof. Ritzema Bos heeft echter intertijd melding gemaakt van een geval,
waarin de aantasting van iepen door Rh. alni in 1880 en 1881 zoo ernstig was, dat
van 60 groote boomen er 12 dood gingen. Het is o.i. echter de vraag of dit af
sterven inderdaad aan het kevertje te wijten is geweest; misschien is toen reeds
de beruchte iepenziekte, zij het dan nog maar sporadisch, in ons land voorgekomen.
De 3 mm lange, roodachtig-geelbruine kevertjes, die twee zwarte vlekjes op
de dekschilden hebben, komen in het vroege voorjaar voor den dag. Zij vreten
dan wat van de zich ontplooiende blaadjes en leggen al spoedig aan die blaadjes
eieren, waarna het daaruit komende larfje de bladeren vooral aan de punt mineert.
Na half Juni verpopt de larve in de mijn; de kevertjes zwerven des zomers rond,
kleine ronde gaatjes in de bladeren vretend. In of tegen den herfst kruipen zij
weg in de bodemruigte tusschen dorre bladeren.
Behalve iep worden ook els en populier aangetast. Zeer algemeen schijnt de
beschadiging niet voor te komen.
Eschdoorn. Bladluizen. De eigenaar van een bekend café met uitzichtterras bij
Bennekom kwam in Juni onze hulp vragen omdat de eschdoorns op het terras
zoodanig bezet waren met bladluizen, dat de van-de boomen afdruipende horïingdauw het verblijf onder de boomen voor de bezoekers hoogst onaangenaam
maakte en tafels en stoelen ten zeerste bezoedelde. Om den man spoedig van die
plaag af te helpen, lieten wij de boomen bespuiten met een 2^% oplossing van
het middel „Polegral", dat ons bekend is als een tegen luizen goed werkend
insecticide. Ook nu weer was het resultaat uitstekend. Na één zeer degelijk uitge
voerde bespuiting was het met de plaag gedaan en het terras weer volkomen
bruikbaar.
De luis was een der Drepanosiphum-soorten, die geregeld op eschdoorn voor
komen. Welke het was, is tengevolge van zeer drukke werkzaamheden in dien tijd
niet bepaald.
Populieren. Gallen. Uit Aalsmeer werden ons in Februari populierentakjes teogestuurd met eigenaardige, harde, galvormige, opengebarsten verdikkingen.
De barsten der gallen zaten alle aan één kant van den tak, terwijl de achter
zijde der gallen sterk behaard was.

21
In Juni werden nogmaals takken opgestuurd nu met de jonge verdikkingen,
welke minder hard waren dan die op de in Februari gestuurde takken. Er bleek
in de gal een larve van een motvlindertje te zitten, een rupsje dus, dat volgens
Professor Dr. W. M. Docters van Leeuwen dat van Gypsonoma aceriana
Dup. moest zijn. Uit de gallen stak een „zakje", dat uit door spinsel vastgesponnen uitwerpselen bestond.
Grienden. Ernstige beschadiging door de elzen- en wilgensnuittor Cryptorrhynchus
lapathi L. Een tamelijk groote griend te Alphen (N.-B.) liep in het voorjaar niet
of zeer slecht uit. Bij een ter plaatse ingesteld onderzoek bleken alle stobben
doorvreten te zijn door de larven van bovengenoemde snuittor, die in grienden
meermalen zeer schadelijk optreedt. De levenswijze van dit insect (zie o.m.
Escherich, „Die Forstinsekten Mitteleuropas") maakt bestrijding hoogst
moeilijk. Er bleef dus niets anders over dan deze griend maar op te ruimen.
Dit is niet de eerste maal, dat deze kever dat noodig maakte; de heer Ir. W. D. J.
Tuinzing noemt in zijn „Verslag over het Rijksgriendproefveld te Langbroek
en de andere griendproefvelden van 1931 tot 1938", uitgegeven door de Directie
van den Landbouw, dat deze snuittor „wel de grootste vijand van griend en els"
is en dat er „jaarlijks een groot aantal struiken aan ten offer valt". In dit Verslag
(blz. 80-82) vindt men verdere bijzonderheden over de levenswijze en de wijze
van beschadiging.
Wilgenteenen uit grienden. Uitdrogende wind. De teen, die bestemd is om er
" manden enz. van te maken, wordt in den winter gesneden en daarna in het water
gezet, waarna zij in het voorjaar na wat uitgeloopen te zijn, geschild wordt. In de
buurt van Culemborg deed zich in de lente van 1941 het geval voor, dat alle teen,
afkomstig uit een bepaalde griend, van de variëteit „Zwarte Driebast" zoo goed
als niet uitliep, dus dood bleek te zijn en daardoor niet geschild konden worden.
Hier en daar was van diezelfde teen gebruikt voor het inboeten van bestaande
grienden, en ook deze „bijboeters" waren dood gegaan; enkele er mede aangelegde
nieuwe grienden vertoonden hetzelfde euvel; zij liepen niet of zoo goed als niet
uit. De teen had op haar standplaats in den zomer van 1940 geen spoor van
eenigerlei ziekte vertoond; zij was integendeel buitengewoon weelderig en krach
tig gegroeid, hetgeen waarschijnlijk te danken was geweest aan ophooging van
het betrekkelijk laag gelegen perceel met bagger uit de Weteringen en polderslooten. Daar er nu veel kans bestond, dat 'deze griend een slechten naam in de
omgeving zou krijgen als leverancier van stek en van teenhout om „wit te maken"
(zoo noemt men het schillen vóór de verwerking tot manden), was er het Be
stuur van den Polder, wien het perceel toe behoorde, veel aan gelegen om deze
zaak opgehelderd te zien.
Na een uitvoerige correspondentie over het geheele verloop der zaak en nadat
de Heer T. A. C. Schoevers in gezelschap van onzen controleur te Qeldermalsen
W. van Dorp op vele plaatsen in de buurt van Culemborg en Leerdam de nog
in de slooten staande, grootendeels doode teen en aanplantingen daarvan hadden
bezocht, konden wij als onze overtuiging uitspreken, dat hier geen sprake was
van een ziekte of dierlijke aantasting, of zelfs maar van eenige minderwaardig
heid van de bewuste teen, maar van weersinvloeden gedurende den strengen
winter tusschen het snijden van de teen en het te water zetten. De teen werd ge
sneden tusschen 20 Januari en 12 Februari; zij bleef tot 10 Maart ter plaatse
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„die Forstinsekten Mitteleuropas", Bd. V niet aan of wij hadden te doen
met Cephaleia alpina Klug (= Lyda lariciphila Wachtl), een 8-11 mm
lange, nog al variabele bladwesp, die in hoofdzaak zwart gekleurd is met wat
geel op den kop, het borststuk en de zijden. Dit insect hoort in de Alpen thuis,
maar heeft hier en daar de lariks gevolgd ; het is behalve in Zwitserland en
Frankrijk waargenomen in Silezië (waar lariksen 2 jaar achtereen werden kaal
gevreten, waarop herstel volgde) en Zweden.
Het is opmerkelijk, dat dit insect nu plotseling in ons land opduikt en vrij
groote schade aanricht. Het is evenwel niet onmogelijk, dat het al langer aan
wezig zal zijn geweest, maar slechts sporadisch, zoodat de beschadiging niet opge
vallen is.
De andere bastaardrupsen, die aanmerkelijk geringer in aantal waren, waren
langer en slanker en anders gekleurd; op den rug waren zij vuilbruin met twee
lichtere strepen, aan de buikzijde zeer bleek geel met een paarsbruine streep in
het midden; de huidplooien waren aan de zijden van onderen lichtbruin; de kop
en de lichtgeringde pooten waren donkerbruin. Wij vermoeden, dat dit de bastaard
rupsen waren van de eveneens voor lariks opgegeven spinselbladwesp Acantholyda
laricis Gir (zie Pl. IV fig. 14ô); wij hebben geen beschrijving van deze bas
taardrupsen kunnen vinden. Een eigenaardigheid van de rupsen was, dat zij bij
het kruipen gaarne het achtereind van het lichaam naar boven omkronkelden.
Op ons verzoek werden ons door de betreffende houtvesters een flink aantal
rupsen toegezonden, die uitgezocht werden en gelegenheid kregen in den grond
te kruipen. Wij hopen het volgend jaar imagines te zullen zien verschijnen om
na te gaan, of de bastaardrupsen inderdaad die van de genoemde soorten waren.
Waarschijnlijk zou, als er Derrispoeder beschikbaar was, een tijdige bestuiving
daarmede afdoend resultaat geven, evenals een bespuiting met een maaggif.
Een bezwaar tegen de aanwending van dit laatste is gelegen in de moeilijk
heid in bosschen aan voldoende water te komen. Zoolang nog geen Derrispoeder
te krijgen is, zou een bestuiving met een arsenicumhoudend poeder, dat waar
schijnlijk wel verkrijgbaar zal zijn, geprobeerd kunnen worden. Het is echter
volstrekt niet zeker, dat de bastaardrupsen wederom in zoo grooten getale zullen
optreden, dat bestrijding noodig zal zijn.
Picea. Kegelroest. Een sparrekegel van een Picea-soort, waarvan de schubben
geheel bezet waren met dicht op elkaar staande, kogelvormige lichaampjes
ter'grootte van een speldenknop, werd ons uit Leersum toegestuurd. Het
bleek ons, dat de kegel sterk was aangetast door de roestzwam Pucciniastrum
Padi-Diet (= Thecopsora Padi Kurz et Schm.), de kegelroest, waarvan de
bovengenoemde kegelvormige lichaampjes de aecidiën (bekertjes) zijn. De
aecidiën kunnen overwinteren en stuiven eerst in het voorjaar.
De zwam blijkt volgens de literatuur zeer verbreid te zijn. Ofschoon zaadvor
ming in de aangetaste kegels achterwege blijft, is de schade niet noemenswaardig.
Een mooie afbeelding van den aangetasten kegel geeft Plaat II, fig. 4.
Picea en Thuja. Bladluizen. In den laten zomer werden ons nog al eens takjes
van Thuja's en ook wel van Picea's toegezonden, waaraan een gedeelte der naal
den bruin was geworden. Deze takjes waren erg bezet met roetdauw, waaruit
wij afleidden, dat zij sterk door bladluizen aangetast waren geweest. In enkele
gevallen waren daarvan nog een paar exemplaren aanwezig, en wel op Thuja
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van Cinara (Ladmus) tujae Del Guercio en op Picea van C. Vanduzeï Swain
(= piceae Walk.). Het voorkomen van deze luizen op de genoemde planten
is heel gewoon, maar dat zij in staat waren tiet afsterven van een deel der naalden
te veroorzaken, was ons niet bekend.
WARMOEZERIJGEWASSEN

Verschillende Koolsoorten. Met de bestrijding der draaihartigheid in de kool,
veroorzaakt door de maden van de galmug Contaritiia torquens de Meyere, is
in de laatste jaren aanzienlijken voortgang gemaakt, mede doordat het, dank zij
het onderzoek van Dr. S. A. Leefmans, die zich daar geheel aan kon wijden,
gelukt was op grond van het aantal in vangkooien gevangen galmuggen de juiste
tijdstippen voor de bespuiting te kunnen vaststellen.
In 1940 heeft de bestrijding door den oorlogstoestand nog al moeilijkheden
ondervonden en in 1941 heeft de schaarschte aan verschillende middelen het
zelfde gedaan. Daardoor werd een bijzondere regeling in verband met de be
strijding noodig. Ten einde de zekerheid te scheppen, dat de zeep, die voor de
bereiding der sproeivloeistoffen (0,1% nicotine of 2% pyridine, elk met 1|%
zeep in water opgelost) gereserveerd was, ook uitsluitend voor dit doel gebruikt
zou worden, werd de zeep gemengd met pyridine in eenig water (in zoodanige
sterkte, dat 5% van dit mengsel de goede sproeivloeistof gaf) in den handel ge
bracht. Hierdoor was de mogelijkheid van bestrijding der draaihartigheid, die
ondertusschen in '41 niet in zeer sterke mate is opgetreden, verzekerd.
Bloemkool. Vreterij door snuitkevertjes. Boorden in 1941 de larven van een
Baris-soort zoo hevig in zoo vele stengels en bladstelen van bloemkoolplanten,
dat wel 60% der planten verloren ging, zoo maakte het in 1941 in
weinig minder erg Ceuthorrhyrichus rapae Gyll. door als kever
jonge bloemkoolplanten te vreten, waardoor geen behoorlijke
gevormd worden. Een afdoende bestrijdingswijze kon tot onzen
de hand worden gedaan.

dezelfde buurt
het hart uit
„bloem" kon
spijt niet aan

Gangen van maden van Phytomyza rufipes Me ig.
Te Grootebroek werden in den herfst van 1941 in de hoofdnerf der bladeren
van bloemkoolplanten gangen gemaakt door vliegmaden tengevolge waarvan
deze bladeren verwelkten. Op grond der gegevens in de phytopathologische lite
ratuur meenden wij te mogen vaststellen, dat wij hier te doen hadden met
aantasting door Phytomyza rufipes Meig.
Dit kleine vliegje is in Engeland en Duitschland ook wel schadelijk opgetreden,
echter slechts in enkele jaren en wel zulke met een zeer warmen zomer.
Nu hebben wij dien in 1941 niet gehad, alleen de tweede helft van Juni en
een deel van de maand Juli was droog en warm; Wellicht staat de vrij ernstige
aantasting te Grootebroek toch daarmede in verband, er zijn nl. 2-4 generaties
per jaar, zoodat in die warme maanden een talrijke generatie tot ontwikkeling
kan zijn gekomen, waarvan wij dan in October de nakomelingen hebben gehad.
In het begin van den zomer werden volgens de waarnemingen in het buiten
land jonge planten aangetast, en wel vnl. de hoofdstengels; de hartblaadjes
worden dan geel; soms worden de planten hartloos. Later in den zomer vindt men
de maden vrijwel uitsluitend in de hoofdnerven der bladeren. De eitjes worden
in de nerven gelegd, de plaats daarvan is gekenmerkt door een witten ring.
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lobben gaatjes werden gevreten. Bij elke vijf boonen waren eenige honderden
exemplaren te vinden.
De directe bestrijding van millioenpooten is zeer moeilijk. In het klein kan men
er vele vangen door overal ietwat uitgeholde schijven bieten, mangelwortels,
knollen, halve aardappelen e.d. neer te leggen. Daar verzamelen zij zich gaarne
onder en voeden zich er mede. In het bijzonder zijn zij verzot op rottend fruit.
Ons is een geval bekend, dat iemand halve rotte peren op den grond legde. Een
paar dagen later hadden zich daar zooveel millioenpooten half ingevreten, dat de
peren er door de uitstekende lichamen uitzagen als grove borstels.
In Engeland wordt vaak naphtaline gebruikt als afschrikkend middel. Men
strooit f tot 1 ons per m2 uit en werkt dit 15-20 cm diep in den grond. Daar de
dieren er niet door gedood worden, is het effect slechts tijdelijk en moet men de
behandeling nog al eens herhalen, wat moeilijk gaat, als het terrein dicht beplant
of bezaaid is.
In hetzelfde land heeft men waargenomen, dat erwten en boonen (en dus waar
schijnlijk ook andere zaden) vrij blijven van aantasting, als men na het zaaien
het zaad in de geul rijkelijk overstrooit met superphosphaat, waarna de geul ge
dicht wordt. Evenwel wordt er bij gemeld, dat speciaal wanneer in drogen',
grond wordt gezaaid, nogal eens beschadiging optreedt.
Wanneer de millioenpooten ook boven den grond komen, zou misschien een
vergiftigd lokaas goede diensten kunnen bewijzen. Bij laboratoriumproeven
hebben twee van zulke middelen goed voldaan, maar omdat zich nog geen goede
gelegenheid tot proefneming te velde heeft voorgedaan, kan het gebruik in het
groot nog niet aangeraden worden. Proefneming blijft overigens zeer aanbevelens
waardig.
Deze twee middelen zijn mengsels van verschillend lokaas met vergif. Voor
dit laatste wordt veelal Parijsch groen gebruikt, een in den land- en tuinbouw
vaak toegepast, arsenicumhoudend middel tegen schadelijke dieren. Heeft men
echter eenig bezwaar tegen arsenicum, hoewel daar weinig gevaar aan verbonden
is, wanneer redelijke voorzichtigheid betracht wordt, dan kan ook kiezelfluoornatrium of kiezelfluoorbarium gebruikt worden. Deze producten zijn voor den
mensch minder gevaarlijk, en toch doodelijk voor insecten en dergelijke, zij het
ook, dat zij iets langzamer werken.
Van de verschillende vergiftmengsels hebben de twee volgende bij laboratorium
proeven goed voldaan tegen millioenpooten:
1) 2 gewichtsdeelen vergift worden met 50 deelen goedkoope havermout en
5 deelen witte suiker dooreen gemengd, en daarna wordt het mengsel droog over
het veld uitgestrooid;
2) 3 gewichtsdeelen vergift worden met 10 deelen suiker, 10 deelen vleeschmeel en 20 deelen tarwezemelen goed dooreen gemengd en op dezelfde wijze
toegepast.
Bij het mengen en uitstrooien binde men een doek voor neus en mond, om
geen poedervormig arsenicum binnen te krijgen. Ook wachte men zich er voor,
het mengen te verrichten met wondjes aan de handen. Overigens zal men geen
bijzondere voorzorgen behoeven te nemen: voor de hand liggende voorzorgs
maatregelen, als goed opbergen van het vergif, wasschen der handen en gereed
schappen na bereiding der mengsels e.d. mogen natuurlijk niet achterwege
blijven.
Van het mengsel is ongeveer 300 g per are noodig.
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Wortelaaltje. Heterodera marioni C o r n u ( = H. radicicola M ü l l e r . ) B o o n e n planten te Hoorn (die buitendien zeer sterk door pissebedden waren aangetast,
zie hieronder) vertoonden, behalve knobbeltjes aan de fijne wortels, zooals die
gewoonlijk door het wortelaaltje worden veroorzaakt, vrij dikke knobbels op den
steel onder den grond en zelfs even daarboven. (Zie pl. II fig. 6). In deze knobbels
vonden wij vele wijfjes van H. marioni; daar dit zeker niet de gewone wijze van
aantasting door dit aaltje is, zonden wij voor alle zekerheid en om zoo mogelijk uit
te laten maken of wij hier soms met een speciale „strain" van het wortelaaltje te
maken hadden, de boonen door aan den helmintholoog Dr. J. Schuurmans
Stekhoven te Utrecht, dié onze determinatie bevestigde.
* Dat de boonen door dit aaltje waren aangetast, was niet verwonderlijk, want
zij waren geplant in een warenhuis, waar tomaten gestaan hadden, die ook sterk
door deze parasiet waren aangetast geweest.
Ter voorkoming van deze kwaal in het vervolg moest de grond öf worden ge
stoomd öf met zwavelkoolstof worden behandeld, öf wel hij moest geheel ververscht worden. Daar de twee eerste methoden door de moeilijkheden, die de
oorlogstijd medebrengt, ter plaatse niet toegepast konden worden, werd tot
vernieuwing van den grond besloten.
Pissebedden. Dezelfde boonen waren ook buitengewoon sterk door pissebedden
aangevreten, (zie.pl. II fig. 7). zoo, dat de stengeltjes vaak bijna geheel waren
doorgeknaagd. Sommige planten waren bovendien nog min of meer in rotting
overgegaan tengevolge van een naar onze meening secundaire aantasting door
een zwam van het geslacht Fusarium Link, terwijl bij enkele van die planten in
het rottende weefsel zich ook nog vliegmaden van een Sciara-(Lycoria-) soort
bevonden, die stellig eveneens secundair waren.
Deze boonen hadden het dus wel zeer te kwaad gehad!
Erwten. „Ruipekoppen:" Een ernstige aantasting der topjes van groeiende
erwten kwam voor in de zgn. „Venen", de streek bij Roelofarendsveen, in 1941.
De beschadiger was Cnephasia (Sciaphila) Wahlbohmiana L. en wel de variëteit
virgaureana Tr.. Het insect komt zeer algemeen voor, en telken jare worden ons
eenige gevallen gemeld, waarin zijn rupsjes de bladeren in de toppen van stengels
van vlas, lucerne, aardbei, erwten e.m.a. samenspinnen en afvreten; ook op
doovennetel, distels, zelfs op beuk en berk zijn de rupsjes gevonden. Zij zijn
donkergroen met zwarte wratjes; de kop is geelbruin; zij worden 10-15 mm lang.
Schade van beteekenis werd tot dusver niet aangericht, daar het dier niet in zeer
grooten getale voorkomt. In 1941, maar ook wel in voorafgaande jaren, was dit
in de „Venen" wel het geval; men noemt de beschadiging daar „ruipekoppen".
Zij treedt op als het gewas 30-50 cm hoog is, doch slechts op enkele bedrijven
was zij, ernstig, soms tot 50% toe.
Behalve directe schade door de minder goede ontwikkeling der aangetaste
stengels «n het geringe aantal peulen daaraan, trad ook nog indirecte schade op,
doordat de peulen aan de aangetaste stengels te laat rijp werden voor den oogst,
•die in de „Venen" in eind Juni, uiterlijk begin Juli moet vallen om plaats te
maken voor een tweede gewas van boonen of augurken.
Ten einde een methode te kunnen vinden om een insectenaantasting te voor
komen, is nauwkeurige kennis van de levenswijze van het schadelijke insect
Jioodig. Deze nu ontbreekt nog t.o.v. Cn. Wahlbohmiana.
Wij zullen allereerst te weten moeten komen, waar het dier zich ophoudt en
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overgepot in lieht zuren grond. Na eenigen tijd was de verkleuring geheel ver
dwenen en groeiden de planten krachtig door. Daarmede was de juistheid van
onze veronderstelling aangetoond.
Bloemisten dienen voor het kweeken van Calceolaria's derhalve grond te ge
bruiken, waaraan geen kalk is toegevoegd.
Cyclamen. „Van den wortel gaan." Uit Utrecht werden ons cyclamenplantjes
toegestuurd, welke het verschijnsel vertoonden van „van den wortel gaan". Het
bleek, dat wij hier minder te doen hadden met een rotting der wortels dan met
een loslaten van de wortels van den knol of (en) het niet uitgroeien van nieuwe
wortels. Aan den onderkant der knollen zaten merkwaardige wortelrestjes. In
cultures gemaakt van de afgebroken wortels, kwam een Cylindrocarpon-soort voor
den dag.
Of wij hier met een „van den wortel gaan" te doen hebben, zooals bij narcissen,
waarbij ook een Cylindrocarpon-soort optreedt, is nog niet met voldoende zeker
heid vastgesteld.
Begonia. Virusziekte. In Velp vertoonden Begonia-bhderen van de soort
President eenzelfde soort ringvormige vlekken als vaak bij Gloxinia's wordt waar
genomen. Volgens de literatuur bleken we ook hier met een virusziekte te doen
te hebben en wel verwekt door het Tomatenvirus 3, hetzelfde virus, dat de kring
vormige vlekken op de bladeren van Gloxinia's teweeg brengt.
In ons Verslag over 1936, Mededeeling 87, is het optreden van kringen op-Bego
nia-bladeren op blz. 30 reeds vermeld. Een mooie afbeelding van het verschijn
sel geeft in dat Verslag Plaat IV, fig. 10. In 1936 werd reeds verondersteld, dat
wij hier met een virusziekte te doen zouden hebben. Uit de gegevens uit de litera
tuur blijkt wel, dat dit thans zeer waarschijnlijk is.
Varens. De kassensprinkhaan Tachycines asynamorus Adelung, die in 1920
voor de eerste maal in ons land werd waargenomen en daarna nog enkele malen
in kassen lastig werd, beschadigde in 1941 in een kas te Haarlem, waarin zeer
vele exemplaren voorkwamen, jonge plantjes van Adianthum en Fittonia. Gaarne
hadden wij ook tegen dit insect een bestuiving met Derris geprobeerd, maar toen
de klacht kwam, hadden wij geen Derris ter beschikking. In vroegere gevallen
werden goede resultaten verkregen met een giftig lokaas, bestaande uit Zeliopasta, het bekende, Thallium bevattende middel, gemengd met wat jam op plank
jes gesmeerd, maar de beheerder der kas was niet zeer tevreden over de resultaten.
St. Paulia. De aardbeienmijt Tarsonemus fragariae Zimm. *), die aan aard
beien (zie o.a. dit Verslag blz. 32, Verslag 1939, blz. 63 en 1929, blz. 23) en Bego
nia's (Verslag 1938, blz. 36) vaak schade doet, werd in 1941 door ons waarge
nomen op St. Paulia's te Hilversum, welker blaadjes te klein gebleven waren en
gele vlekken hadden gekregen.
De conditie der planten was zoo slecht, dat ae eigenaar maar geen moeite deed
om de mijten te bestrijden, maar het partijtje opruimde.
x) Het staat nog niet volkomen vast, dat de mijt, die op Begonia en Si. Paulia voor
komt, inderdaad de bovengenoemde is. Een Tarsonemus-soort is het in elk geval. Een
speciaal naar deze mijten ingesteld onderzoek, waarmede Ir G. S. van Marie is be
last, dat te Aalsmeer wordt uitgevoerd, zal hierover zekerheid kunnen verschaffen.
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BOL- EN KNOLGEWASSEN

Tulpen. VIiegmaden in de stengels na vorstbeschadiging. In 1941 bleef een aantal
bloemen uit een bed tulpen van de soort William Copland te Wageningen zeer
achterlijk, de stelen waren korter en de knoppen waren, toen de tulpen reeds in
vollen bloei stonden, nog klein en gesloten ; de bloemsteel onder de knoppen zag
er rimpelig of bobbelig uit (zie Pl. Ill, fig. 10).
Bij overlangsche doorsnede bleek het hart van den steel bruin verkleurd te
zijn; men had daar vaak vooral dicht onder de bloem, vliegmaden in gevonden,
bij een bezoek aan het veld waren er nog maar enkele aanwezig.
Wij vreesden eerst, met een geheel nieuwe aantasting van tulpen door een nog
onbekende vliegsoort te doen te hebben. Bij onderzoek van een grooter aantal
van zulke bloemstengels bleek echter, dat steeds de stamper en de bloembodem
bruin en rot waren. De vliegmaden waren soms in dat rottende gedeelte van den
knop, maar vaker in een gang in den steel daaronder te vinden. Aanvankelijk
leek het, dat de gang naar onderen toe doorliep, maar dit was niet het geval. Het
weefsel in het hart van de stengels was bruin, ietwat rottig en samen geschrom
peld, waardoor holten waren ontstaan, die op gangen leken. De maden zaten
echter nimmer lager dan enkele centimeters onder den knop.
Bij onderzoek der maden (zie hieronder) kwamen wij tot de conclusie, dat het
hier geen „nieuwe" vlieg betrof, maar de algemeene soort Chortophila cilicrura
Rond. (== Ch. florilega Zet t.), welker maden vaak in de zaadlobben en stengels
van jonge boonenplanten (zie o.a. dit Verslag, blz. 50), maar ook in de wortels
van kool en verscheidene andere plantensoorten voorkomen. Op het betreffende
veld nu hadden in 1940 boonen gestaan.
Het verloop van de zaak is waarschijnlijk als volgt geweest: de stampers en
bloembodems zullen in de knoppen der tulpen bij de hevige nachtvorsten in het
voorjaar van 1941 bevroren zijn; de vliegen, die het vorig jaar ter plaatse in de
boonen zullen zijn voorgekomen, zonder dat dit opgemerkt is, zijn in de lente uit
den grond gekomen en vonden de rottende, bevroren massa geschikt om er hare
eieren in of bij te deponeeren, waarna de larven zich eerst met die massa hebben
gevoed en daarna in den ook wat rottenden steel gangén benedenwaarts hebben
gemaakt. Zooals boven reeds gezegd, waren er, toen wij met het geval in kennis
werden gesteld, nog maar enkele maden te vinden, wij beschikten dus niet over
materiaal om te trachten de maden tot imagines op te kweeken.
Gladiolus. Gladiolusknolten hadden tijdens de bewaring weer veel te lijden van
de aantasting door een zwam van het geslacht Botrytis. Proeven over de wijze
van" droging en bewaring der knollen in het najaar 1940 en gedurende den winter
1940-1941 hebben bewezen, .welke eischen aan snel drogen der knollen na het
rooien en een juiste wijze van behandeling gedurende de bewaarperiode gesteld
moeten worden.
De resultaten der bedoelde proeven zijn vastgelegd in onze Mededeeling 97,
„De Botrytis-aantasting van Gladiolusknollen en haar Bestrijding", door onzen
technisch-ambtenaar-districtsleider, W. J. Stof meel te Hillegom, die met mede
werking van verschillende onzer ambtenaren in het Bloembollendistrict (J. Bijloo,
J. Kingma, J. Posthuma, N. A. de Regt) en te Hoorn (W. J. Drost) de
proeven heeft uitgevoerd.
Het onderzoek is door den steun van de Nederlandsche Gladiolus Vereeniging
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Th. J. de Vin te Eist, dat Taxus-vergiftiging de oorzaak zou zijn, bevestigd. Het
is bekend, dat de naalden van Taxus een hevig werkend vergif bevatten, en vele
gevallen van vergiftiging van vee en zelfs eenige van kinderen zijn in de lite
ratuur vastgesteld; nadere bijzonderheden zijn te vinden in „Toxicologie en
gerechtelijke scheikunde", door Dr. L. van Itallie en Dr. U. G. Bijlsma, en
in „Lehrbuch der Toxicologie für Tierärzte", door Dr. E. Fröhner.
VIJANDEN VAN SCHADELIJKE ORGANISMEN

Sluipwespen. Bij de verwerking van boonen-selecties op een selectiebedrijf
werden in de zakjes met boonen groote aantallen doode sluipwespjes gevonden,
welke door Dr J. Wilcke van het Lab. voor Entomologie gedetermineerd wérden
als Triaspis gibberosus Szépl., welke soort bekend is als parasiet van den erwten
kever (Bruchus pisorum L.). Zij kan dus blijkbaar ook parasiteeren in de larven
van den boonenkever (Bruchus rufimanus L.), door welken de bewuste boonen
in vrij sterke mate waren aangetast.
Parasiet van hermelijnvlinder. Uit Breda zond men ons in Januari een op een
tak van een roode bessestruik gevonden „omhulsel, waarin een nest van cocons",
met de vraag, wat voor schade dit dier kon veroorzaken.
Het „omhulsel" was de zeer harde cocon van een hermelijnvlinder, waarschijn
lijk wel de meest voorkomende soort Dicranura (Harpyia) vinula L.; de rups van
dezen vlinder, de bekende tweestaartrups, leeft op populieren en wilgen en is dus
voor bessen geheel onschadelijk. Eveneens was dit het geval met den inhoud van
den cocon, die bestond uit een stuk of zes spinsels, waarin groote gele sluipwesp
larven, die blijkbaar in de rups van den hermelijnvlinder hadden geparasiteerd
en deze hadden doen sterven. Wij bewaarden het geheele geval en in het begin
van den zomer verschenen groote sluipwespen, die door Dr J. Wilcke van het
Laboratorium voor Entomologie alhier werden gedetermineerd als Paniscus
cephalotes Grav.
VIL Proefnemingen en onderzoekingen
ROOIPROEF MET ROODE STAR

In 1940 trad over het geheele land de bladrolziekte in zoo sterke mate op, dat
gevreesd moest worden, dat er, speciaal van sommige rassen, een tekort zou zijn
aan te velde goedgekeurd pootgoed. Dit gaf den Plantenziektenkundigen Dienst
aanleiding om in twee persberichten op het groote nut van de selectie en het
vroeg rooien van aardappelen voor het verkrijgen van goed pootgoed te wijzen.
Ook is de aandacht gevestigd op de toepassing van de zoogenaamde omgekeerde
selectie, waaronder verstaan moet worden het vroegtijdig merken van gezonde
planten en het vroeg rooien van deze. De zieke planten worden in dit geval niet
vooraf verwijderd.
Om de waarde van deze methode voor zandgrond na te gaan en om te zien, of
het nog zin heeft haar toe te passen, wanneer het gewas zeer veel zieke planten
bevat, hebben wij haar uitgevoerd in een gewas Roode Star, gegroeid op een per
ceel zandgrond onder Bennekom. In dit gewas kwam ± 60% bladrolzieke
planten voor.
Op een tijdstip, dat de bladrolzieke planten goed waren te onderkennen, is een
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aantal gezonde planten gemerkt. Daar wij ook wilden nagaan in welke mate de
bladrolziekte toenam bij later rooien, zijn telkens met een tusschenruimte van
tien dagen tien gezonde planten gerooid. De opbrengst van deze planten is af
zonderlijk bewaard en in haar geheel in 1941 uitgeplant.
Het resultaat is in onderstaande tabel weergegeven.
Rooidatum
in
1940

°/0 bladrolzieke
planten
in 1941

25 Juli
13
3 Augustus .
16
13 Augustus
28
23 Augustus
53
7 September
78
Uit deze cijfers blijkt, dat het virus van de bladrolziekte reeds op 25 Juli in
een vrij groot aantal knollen was doorgedrongen; verder, dat de toename van
het aantal besmette knollen tusschen 3 en 13 Augustus groot is, terwijl na 13 Augus
tus het aantal met bladrolvirus besmette knollen zeer sterk toeneemt.
Nu is een gewas, waarin 13 à 16% bladrolzieke planten voorkomen, nog geen
ideaal aardappelgewas te noemen; het mag echter niet uit het oog verloren wor
den, dat in dit geval uitgegaan is van een zeer ziek gewas. Wanneer wij dit in
aanmerking nemen, dan mag gerust vastgesteld worden, dat het resultaat zeer
bevredigend is geweest.
Ook uit de praktijk zijn ons verschillende gevallen bekend, waarin bij toepas
sing van de omgekeerde selectie goede resultaten zijn verkregen.
Wij willen er echter de aandacht op vestigen, dat in het jaar 1940 de versprei
ding van de bladrolziekte over 't algemeen laat heeft plaats gehad. Het zal daarom
wel de vraag zijn, of ieder jaar op de zandgronden met het vroeg rooien goede
resultaten zullen worden verkregen. Vast staat echter wel, dat de nateclt van
laat gerooide aardappelen in elk geval minder gezond zal zijn dan die van dé
vroeg gerooide en zulks zeker, wanneer er geen selectie plaats heeft. Wij willen
dan ook den verbouwers, ook die in de zandstreken, dringend den raad geven om
het plantmateriaal, dat zij van eigen gewas willen winnen, vroeg te rooien.
Q.m vroeg te kunnen rooien verdient het aanbeveling het pootgoed voor te
kiemen in hiervoor speciaal gemaakte kiembakjes. Kunnen deze bakjes in een
glazen poterbewaarplaats opgeborgen worden, dan behoeft de bewaring van het
vroeggerooide pootgoed geen zorgen met zich mede te brengen.
De gang van zaken voor de verbouwers, die zich geheel of grootendeels met de
teelt van consumptieaardappelen bezig houden, zal in de meeste gevallen als volgt
kunnen zijn. Telken jare wordt een hoeveelheid te velde goedgekeurde aardappe
len, liefst klasse A, aangekocht en wel in den herfst. Deze aardappelen worden
voorgekiemd en op een afzonderlijk perceel, zoover mogelijk van andere aard
appelen verwijderd, uitgezet, dit ter voorkoming van besmetting. Het gewas, dat
uit deze aardappelen groeit, wordt vroegtijdig geselecteerd. Alle zieke planten
worden dus verwijderd. Hoe vroeger dit geschiedt hoe beter. Indien geen selectie
wordt toegepast, dan merke men toch in ieder geval een groot aantal gezonde
planten (omgekeerde selectie), die dan vroeg gerooid worden. Het tijdstip van
rooien is niet vooraf aan te geven. Hoe vroeger men rooit, hoe grooter de kans
op een gezonde nateelt, maar het gewas moet ook voldoende opbrengen. Men
rooie dus, zoodra de planten een behoorlijke hoeveelheid pootbare knollen leveren.
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ook niet voor den dag. De meeste rassen hebben een vatbaarheid, die in de buurt
van de norm 3 ligt (matig vatbaar) of iets daar boven ; twee schokkerrassen hebben
zelfs een vatbaarheid, die tusschen 4 en 5 ligt (ernstig-zeer ernstig vatbaar). Het
valt verder op, dat de rassen, die in de practijk het meest op den voorgrond treden,
nl. Mansholt G.E.K., Mansholt Pluk-erwt, Hylkema Unica en C.B. Zelka, in dit
laboratoriumonderzoek met de laagste vatbaarheidscijfers in elk der twee groepen
voor den dag komen.
Of dergelijke cijfers, door laboratoriumonderzoek verkregen, aan de telers van
nieuwe rassen eenig houvast kunnen geven bij het beoordeelen van nieuwe rassen
of bij het zoeken naar kruisingsmateriaal om verbeteringen aan te brengen in
bestaande rassen, zal nader moeten blijken.
Een dergelijk laboratoriumonderzoek zal dan op grootere schaal moeten ge
schieden en zal niet beperkt dienen te blijven tot bestaande consumptie-rassen,
maar ook tot soorten en rassen, die niet direct waarde hebben voor de consumptie.
Tenslotte dienen dergelijke cijfers getoetst te worden aan waarnemingen in de
practijk, omdat de omstandigheden, zooals b.v. de toestand van den grond,
grooten invloed hebben op het optreden van voetziekten.
AANTASTINGEN BIJ ERWTEN DOOR BOTRYTIS CINEREA PERS.

Voetziekte. In de maand Mei en in de eerste helft van Juni zag men op vele
land- en tuinbouwperceelen jonge erwtenplanten, waarvan een kleiner of grooter
aantal bladeren wit verkleurd en afgestorven was. Er waren planten aanwezig,
waarvan alléén de onderste bladeren aldus verkleurd waren, van andere planten
waren niet alleen alle bladeren, maar was ook het stengeltje totaal afgestorven.
Dit verschijnsel kwam op sommige velden verspreid voor, terwijl op andere
perceelen een aanzienlijk deel der planten zoo ernstig beschadigd was, dat hier
en daar open plekken in de rijen ontstaan waren. Op een der bezochte perceelen
leek het, alsof op plaatsen, waar de zaaimachine veel zaad had laten vallen en er
dus veel planten op een hoopje te zamen stonden, het verschijnsel weinig of niet
voorkwam, terwijl daar, waar de machine spaarzaam met het zaad geweest was,
het verschijnsel in ernstige mate optrad.
Wanneer men de zieke planten voorzichtig uit den grond haalde bleek, dat de
stengelvoet lichtbruin van kleur en meermalen dun samengeschrompeld was; de
zaadlobben en ook de wortels waren gewoonlijk ernstig aangetast en totaal verrot.
De in de lengte doorgesneden stengel vertoonde een oranje, verkleurd centrum.
In sommige gevallen was op het zieke gedeelte een grijs schimmelpluis aanwezig
en nu en dan ook kleine, zwarte, harde lichaampjes, zoogenaamde Sclerotien.
Uit de vele zieke planten, van verschillende perceelen afkomstig, kweekte
Dr Goossens, die dit onderzoek verrichtte, steeds weer Botrytis cinerea Pers.;
tot deze zwam behoorden ook de Sclerotien, die op een aantal zieke planten werden
aangetroffen.
Deze aantasting zag men bij erwten in ernstige mate optreden, niet alleen in
het voorjaar van 1941, maar ook in 1938. Aangezien deze beide jaren gepaard
gingen met late, hevige voorjaarsvorsten, bestaat grond voor het vermoeden,
dat de aantasting door deze half-parasiet mogelijk is geworden, nadat de planten
door de vorst min of meer geleden hadden.
Vooruitloopend op ons Verslag 1942 kunnen wij thans reeds meedeelen, dat ook
in het voorjaar van 1942, waarin het erwtengewas eveneens te lijden had van koude
en nachtvorst, ons wederom vele gevallen van Botrytis-voetziekte gemeld zijn.
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In de literatuur zijn meer voorbeelden bekend, dat door vorst beschadigde
planten gemakkelijk aan Botrytis cinerea ten offer vallen. Zoo constateerde b.v.
War t en b er g x), dat boonen, die in geringe mate van vorst geleden hadden, door
deze zwam te gronde gingen. Ook is het bekend, dat tulpen na nachtvorst zeer
vatbaar zijn voor aantasting door de na verwante zwam Botrytis tulipae (Lib.)
Lind.
Een andere waarneming, die wellicht waard is vermeld te worden, is deze. Bij
een bezoek aan eenige tuinbouwbedrijven in de Venen viel het meermalen op,
dat van de telkens drie tezamen uitgelegde gekiemde zaden, soms van de drie
daarvan opgegroeide planten 1 of 2 zeer ernstig ziek waren en de overige daaren
tegen (1 of 2) volkomen gezond waren. Aangezien men moeilijk kan aannemen,
dat de temperatuur bij een gedeelte van deze drie vlak bij elkaar staande planten
eenigermate lager zou zijn geweest dan bij de rest van de planten, die tot het
zelfde polletje behoorden, zou men de veronderstelling kunnen maken, dat niet
alle erwten van een polletje even vatbaar voor de koude zijn geweest. Of dit
mogelijkerwijze terug te voeren is tot een verschil in voeding, waarvan het zaad
heeft kunnen profiteeren, toen dit nog in de peulen aan de moederplant tot ont
wikkeling kwam, is een mogelijkheid, waarvoor geen verdere gegevens ten dienste
staan. Dat de voeding invloed kan hebben op de vatbaarheid voor aantasting
door Botrytis, blijkt o.a. uit een mededeeling van A. Blut h 2) waaruit volgt, dat
Ericaceeën, die overmatig met- stikstofhoudende meststoffen bemest waren, ge
durende den winter zoo sterk door Botrytis cinerea werden aangetast, dat zij af
stierven, terwijl de niet bemeste Erica's zonder stoornis den winter doorkwamen.
Aantasting van de peulen en het zaad. Tegen het einde van de maand Juni ont
vingen wij vanwege den Tuinbouwconsulent Ir G. W. van der Helm eenige
monsters peulen, waarop rottende lichtbruine vlekken voorkwamen, die nu en
dan bedekt waren met eenig schimmelpluis. Ook de onder deze vlekken aanwezige
zaden waren ernstig aangetast, zóó zelfs dat er in veel gevallen weinig meer van
overbleef. Naar ons door den assistent J. Harten werd meegedeeld, komen der
gelijke vlekken in de Venen vrij veel voor bij bepaalde soorten van peulen, minder
dikwijls bij doperwten. Deze rotting der peulen grijpt soms vrij snel om zich heen,
vooral bij vochtig, eenigszins warm weeï. Ook als de peulen reeds geoogst zijn,
grijpt de aantasting in den zak nog om zich heen; zoodoende neemt de schade,
die overigens toch al vrij groot kan zijn, nog sterk in omvang toe, zoodat het
product onverkoopbaar wordt.
Uit de bruine vlekken der perceelen, alsook uit de daaronder liggende aange
taste zaden, kweekte Dr Goossens bij herhaling Botrytis cinerea. Infecties met
deze zwam verricht op afgeplukte, groene peulen hadden onder vochtige omstandig
heden een positief verloop. Prof. Dr Joh.a Westerdijk, aan wie een aantal on
zer cultures waren toegezonden, deelde ons welwillend mee, dat al deze cultures
gerekend dienden te worden tot Botrytis cinerea Pers., ook al weken zij onder
ling eenigszins af wat betreft de vorming van sporen en Sclerotien. Deze cultures
hadden betrekking zoowel op de hiervoor vermelde voetziekte als op de aantasting
der peulen en het zaad.
2) Wartenberg, H., Ueber primäre u. secundäre Kälteresistenz bei Bohnensippen.
Arch. f. wiss. Botanik, Bd 7, 1939, 354.
2) Bluth, A., Schädlicher Einflusz der Düngung bei Eriken. Zeitschr. f. Pflanzenk.
u. Pfl. bd., 1895, Bd 5, blz. 186.
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Bij de proef, genomen door onzen ambtenaar te Roermond, heèft de bestuiving
-op de volgende data plaats gehad:
veldje I: bestoven om de 4 dagen 16/6, 20/6, 24/6, 28/6, 2/7;
„
III:
„
„ „ 6 „ 16/6,23/5,28/6;
„
V:
„
„ „ 8 „ 16/6, 24/6, 2/7.
Op 16/6 waren de erwten (Unica) nog in knop. Op 20/6 bloei. Er werden toen
bladrollervlindertjes waargenomen, zittende op de bladeren en de bloemen. Ook
op 23 en 24/6 werden vlindertjes opgemerkt. De bloei is snel verloopen.
Van ieder veldje zijn uit het midden 10 m2 geoogst en gedorscht, terwijl ook
de opbrengst bepaald is aan goede en wormstekige erwten. Het resultaat was
als volgt :
goede erwten
.

veldje

I.

„

II.

„

III.

„

IV.

„

V.

„

VI.

bestoven om
controle
bestoven om
controle . .
bestoven om
controle

de 4 dagen
de 6 dagen
. . . . .
de 8 dagen

1-555
1280
1260
900
920
1055

g
„
„
„
„
„

wormstekige
erwten

710
905
985
780
680
910

g
„
„
„
„
„

gewichts
percentage
wormstekige
erwten van
het totaal

percentage
wormstekige
erwten

31
41
44
46
42
46

38
49
51
53
49
53

Zoowel van de goede als van de wormstekige erwten zijn 500 erwten gewogen.
Het gewicht van 500 goede erwten bedroeg 100 gram, dat van een zelfde aantal
wormstekige erwten 75 gram. Door omrekening kon het percentage wormstekige
erwten bepaald worden. De verschillen in de cijfers zijn gering. Alleen het be
stuiven om de 4 dagen schijnt eenig resultaat opgeleverd te hebben, maar vast
staand is ook dit niet.
Ook bij de door onzen technisch-ambtenaar te Rotterdam genomen proef
heeft het bestuiven tegen erwtenbladroller geen resultaat opgeleverd. Er is
gestoven om de 4 dagen en wel op 10, 16, 20, 24 en 28 Juni; om de 6 dagen op
10, 16, 21 en 28 Juni en om de 8 dagen op 10, 18 en 25 Juni. Het resultaat is
vastgesteld door het gewicht te bepalen van de goede en van de wormstekige
erwten, wat feitelijk geen juiste maatstaf is voor de mate, waarin wormstekige
erwten voorkomen. De wormstekige erwten hebben namelijk een geringer ge
wicht dan de niet beschadigde erwten. In de volgende tabel zijn de gevonden
cijfers weergegeven.
totaal
opbrengst
in grammen

veldje I. bestoven om de 4 dagen
„
II. controle
„
III. bestoven om de 6 dagen
„
IV. controle
„
V. bestoven om de 8 dagen

1018
1308
1278
1068794

gewicht
gewicht
wormstekige
goede erwten
erwten
in grammen
in grammen

755
1000
945
810
540

263
308
333
258
254

gewichts
percentag
wormstekige
erwten

. 25,8
23,5
26,0
24,1
32,0
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Knopmade kwam in het gewas weinig voor, zoodat hierover geen gegevens
konden verzameld worden.
De proef, genomen door onzen ambtenaar te Boskoop, heeft geen resultaat
opgeleverd. Bij het nagaan van 150 van ieder veldje verzamelde peulen, bleek
de aantasting door erwtenbladroller op alle gelijk te zijn. De opbrengst der
veldjes is niet afzonderlijk gehouden, zoodat niet is nagegaan of er ook ver
schillen waren in aantasting bij de gedorschte erwten.
De in Zeeuwsch-Vlaanderen door onzen ambtenaar te Terneuzen genomen
proef is mislukt, daar de proefnemer de erwten van de proefveldjes bij die van
de rest van het perceel gevoegd had. Medegedeeld kan nog worden, dat de
erwten op 8 Juni in knop stonden en dat de bloei op 12 Juni begon. Op 1 Juli
waren op alle perceeltjes veel knopmaden waar te nemen. Verschil in aantasting
door knopmaden bij de bestoven en niet bestoven veldjes is niet opgemerkt.
Bij den heer M. J. Mol te Wolphaartsdijk werd door onzen technisch-arnbtenaar
te Goes een proef genomen op schokkers en op Mansholt kleine groene erwt,
waarbij naast bestuiving met Derris ook een bespuiting met dit middel werd
uitgevoerd.
Bij de waarneming over den bloei der erwten werd het volgende vastgesteld:
10 Juni eerste knoppen zichtbaar; 14 Juni veel knoppen en eerste bloemen;
19 Juni volle bloei; 21 Juni begin vruchtzetting, nog volle bloei ; 25 Juni matige
bloei, veel vruchtzetting; 2 Juli gewas ongeveer uitgebloeid.
Op 2 Juli is per veldje het aantal bloemen, dat door knopmade was verwoest,
vastgesteld, terwijl van een oppervlakte van 5 m2 van ieder veldje alle peulen
zijn geplukt, waarvan is vastgesteld het totale gewicht alsmede het gewicht
van de peulen, die wormstekige erwten bevatten, zoodat het percentage worm
stekige peulen kon worden bepaald.
vHet resultaat was als volgt:
Mansholt kleine groene erwt

Schokkers
aantal
knopmaden

veldje 1.
„ 2.
,, 3.
„ 4.
„ 5.
„ 6.
„ 7.
„ 8.
„ 9.
„ 10.
„ 11.

bestoven om de 7 dagen
controle .
bespoten om de 7 dagen
bestoven om de 10 dagen
controle
bespoten om de 10 dagen
bestoven om de 4 dagen
niet nagegaan.
bestoven om de 6 dagen
Controle
bestoven om de 8 dagen

percentage
wormstekige
erwten

aantal
knopmaden

percentage
wormstekige
erwten

94
150
77
97
97
101
76

15,2
15,4
10,2
7,6
9,3
10,2
11,8

73
115
64
64
103
78
71

3,6
3,3
3,2
2,9
2,3
4,2
2,2

83
107
126

10,8
12,7
10

66
163
135

2,2
2,3
7,7
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Uit deze cijfers kan worden vastgesteld, dat de schokkers in dit geval meer
wormstekige erwten hebben opgeleverd dan de Mansholt kleine groene erwt.
Of dit echter steeds het geval zal zijn, valt zonder nader onderzoek niet te zeg
gen, zoodat zonder meer niet mag worden aangenomen, dat de schokkers „vat
baarder" zijn voor wormstekigheid dan de Mansholt kleine groene erwt.
Over 't algemeen hebben de schokkers ook meer last van de knopmaden ge
had, hoewel het verschil niet zoo groot is als bij de wormstekigheid.
Overigens hebben de verschillende behandelingen op dit proefveld weinig of
geen resultaat opgeleverd.
Ook dit jaar hebben de genomen proeven geen oplossing gebracht van het
vraagstuk-van de bestrijding van de knopmaden en wormstekigheid. Dit is wel
zeer te betreuren, daar de schade, die door deze parasieten kan worden aange
bracht, in sommige jaren enorm groot kan zijn. Het is dan ook van belang, dat
het onderzoek wordt voortgezet.
BESTRIJDING
VAN TRICHOSPHAERIA PARASITICA R. HTG OP ZILVERSPAR

In Verslag 1933 (blz. 30), 1937 (blz. 68 en 71), 1938 (blz. 78) en Verslag 1939
(blz. 65 en 78) werd melding gemaakt van proefnemingen met verschillende middelen
tegen deze, in het Asserbosch ernstig optredende ziekte. Ook in 1941 werden deze
proefnemingen voortgezet, nu uitsluitend met Koper Bayer|% en Bordeauxsche pap
1\%. Eindelijk werd daarmede een bevredigend resultaat verkregen. Onze vol
hardende controleur te Assen, de Heer M. de Vries, kon in September constateeren, dat op het bespoten gedeelte nagenoeg of in het geheel geen nieuwe aan
tasting te vinden was op de in 1941 gevormde naalden, terwijl elders overal reeds
weer de nieuwe naalden waren aangetast.
De ziekte is dus op den duur met bespuitingen met koperhoudende middelen te
bedwingen.
BESTRIJDING VAN VRUCHTVUUR IN KOMKOMMERS

Deze ziekte, veroorzaakt door de zwam Cladosporium cucumerinum Ellis, et
Arthur (Scolecotrichum melophthorum VxWL et Delarc.), is steeds zeer moeilijk
te bestrijden geweest. Bespuitingen verergerden de zaak eer dan dat zij verbete
ring brachten, omdat de luchtvochtigheid in de bakken, waarin de ziekte veel
ernstiger optreedt dan bij de kascultuur van komkommers, daardoor verhoogd
wordt, hetgeen de omstandigheden voor de zwam zooveel gunstiger maakt, dat
de fungicide werking van het middel daardoor grootendeels te niet werd gedaan.
Daarom probeerden wij reeds verscheidene jaren geleden de toen aan de markt
zijnde bestuivingsmiddelen, vooral de koperhoudènde, maar tot onze teleurstel
ling waren de resultaten daarmede ook niet bevredigend.
In 1941 trad de ziekte weder in zoo hevige mate te Sappemeer op, dat zeer
groote schade werd aangericht. De betreffende kweeker kreeg uit zijn bijna 1000
ramen plat glas vrijwel geen enkele goede vrucht meer. Wij besloten nog eens
een proef te nemen met het nieuwe, toen nog niet met een naam begiftigde stuifmiddel no-23181), van de I.G. Farbenindustrie te Leverkusen, dat reeds met zeer goed
resultaat tegen de tomatenbladziekte (zgn. „meeldauw") was aangewend. De
l)

Thans heet het Bulbosan.

49
vertegenwoordigster der LG., de N.V. Defa te Arnhem, werd direct bereid ge
vonden een hoeveelheid van dit middel voor de proefneming, die werd uitgevoerd
door onzen controleur te Winschoten, den Heer G. J. W. Barendtszen, be
schikbaar te stellen. Er werd tweemaal gestoven met eenige dagen tusschenruimte, in een hoeveelheid, die op 3 à 5 g per raam uitkwam. Het resultaat was
hoogst bevredigend, 40 ramen werden ter controle onbehandeld gelaten, en daarin
bleef het vruchtvuur voortwoekeren, terwijl het in de overige 950 ramen zoo goed
als geheel tot staan kwam. Kon de kweeker vóór de behandeling tegenover hon
derden aangetaste slechts 20 gezonde komkommers ter veiling brengen, er na
leverde hij 500 zoo goed als gave vruchten tegenover slechts enkele aangetaste!
Niet onvermeld mag blijven, dat het weer in dien tijd ook zeer verbeterd was;
in plaats van kil en vochtig was het zonnig en warm geworden, hetgeen steeds
van grooten invloed is op het optreden van vruchtvuur. Maar het verschil tusschen de onbehandelde en de bestoven bakken wordt daardoor niet minder
sprekend.
Dat de temperatuur van grooten invloed is, blijkt ook uit het feit, dat onze
technisch ambtenaar te Eist, de Heer Th. J. de Vin, in de laatste jaren in ver
schillende gevallen deze ziekte aanmerkelijk minder (zelfs zoo, dat van een
goed resultaat kon worden gesproken) zag optreden, als hij de bakken des nachts
steeds gedekt liet houden, ook als het weer zacht en warm was. Afkoeling ge
durende den nacht, die het vruchtvuur in de hand werkt, werd daardoor voor
komen. In kassen bereikte hij hetzelfde resultaat door deze 's nachts wat te laten
verwarmen.
Nadere bijzonderheden over het vruchtvuur zijn te vinden in een artikel van
Ir E. W. B. v. d. Muijzenberg in jaarg. 38, 1932, blz. 8 van het Tijdschrift over
Plantenziekten, getiteld „Onderzoek over Cladosporium cucumerinum Ellis et
Arthur. Dat de ziekte met het zaad kan overgaan blijkt uit het Verslag over
1939 van den Proeftuin van Z.H.'s glasdistrict te Naaldwijk, waarin medegedeeld
wordt, dat van 715 uitgelegde pitten er 85, dus 12%, besmet bleken.
BESTRIJDING VAN DE NARCIS VLIEG

Hoewel een afdoende bestrijding van de larven der Narcisvlieg op oeconomische wijze mogelijk is door behandeling met Calcid, M-gas of warm water, is
toch nog de waarde van een middel, dat de vliegen zou weerhouden om hun
eieren op de te velde staande planten af te zetten of dat de eieren of jonge larven
voor zij de planten binnendringen zou dooden, onderzocht, omdat daardoor de
aantasting voorkomen zou kunnen worden.
Daarvoor is reeds in 1935 een oriënteerende proef door onzen ambtenaar te
Leiden genomen op de trompetnarcis King Alfred met Narcisduss. Gebruikt zijn
hoeveelheden van 1, IJ én 2 kg poeder per RR oppervlakte per keer en het
strooien is 2 en 3 maal herhaald. Beschadiging van het gewas is toen niet ge
constateerd en het percentage aangetaste bollen was ten gunste van de behan
delingen. Hoewel de verschillen niet groot waren, werd verdere proefneming
wenschelijk geacht. IJ en 2 kg poeder per keer had geen beter resultaat gegeven
dan 1 kg en bij de 3-malige herhaling van het strooien bleek de laatste keer geen
effect gesorteerd te hebben, waarom besloten werd bij herhaling van de proef
de doseering niet hooger te nemen dan 1 kg per RR, maar eerder met het strooien
te beginnen en het vaker en met korter tusschenpoozen te herhalen.
Door omstandigheden is deze proef eerst in 1941 herhaald. De proef is op tame4
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Proeven werden genomen met verschillende middelen, welke op het gewas ver
spoten werden, nl. minerale oliën, Californische pap en Polegral. Ofschoon de
uitbreiding van de spintaantasting wel werd geremd, waren de resultaten toch
niet bevredigend. De minder goede resultaten moeten niet zoozeer aan een onvol
doende werking der middelen worden toegeschreven dan wel aan de moeilijk
heid om de onderzijde der bladeren, waar zich de mijten ophouden, goed te raken.
Dit geldt vooral, als de planten nog jong en laag zijn.
PROEVEN MET 2309/0 TEGEN WORMSTEKIGHEID

Onze ambtenaar te Geldermalsen heeft een proef genomen om de waarde van
het nieuwe middel 2309/0 als bestrijdingsmiddel voor de gewone wormstekigheid
bij appel en peer (Carpocapsa pomonella) te bepalen en het daartoe vergeleken
met loodarsenaat. 2309/0 is een maagvergift voor insecten, maar niet giftig voor
menschen, hoogere dieren en bijen. Het gebruik van dit en dergelijke middelen
zou vooral voor bepaalde doeleinden de voorkeur verdienen boven dat van
loodarsenaat, mits natuurlijk de werkzaamheid van deze middelen voldoende is.
De proef is genomen in een struikenaanplant, met de appelvariëteiten: Alling
ton Pippin, Cox's Orange Pippin, Ellisons orange, Jonathan, Laxton's Superb.
Elke variëteit vertegenwoordigt één rij in die aanplant, maar door den vorm
van het terrein zijn de rijen verschillend van lengte en varieert het aantal boomen
van de variëteiten van 29—39 stuks, gemiddeld 34.
Van elke rij werden de eerste 20 struiken met 0,3 % loodarsenaat bespoten,
struik no 21 werd telkens onbespoten gelaten als controle en de overige, zijnde
8—18 struiken werden bespoten met 0,75 % 2309/0.
De bespuitingen zijn uitgevoerd op 21 Juni.
Bij alle variëteiten was het met loodarsenaat verkregen resultaat beter dan
dat met 2309/0.
Het grootste verschil in aantasting tusschen loodarsenaat en 2309/0 was 28,5 %
bij Cox's Orange Pippin.
Het kleinste verschil 2% bij Jonathan en het gemiddelde verschil 10,39 %.
Het hoogste percentage aangetaste vruchten was:
Bij loodarsenaat . 16,8% bij Ellisons orange.
„ 2309/0
38,2% „
„
„ controle . . . 100 % „ Cox's Orange Pippin.
Het laagste percentage aangetaste vruchten was:
Bij loodarsenaat . 3 % bij Jonathan.
„ 2309/0 . . . . 5 % „
„
,, controle . . . 33,3% „ Ellisons orange.
Het gemiddelde percentage aangetaste vruchten was:
Bij loodarsenaat
8,27%
„ 2309/0
18,66%
„ controle
42,98%
Nevenstaand staatje geeft een overzicht van het totaal aantal geoogste vruch
ten, inclusief valappels, per variëteit en het percentage wormstekige vruchten
resp. bij loodarsenaat en 2309/0.
Zooals daareven aangegeven zijn de valappels ook in de proef betrokken. De
valappels bleken bij alle variëteiten voor 100% wormstekig te zijn. Het percen
tage valappels bedroeg bij de met loodarsenaat bespoten boomen gemiddeld 2%
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Loodarsenaat

2309/0

aantal vruchten % worms tekigh. aantal vruchten % wormstekigh.

Allington Pippin
Cox's Orange Pippin
Ellisons orange
Jonathan
Laxton's Superb

359
181
238
361
348

8,1
6,6
16,8
3
8,9

406
188
149
297
160

11,3
35,1
38,2
5
25

van de totaal opbrengst (geplukte vruchten -f val), bij 2309/0 4% en bij controle
23%.
Hoewel het gemiddelde percentage aangetaste vruchten van de onbespoten
boomen niet aangenomen mag worden als een juist verhoudingsgetal, omdat het
aantal contrôle-boomen daarvoor te klein is, kan toch wel geconcludeerd worden,
dat 2309/0 werkzaam is tegen Carpocapsa, maar het met loodarsenaat verkregen
resultaat was echter ruim dubbel zoo groot.
Opmerkelijk is het groote verschil in aantasting bij de verschillende variëteiten
onderling.
Eenzelfde proef, doch zonder contrôle-boomen, is genomen door onzen ambte
naar te Maasniel op de variëteit Sterappel. Bij die proef was de verhouding
tusschen de percentages wormstekige vruchten bij gebruik van loodarsenaat
ongeveer gelijk aan die van de proef van onzen ambtenaar te Geldermalsen.
Het laat zich aanzien, dat de werkzaamheid van 2309/0 tegen wormstekigheid
in het algemeen minder zal zijn dan die van het oude beproefde middel lood
arsenaat, maar in verband met de niet-giftigheid voor menschen en hoogere
dieren verdient dit middel voor dit doel toch verdere aandacht.
WERKTUIGEN EN APPARATEN

Sproeimachines voor bloembollen. In nauwe samenwerking met en gebruik ma
kende van de ervaring van de ambtenaren van den P.D. te Sassenheim is door
de firma IJsselmuiden 'en Zn. aldaar een motorsproeimachine van groote capaci
teit gebouwd, waarmede in zeer korten tijd groote complexen bloembollen, o.a.
ter bestrijding van het zgn. „vuur", bespoten kunnen worden.
Het eerste resultaat van deze samenwerking was een machine, die reeds een
groote verbetering gaf vergeleken met de vroeger gebruikte tonspuiten. Hoewel
deze machine ook thans nog wel in de bollenstreek wordt gebruikt, voldeed zij
nog niet geheel; o.a. was zij nogal moeilijk te hanteeren. Daarom werd de ma
chine geconstrueerd, die op PI. 5, fig. 1 is weergegeven.
De plaatsruimte laat niet toe te veel in details te treden; slechts zij mede
gedeeld, dat het eigenlijke wiel tevens vloeistofreservoir is met een inhoud van
200 liter; dit wiel zoowel als de pomp wordt aangedreven door een motor van
5 pk, die een sproeidruk van 5-6 atm. geeft. De machine kan zoowel voor- als
achteruit rijden en wordt door 2 man bediend, waarvan de een het einde van de
12 m lange, van 30 sproeidoppen voorziene sproeibuis draagt.
De machine wordt nu opgesteld aan een zijde van het veld, ± 12 m van den
rand. Zij rijdt dan vooruit naar het einde van het veld en besproeit dus een
strook bedden ter breedte van 12 m .Aan het einde gekomen, wordt de sproei
buis eenvoudig omgelegd en de machine rijdt dan achteruit naar het beginpunt,
waarbij aan de andere zijde een strook van 12 m wordt besproeid. Dan wordt zij
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24 m verplaatst en voor- en achteruit rijdend besproeit zij weer 2 strooken van
12 m..Bij gunstige ligging en indeeling van het te bespuiten complex kunnen op
die wijze 2 ha per dag worden bespoten.
Deze machine neemt onder de sproeimachines wel èen bijzondere plaats in;
zij levert wel een bewijs voor de goede zorgen, die in onze bloembollenteelt door
de samenwerkende instanties aan de ziektebestrijding worden gewijd.

Naphtaline-verdamper. Een nieuw toestelletje van heel wat bescheidener om
vang dan de boven besproken motorsproeimachine, dat in 1941 te Aalsmeer in
gebruik is genomen, eveneens met medewerking van de ambtenaren van den
P.D. aldaar, verdient hier ook vermelding: Tot dusver werden toestelletjes voor
naphtaline-verdamping gebruikt, waarbij in de verwarming door den electrischen stroom of door petroleum werd voorzien. Nu het stroomverbruik sterk
beperkt en petroleum niet meer verkrijgbaar is, heeft men zijn toevlucht genomen
tot carbid als warmtebron. Als gasontwikkelaar gebruikt men een klein model
ontwikkelaar, zooals bij het lasschen wordt gebezigd, die door den constructeur
zijn voorzien van een komfoortje met een pitje, zooals dat op carbidlantaarns
voorkomt. In de kas wordt nu een leidinkje gelegd van naadlooze buisjes van
electrische draden, die door stukjes gummislang worden verbonden; door andere
stukken gummislang wordt de leiding op de komfoortjes aangesloten.
De schaaltjes met de tê verdampen hoeveelheid naphtaline worden nu op de
komfoortjes geplaatst. Met een kraan op den ontwikkelaar kanjnen den toevoer
regelen en alle stelletjes tegelijk uitdraaien. Per kas van 500 m2 oppervlak
zijn 10 verdampers noodig.
De kosten van een en ander zijn niet hooger dan bij gebruik van electrische
verdampers.
WAARSCHUWINGSDIENST
VOOR HET OPTREDEN VAN AARDAPPELZIEKTE

Door Dr C. Braak, directeur van de 3e af deeling van het Nederlandsch Meteo
rologisch Instituut te De Bilt, is over dezen dienst het navolgende verslag uitge
bracht.

Overzicht van de waarnemingen in 1941
Evenals in het vorige jaar zijn in 1941 waarnemingsstations gevestigd geweest
te Eenrum, Hallum, Grootebroek, Obdam, Oudkarspel, Barendrecht en Wilhelminadorp.
De waarnemingen zijn te Eenrum, Hallum, Grootebroek, Obdam en Oudkarspel
op 1 Mei begonnen, te Barendrecht en Wilhelminadorp op 15 Mei. Zij zijn voort
gezet tot eind Augustus, met uitzondering van Oudkarspel en Wilhelminadorp,
waar zij eindigden respectievelijk op 10 September en 20 Augustus.
Op verzoek van het Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst is de uit
zending van waarschuwingsberichten niet, zooals in andere jaren het geval was,
na 15 Augustus gestaakt, maar is tot eind Augustus doorgegaan met het uit
zenden er van. De berichten, te De Bilt opgemaakt en door het A.N.P. verzonden,
hadden betrekking op 11 dagen, namelijk 23 Mei, 28, 29 en 30 Juli en 4, 8, 10,
11, 13, 20 en 22 Augustus. Het bericht van 23 Mei had betrekking op de streek
tusschen Hoorn en Enkhuizen. Er gingen toen ruim twee maanden voorbij, voor
dat waarschuwingsberichten binnenkwamen. Van 28 Juli af volgde daarna een
periode van een maand, waarin telkens weer kritieke dagen optraden.
Omtrent het eerste optreden van aardappelziekte staan ons op het oogenblik
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slechts enkele gegevens ter beschikking, die door het Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst zijn verstrekt, namelijk: Aalsmeer 14 Augustus, Hoorn
en Stadskanaal 24 Augustus. Aangenomen kan worden, dat de ziekte vooral is
opgetreden in de tweede helft van Augustus. Op 28 Augustus was ze practisch
over het geheele land verspreid.
Het niet doorzetten der ziekte in Noord-Holland na 23 Mei moet waarschijnlijk
aan de voor de ontwikkeling der ziekte minder gunstige weersgesteldheid, die er
op volgde, worden toegeschreven. Het eerste geval in Augustus valt vrij laat na
den kritieken 29sten Juli ; mogelijkerwijze zijn ongerapporteerde gevallen reeds
vroeger opgetreden, aan den anderen kant kan worden opgemerkt, dat 29 Juli
waarschijnlijk de eerste kritieke dag was in de betreffende landstreek, in welk
geval gewoonlijk de ziektegevallen met vertraging aan den dag treden.
KLEINE PROEFNEMINGEN

„Blauspritzung". In de districten Rotterdam en Terneuzen zijn een paar
oriënteerende proeven genomen op appel en peer met de zgn. „Blauspritzung",
welke bestaat uit het bespuiten van de boomen als de gemengde knoppen zwellen
met een 4-6 procentige Bordeauxsche pap. De werking van zulk een hoogprocentige Bordeauxsche pap zou zoo grondig en zoo langdurig zijn, dat de boomen
gedurende het geheele seizoen gevrijwaard zijn tegen schurftaantasting. Vooral
van Zwitsersche zijde wordt propaganda voor deze schurftbestrijdingsmethode
gemaakt, maar voor ons land moet nog nagegaan worden of zij hier hetzelfde
effect sorteert. Volgens Duitsche ervaringen is het gelukt om de boomen door
een „Blauspritzung" tot 3-4 weken na den bloei tegen schurftaantasting te be
schermen, maar vanaf dat tijdstip zouden nog enkele bespuitingen tegen schurft
uitgevoerd dienen te worden. Bij de door onze ambtenaren genomen proefjes werd
de „Blauspritzung" uitgevoerd met Bordeauxsche pap van 5% sterkte en niet
gevolgd door verdere bespuitingen tegen schurft. De indruk was niet ongunstig,
maar door het ontbreken van contrôle-boo'men willen we nog geen waarde hechten
aan de verkregen resultaten, doch het volgend seizoen zullen systematisch opge
zette proeven genomen worden met „Blauspritzung" in alle fruitcentra van ons
land om zoo spoedig mogelijk de juiste waarde van „Blauspritzung" voor onze
fruitteelt te kunnen bepalen.
Begassing van aardbeiplanten. In aansluiting op de proeven, vermeld in het
Jaarverslag 1939, pag. 63, zijn jonge planten van de soort Deutsch Evern, die in
ernstige mate door de aardbeienmijt (Tarsonemus fragariae Zimm.) waren aan
getast, behandeld met M-gas.
De behandelingen waren de volgende:
I. 8 Augustus temperatuur 70° F duur 4 uur 50 cc
72° F „ 3 » 60 „
II. 8
>>
>>
68° F „ 4 » 50 „
III. 9
yy
yy
72° F „ 3 „ 60 cc
IV. 9
yy
>>
68° F „ 4 „ 50 „
V. 12
y>
yy
70° F „ 2 „ 90 „
VI. 12
yy
yy
70° F „ 1 „ 180 „
VII. 12
yy
yy
VIII. onbehandeld (van het moederbed genomen en weer geplant op 8 Aug.).
Het betreft hier niet zooals in 1939 planten, die op kistjes stonden om gefor
ceerd te worden, maar jonge planten voor vollegrondscultuur, die in Augustus
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van de moederbedden gestoken werden om elders nieuwe bedden aan te leggen.
Het opnemen van de moederbedden, het begassen en het weer planten van de
jonge planten geschiedde steeds alles op den datum van begassing.
Elk onderdeel van de proef omvatte 100 planten. Door geen van de uitgevoerde
behandelingen hebben de planten geleden, de stand was even goed als die van de
controle, die een onverwacht goeden stand vertoonde in 1941, doordat ze evenals
de begaste planten practisch vrij van mijt bleken te zijn. Uit de practijk zijn ook
gevallen bekend, dat een hevig door mijten aangetast perceel het volgend jaar
in het geheel geen aantasting vertoont. In verband met dit verschijnsel zullen
wij bij de bestrijding van de aardbeienmijt naar een andere methode moeten
zoeken, waarbij het mogelijk zal zijn de mijten te bestrijden, zoodra ze optreden
in Mei of Juni.
Wortelknobbel bij appelonderlagen. Onze ambtenaar Koene te 's-Hertogenbosch heeft proeven genomen tegen de wortelknobbelziekte (Bacterium iumefaciens Sm. et Towns.) met de volgende middelen en op de volgende wijze.
a. Grond gemengd met Sch 1148a vóór het planten, 75 gram per m2.
b. Planten doopen in 1-procentige Uspulunoplossing juist vóór liet planten.
c. Planten doopen in |-procentige Aretanoplossing juist vóór het planten.
d. Planten doopen in 1-procentige Aretanoplossing juist vóór het planten.
e. Controle. Noch den grond, noch de planten behandeld.
De wortelgestellen van de appelonderlagen, waarmede deze proeven genomen
zijn, waren van te voren ontdaan van alle wortelknobbels en „hairy roots" en
de daarbij gemaakte wondjes waren aangestipt met teer. De behandelingen en
het planten zijn geschied begin April en bij de gehouden controle in December
daaraanvolgende bleek de uitslag als volgt te zijn:
Controle: alle planten sterk aangetast.
a en b: minder aantasting dan controle, doch veel aantasting over het algemeen.
c en d: zeer geringe aantasting.
Het ligt in de bedoeling het volgend seizoen de proef met 1-procentige Aretan
oplossing in verschillende boomkweekerij-centra te herhalen en daarnaast ook
sterkere Aretanoplossingen en Aretanleembrij te beproeven.
Proeven tegen Cladosporium (bladziekte) in tomaat.
Sproeimiddelen.
Fruit-protector, 5%, geeft soms bevredigende resultaten, maar soms ook zeer
slechte. Bij een proef met diverse middelen trad in het met Fruit-protector be
handelde perceeltje het eerst „meeldauw" op. Bij een vergelijkende proef tusschen
Shirlan, Jebo 55 en Fruit-protector gaf Shirlan verreweg het beste resultaat,
Jebo 55 was minder dan Shirlan, doch veel beter dan Fruit-protector, het laatste
perceel vertoonde ondanks de bespuitingen veel aantasting. Ook in de practijk
loopen de meeningen over dit middel zeer uiteen.
Jebo 55,0,6%, kan wel resultaat geven tegen „meeldauw", maar de werkzaam
heid staat achter bij die van Shirlan. De resultaten loopen vaak zeer uiteen, soms
zijn ze goed, soms zeer slecht. In één geval werden de bladeren van bespoten
planten geelachtig, mogelijk is dat een gevolg geweest van een te rijkelijke be
sproeiing met dit middel.
Sch 1192a,
heeft bij veel proeven goede resultaten gegeven, maar bij een
iets te groot vloeistofgebruik treedt bladverbranding op. Er dient zeer vlug ge
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spoten te worden, zoodat er slechts 4 à 5 liter per RR verspoten wordt; bij een
vloeistofverbruik van 8 liter per RR trad ernstige bladverbranding op. Een be
sproeiing met dit middel is practisch enkel goed uit te voeren met een motorsproeimachine.
Schering P.F. 89, f %. Dit middel kwam te laat in het bezit van onzen ambte
naar om vergelijkende proeven te kunnen nemen, waarom een beoordeeling opge
schort moet worden tot het volgend jaar.
Tulisan, 0,8%, heeft goede resultaten gegeven tegen den „meeldauw". Ook 0,6%
heeft soms goede resultaten gegeven.
2304 W, -|%. In tegenstelling met het vorig seizoen, toen de proef eerst ingezet
kon worden toen er al „meeldauw" in het gewas zat en de eerste bespuiting plaats
had op 14 Augustus, kon nu op tijd begonnen worden en werd de eerste bespuiting
uitgevoerd op 12 Juni, toen er nog geen „meeldauw" in het gewas zat. Sproeidata:
12 en 21 Juni, 1-11 en 21 Juli, 1-11 en 24 Augustus. De bespuitingen werden
uitgevoerd met een rugpulverisateur.
Beschadiging van de planten is niet waargenomen, ook na bespuiting van enkele
planten met een 1-procentige oplossing trad geen bladverbranding op.
De behandelde planten zijn niet geheel vrij van „meeldauw" gebleven, maar
de aantasting was veel lichter dan die van de contrôle-planten en de bespoten
planten zijn dan ook langer groen gebleven.
Met de volgende middelen zijn op kleine schaal proefbespuitingen uitgevoerd
om na te gaan welke van deze middelen het meest voor verdere proefneming in
aanmerking komen.
Fungisal
Sterisal
S.H. 201
S.H. 205
S.H. 210
S.H. 225
S.H. 2033/1
S.H. 2033/11
S.H. 2209

1%
0,8%
2|%
2-|-%
21%
21%
21%
21%
1% (enkel 22 Augustus en 2 September mee gespoten)

De eerste serie proeven is genomen in een kas met „koude" tomaten en met
ieder middel zijn twee planten bespoten en het overige deel van de kas bleef onbe
handeld en deed dienst als contrôle.
Sproeidata: 19 Juni, 1 en 10 Juli. Op 19 Juni waren de planten nog practisch
vrij van „meeldauw".
Bij controle op 1 Juli bleek S.H. 225 veel bladbeschadiging te hebben veroor
zaakt en zijn er geen verdere bespuitingen meer met dit middel uitgevoerd.
Op 10 Juli was nog weinig resultaat van de bespuitingen te zien, doordat ook
in het onbespoten gedeelte van de kas nog weinig „meeldauw" optrad.
Op 22 Juli waren de planten in het onbespoten gedeelte duidelijk door „meel
dauw" aangetast en staken de bespoten planten gunstig af in dat opzicht, be
houdens de met Fungisal bespoten planten, die evenveel aantasting vertoonden
als de niet bespoten planten. S.H. 210 en 2033/1 bleken bladverbranding te hebben
gegeven, waarom deze middelen uitgeschakeld zijn voor verder onderzoek.
Op 1 Augustus was het beeld nog duidelijker, maar de verhoudingen Waren
dezelfde als op 22 Juli.
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Bij b werden de Grand Maïtre-bollen direct na de Aretanbehandeling uit de
L'Innocence verwijderd en niet mee geplant, de bedoeling ervan was enkel om
het bad met geelziekkiemen te besmetten.
De behandelingen geschiedden in den herfst kort voor het planten van de bollen.
De opkomst en de stand van de planten op alle perceeltjes was aanvankelijk
normaal, maar in Mei vertoonden vele planten van de perceeltjes b en c geelziek
verschijnselen in de bovenaardsche deelen, die hun oorzaak hadden in het besmet
zijn van de bollen, terwijl de planten van de perceeltjes a, d en e tot het einde
van den groei gezond gebleven zijn. Deze proef is genomen te Lisse in seizoen
1940-1941.
Bij eenzelfde proef te Lisse in seizoen 1939-1940, ook met L'Innocence, waarbij
bollen van een geelzieke partij Lady Derby voor besmetting van het Aretanbad
werden gebruikt, had de behandeling geen optreden van geelziek in de gezonde
partij ten gevolge. Hetzelfde was het geval bij de proef te Hillegom in het seizoen
1940-1941 met een partij L'Innocence, waarbij bollen van een geelzieke partij
Fürst von Bismarck voor besmetting van het bad werden gebruikt. Noch tijdens
den groei, noch in de opgenomen bollen zijn geelziekverschijnselen waargenomen.
Diverse middelen
Albolineum voor zomergebruik.
Komkommer in bak, spint, 1% gaf goed resultaat
Stadskanaal
Albolineum special.
Clematis in kas, wolluis. Twee maal spuiten met 1 % gaf geen resultaat

„

,. .

Stadskanaal

Bourgondische pap.
Vollegrondstomaten. Cladosporium en Phytophthora werden goed bestreden
met 2%
Stadskanaal
Braakwijnsteen.
An jer in kas. Recept: 20 gram braakwijnsteen, 50 gram bruine suiker op 15 liter
water. Gaf goed resultaat tegen thrips en beschadigde de waslaag van de Amerikaansche anjers niet
Aalsmeer
Begonia in kas, thrips, samenstelling als boven gaf goed resultaat en de bloemen
van de planten hebben niet geleden door het sproeimiddel
Aalsmeer
C r o t o n , s p i n t . O o k h i e r g a f d i t s p r o e i m i d d e l g o e d r e s u l t a a t . . . . Aalsmeer
Californische pap.
Komkommer in bak, spint. 1% gaf veel verbranding aan de bladeren
Concarbol.
Stadskanaal
P r e i , p r e iv l i e g . I n A u g u s t u s m e t 0 , 1 5 % g e s p o t e n . D e p l a n t e n h e b b e n e r n i e t d o o r
geleden, maar resultaat bleef uit door het niet schadelijk optreden van de preivlieg
in die periode
Utrecht
Cosan.
Appel, schurft. Dit middel gaf evengoede resultaten als Californische pap en
Kolofog
Hoorn
Rozen, meeldauw, 0,2% gaf vrij goed resultaat
Winschoten
Cuprocide.
Aalbes, Verticillium. Cuprocide 0,3%, 1 2 | liter per struik (2 m2 oppervl.) als
grondontsmettingsmiddel tegen Verticillium bij aalbessen.
2 van de struiken, die in 1939 en 1940 ook behandeld zijn, zijn in 1941 opnieuw
behandeld en gezond gebleven (zie Verslag 1939, p. 77 en 1940, p. 80). 6 licht
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aangetaste struiken, die in 1941 voor het eerst behandeld zijn, hebben zich allen
hersteld. De grondbehandeling is in 1941 uitgevoerd op 22 April. Het resultaat
was dit seizoen dus zeer goed
Hoorn
Dermix.
E r w t e n , t h r i p s , 1 o p 4 0 0 v e r s p o t e n 2 1 M e i g a f b e v r e d i g e n d r e s u l t a a t Boskoop
Derrispoeder.
Appel, zaagwesp, 0,15% Derris (à 8% rotenon), verspoten op 12 en 24 Juni heeft
wel resultaat gegeven, maar de schade door de larven van de zaagwesp was toch
nog van beteekenis. Naar het oordeel van den proefnemer hadden in 1941 meer
bespuitingen uitgevoerd moeten worden
Hoorn
Derris-pyrethrumstuifmiddel.
A p p e l , b l o e d l u i s . G e s t o v e n o p 1 7 S e p t e m b e r . G e e n r e s u l t a a t . . . Rotterdam
Tegen Phyllobius- en Rhynchites-kevers goed resultaat
Rotterdam
Duplinal.
Appelbloesemsnuitkever. Bestuivingen gericht tegen de kevers vóór zij hun
eieren afzetten konden niet worden uitgevoerd door het slechte weer . . Hoorn
Bessenbladwesp (larven)
Bladluizen op appel
Koolwitje (rupsen)
goed resultaat ....... Hoorn
Mieren op appelboom
Phyllobius oblongus op appelboom
Fruit-protector.
Tomaat, thrips, 4 % gaf bevredigend resultaat
Winschoten
Kalk.
Tulp, Botrytis. 1 % kalk plus uitvloeier heeft weer goede resultaten gegeven
tegen „Het vuur"
.
\
St. Paneras
Kerol.
Kerol heeft goed voldaan als ontsmettingsmiddel voor bakken, speciaal om over
winterende mijten te dooden . . . .
Stadskanaal
Koper Bayer geconcentreerd.
Koolzaad, valsche meeldauw, 0,8%. Slechts eenmaal gespoten. De uitslag was
goed, maar wanneer twee maal gespoten zou zijn, zou de ziekte geheel bestreden
geworden zijn
Rotterdam
Selderij, bladvlekkenziekte, 0,8%, bespuiting twee maal uitgevoerd. Resultaat
goed
Rotterdam
Vollegrondstomaten, Cladosporium en Phytophthora werden goed bestreden
met 0,8%
Stadskanaal
Zaaduien, valsche meeldauw, 0,8%. De eerste bespuiting midden Mei uitge
voerd en daarna nog twee maal herhaald. Het bespoten geWas had geen normaal
uiterlijk, maar de zaadoogst was goed. Waarschijnlijk moet een iets slappere
concentratie gebruikt worden in het vervolg
Rotterdam
Parexan.
Komkommer (jonge planten), Perzik en Tomaat, bladluis. 0,1% helpt goed
en beschadigt deze teere gewassen niet
Naaldwijk
0,2% was niet afdoende tegen koolrupsen
Naaldwijk
0,1 % gaf een best resultaat tegen groene luis op kasgewassen .... Boskoop
Parijsch groen.
Aardappelen, aardrupsen. Parijsch groen en zemelen, 1 kg Parijsch groen en
25 kg zemelen, gaf zeer goed resultaat
. .Winschoten
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intensieve propaganda voor het in gebruik nemen van een vangkooi gemaakt.
Op Noord-Beveland werden op 148 van de aanwezige 237 landbouwbedrijven
een of meer kooien geplaatst. Ook in de andere genoemde streken werden flinke
aantallen in gebruik genomen. Op ons verzoek hielden 123 landbouwers dagelijks
aanteekening van het aantal musschen, dat werd gevangen. Op Noord-Beveland
werden van Mei tot October in 54 kooien 3699 huismusschen gevangen (gemid
deld 68 per kooi). Het best waren de resultaten in den Wilhelminapolder, waar
in zes kooien 2204 stuks werden gevangen (gemiddeld 367 per kooi). De hoogste
vangst in één kooi (976 stuks) werd genoteerd te Arkens (Fr.). De resultaten
loopen dus zeer uiteen ; in een aantal kooien was de vangst nihil.. Gedeeltelijk is
dit het gevolg van onvoldoende aandacht, die aan de vangst werd besteed. De
groote moeilijkheid is het verkrijgen van een lokvogel. Zonder deze vangt men
weinig of niets. Bovendien blijken lang niet alle musschen zich in de kooi rustig
te gedragen. Velen blijven tegen de tralies fladderen en zijn daardoor ongeschikt
om soortgenooten aan te lokken. Verder vertoonen vele katten een hinderlijke
belangstelling voor de kooi, waardoor de musschen zich daar niet in de buurt
vertoonen.
Ondanks de plaatselijk goede resultaten kan de actie voor dit eerste jaar over
het geheel nog niet geslaagd genoemd worden.
Afweermiddelen tegen vogelschade. Er werden proeven genomen om na te gaan
of het mogelijk is roeken en duiven van de pas gezaaide granen en peulvruchten
af te houden door over het land een kleine hoeveelheid uit te strooien van het
zelfde zaad als dat wat is ingezaaid, doch die hoeveelheid behandeld met een
zwak vergif. De bedoeling was niet dat de vogels hierdoor gedood zouden worden,
doch dat zij zwakke onaangename gevolgen zouden ondervinden en daardoor
spoedig het aldus behandelde land zouden vermijden. Proeven in kooien toon
den het volgende aan. Als in één bakje een mengsel van goed en zwak vergiftigd
voeder werd gegeven, leerden zij niet de goede korrels er uit te pikken, wanneer
er voor werd gezorgd, dat beide soorten zaad op het oog niet te onderscheiden
waren. Wel leerden zij echter spoedig het bakje met goed voer te onderscheiden
van dat met het gemengde voer. Van dit laatste werd niet meer gegeten.
In analogie hiermede kon verwacht worden, dat vogels perceelen, waar tusschen het gewone zaad zwak vergiftigd zaad werd gestrooid, spoedig zouden
vermijden. Dit deden zij echter niet. Eerst wanneer de concentratie zoo hoog
werd opgevoerd, dat het zaad niet ongevaarlijk meer geacht moest worden,
bleven de vogels na eenigen tijd weg. Daar het niet in de bedoeling lag een middel
te zoeken, waardoor vogels vergiftigd kunnen worden, werden deze proeven
gestaakt.
Een aantal middelen, die het zaad een voor de vogels onaangename smaak
verleenen, doch overigens ongevaarlijk voor hen zijn, werd beproefd op hun
werkzaamheid. Vergeleken werden zwarte koolteer, vruchtboomcarbolineum,
het wildafweermiddel Hiàg, menie, Corbin, Morkit en stinkende dierlijke olie,
alle in verschillende sterkten. De met deze middelen behandelde zaden werden
twee aan twee naast elkaar uitgestrooid op een regelmatig door roeken bezocht
terrein en een waarnemer noteerde in welke volgorde de zaden door de roeken
werden opgegeten. Telkens werd een middel vergeleken met het in de praktijk
veel gebruikte en goede resultaten gevende Corbin van de voorgeschreven
sterkte per kg zaad. De grootste afkeer vertoonden de roeken voor stinkende
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dierlijke olie, zgn. hertshoornolie. Indien de halve hoeveelheid hiervan werd toe
gepast was dè werking nog iets grooter dan van Corbin. Voor de andere middelen
vertoonden de vogels afkeer in deze volgorde: Zwarte koolteer komt overeen met
Corbin, Morkit is iets minder werkzaam, dan volgt menie; Hiàg en vruchtboomcarbolineum bleken weinig werkzaam te zijn. De sterkte per kg zaad werd be
paald naar het recept of, waar dit ontbrak, werd een sterkte genomen, die geen
kiembeschadiging van eenige beteekenis tot gevolg had.
Verder bleek, dat de vogels tegenover een nieuw middel steeds wantrouwig
stonden. In den. aanvang is ieder middel daardoor werkzamer dan later, als de
vogels er aan gewend zijn. Afwisseling in de keuze der toegepaste middelen ver
dient daarom aanbeveling.
Over den invloed van dierlijke olie op de kiemkracht van het zaad hebben wij
nog niet voldoende ervaring om ons een definitief oordeel te vormen; de proeven,
wijzen echter uit, dat er geen beschadiging van de kiemkracht plaats heeft,
hoogstens geringe kiemvertraging. Voor loopig is dus slechts proefsgewijze toe
passing aan te bevelen.
De werkzaamheid van Morkit bleek goed te zijn, hoewel het iets achter staat
bij dierlijke olie en teer.
Als men droogontsmetting van het zaad heeft toegepast, is de poedervorm van
Morkit geen bezwaar, daar het dan met behulp van de ontsmettingstrommel op
het zaad kan worden gebracht. Men volge echter nauwkeurig de gebruiksaan
wijzing. Als men de behandeling zou willen vereenvoudigen door ontsmettings
middel en Morkit tegelijk in de trominel te doen, zou dit aanleiding kunnen
geven tot ongelijkmatige verdeeling der beide middelen over de zaden en dus tot
onvoldoende werking van beide.
Ten gevolge van de onmogelijkheid om voldoende geweren ter,beschikking
te krijgen voor het bestrijden van vogelschade, neemt vooral het aantal kraaien,
roeken, eksters en vlaamsche gaaien de laatste jaren sterk toe en daarmede de
schade, die deze vogels doen. Behalve met de bovengenoemde middelen om de
vogels van de pas gezaaide granen en peulvruchten te weren, werden proeven
genomen met andere verjagingsmiddelen; o.a. werd een toestel ontworpen, dat
explodeerende pijlen verschiet. Het toestel voldoet goed; het bleek echter niet
mogelijk de materialen te verkrijgen voor aanmaak voor de praktijk.
Bisamrat. Einde Mei ontvingen wij bericht van den Burgemeester van Valkenswaard, dat aldaar een bisamrat was bemachtigd. Op ons verzoek werd het gedoode dier opgezonden naar Wageningen, waar het inderdaad een bisamrat
bleek te zijn, t.w. een volwassen exemplaar van het mannelijk geslacht. De rat
was op 21 Mei gevangen bij den, aan den Dommel gelegen, Venbergschen water
molen. De molenaar had het dier opgemerkt, toen dit op het vischrooster van
den watermolen zat. Bjj_ zijn poging tot ontsnappen was het in den vischkoker
terecht gekomen, waarop het door den molenaar met een stuk hout kon worden
doodgeslagen.
Onmiddellijk stroomopwaarts van den molen bevindt zich een complex ven
netjes en vischvijvers, dat hoogerop aansluit bij moerassen, die langs den Dommel
liggen en bij de zgn. Malpivennen. Dit terrein vormt een bij uitstek gunstige
biotoop voor de bisamrat. Hoewel een vOorloopige inspectie van het terrein
geen sporen van meer bisamratten aan het licht bracht, achtten wij de kans zeer
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groot, dat het dier, dat op zulk een toevallige wijze in menschelijke handen
< kwam, niet het eenige exemplaar uit de omgeving was. De plaats ligt in de richting
van de snelste verspreiding van de rat in België. Het bewuste dier is nl. onge
twijfeld een afstammeling van de bisamrattenkolonie, die Mayné in 1935 in
> België waarnam en die wij in 1936 en 1939 bezochten. Het centrum van dezen
haard was gelegen in de moerassen bij Tremelo en Begijnnendijck. In 1939 zijn
reeds bisamratten waargenomen bij Westerloo (10 exemplaren), Ooien (22 exem
plaren), Oevel (5 exemplaren), Gheel (5 exemplaren), Antwerpen (1 exemplaar)
en de Maat bij Moll (1 exemplaar). Behalve de eene vangst bij Antwerpen liggen
al deze gevallen in Noord-Oostelijke richting van den oorspronkelijken haard.
De laatstgenoemde plaats ligt slechts 8 km van de Nederlandsche grens en de
vindplaats te Valkenswaard ligt ongeveer 19 km ten Noord-Oosten ervan. Al
,deze feiten wijzen op een snelle verspreiding in Noord-Oostelijke richting, terwijl
in Noordelijke enr Noord-Westelijke richting — behoudens de eene vangst bij
Antwerpen — nog slechts geringe uitbreiding is geconstateerd. x)
In verband met een en ander moest rekening worden gehouden met de moge
lijkheid, dat in de omgeving van Valkenswaard en op andere plaatsen in het
Zuid-Oosten van Noord-Brabant meer bisamratten voorkwamen en moesten
maatregelen genomen worden om aan de uitbreiding, resp. het binnendringen
van dit dier paal en perk te stellen.
Daar de bisamrat zich niet, zooals andere ratten, bij voorkeur bij woningen,
doch in de vrije natuur ophoudt, hebben wij ons om medewerking bij de opsporing
gewend tot de jachtopzichters in die streek. Te Oirschot werd voor de leden van
de Nederlandsche Vereeniging van Jachtopzichters een voordracht over de
bisamrat gehouden en een aantal van hen werd bezocht en in het veld ge
ïnstrueerd betreffende de plaatsen, waar de rat kon worden verwacht en de
sporen, waardoor zij zich verraadt. Eenige vennen en moerassen nabij Soerendonk, Valkenswaard, Bergeijk en Hapert, die zich bij uitstek als woonplaats
voor bisamrat leenen, worden onder voortdurende nauwgezette controle gehou
den. Er werd echter nog geen enkele aanwijzing verkregen, dat zich meer bisam
ratten in ons land ophouden.
IX. Werkzaamheden van de scheikundige afdeeling
Het aantal monsters plantenziektenbestrijdingsmiddelen, dat in het verslag
jaar onderzocht werd, was grooter dan in het voorafgaande jaar. Dit behoeft
echter geen verband te houden met een ruimere toepassing van bestrijdings
middelen, daar vele monsters voor onderzoek werden ingezonden om na te gaan
of restanten van de partijen van het vorige jaar voor het beoogde doel nog bruik
baar waren (Californische pap en Derrispi odukten) of wel om zich te oriënteeren
omtrent vervangmiddelen voor vroeger meer toegepaste middelen (koperoxychloride-, nicotine-, pyridine- en dinitrocresolhoudende middelen). Totaal werden
onderzocht 328 monsters, waarvan vermeld kunnen worden :
In ons jaarverslag over 1938 wordt melding gemaakt van een bisamrat, die in
December 1937 in de gemeente Weert zou zijn gevangen. Wij maakten toen reeds de
aanteekening, dat er aanwijzingen waren verkregen, dat deze vondst niet als gevolg van
een natuurlijke verplaatsing van de rat beschouwd moest worden. Wij zijn intusschen
tot de overtuiging gekomen, dat de beweerde vangst te Weert een mystificatie is ge
weest.
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48 monsters
14
„
42
„
52
„
10
„
32
,,
15
„
44
„
2
,,

vruchtboomcarbolineum;
Pyrethrum, -extract en -stuifpoeder;
Derrispoeder en -stuifpoeder;
nicotine, tabak en nicotinehoudende middelen;
Californische pap ;
calciumarsenaat;
loodarsenapt ;
kopersulfaat en andere koperhoudende middelen;
formaline.
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De monsters vruchtboomcarbolineum werden onderzocht voor de controle
op de constantheid van samenstelling. Aanleiding tot opmerkingen gaf dit onder
zoek, niet.
Het grootste aantal monsters calciumarsenaat werd onderzocht in verband met
de bespuitingen tegen den Coloradokever; toch werden door den groothandel
ook reeds verschillende monsters ingezonden om na te gaan of aan het gebruik
in de fruitteelt risico verbonden zou zijn. Aangenomen wordt, dat het gehalte
aan oplosbaar arsenicum, na neutralisatie met koolzuur, ten hoogste
mag
bedragen.
Een aantal bepalingen werd verricht inzake de houdbaarheid van verschil
lende artikelen (calciumarsenaat, Pyrethrum en Californische pap).
Ook dit jaar werd een groot aantal monsters aardappelloof, nl. 1868, onder
zocht op de aanwezigheid van arsenicum als controle op de bespuitingen tegen
den Coloradokever.
Met het in onderzoek nemen van eenige vraagstukken, die zich voordoen in
de praktijk van de plantenziektenbestrijding, kon, mede dank zij de uitbreiding
van personeel, een aanvang gemaakt worden.
X. Bijzondere werkzaamheden
RASBEPALINQ BIJ AARDAPPELEN

In 1941 werd bij 27 monsters door middel van lichtkiemonderzoek vastgesteld
tot welk ras de ingezonden aardappelen behoorden.
TOEZICHT OP DE ZAADONTSMETTING

Het aantal personen en instellingen, die zich onder toezicht van onzen Dienst
hebben gesteld, bedroeg, evenals het vorig jaar, 17.
De resultaten van het monsteronderzoek waren over 't geheel genomen goed.
Slechts in een paar gevall&n moest worden vastgesteld, dat de ontsmetting met
een iets te geringe hoeveelheid ontsmettingsstof was uitgevoerd.
LABORATORIUMONDERZOEK NAAR DE VATBAARHEID
VAN AARDAPPELRASSEN VOOR DE WRATZIEKTE

Dit onderzoek is dit jaar voor het recordaantal van 1584 stuks uitgevoerd.
De resultaten met de methode Spieckermann waren buitengewoon goed, zoodat
zeer weinig herhalingen behoefden te worden uitgevoerd. Het gevolg daarvan
was, dat, niettegenstaande het groote aantal onderzochte monsters, reeds in
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vitriool, waarvan in het najaar de aflevering voor landbouwdoeleinden werd ver
boden, werden in 1941 voor geen der bestrijdingsmiddelen bijzondere maat
regelen noodig geacht.
In December werd door dit bureau een distributieregeling voor nicotine voor
bereid, waarbij o.a. de ambtenaren van den Plantenziektenkundigen Dienst de
aankoopvergunningen zouden verstrekken. Deze regeling is in Januari 1942 tot
stand gekomen.
De samenwerking met het Rijksbureau voor Chemische Producten heeft verder
geleid tot de beschikbaarstelling van zeep ten behoeve van de bestrijding van
draaihartigheid bij kool. Teneinde gebruik van de zeep voor andere doeleinden
te voorkomen, werd aan twee fabrikanten de bereiding opgedragen van een
pyridinezeepmengsel in zoodanige verhouding, dat het in een oplossing van 5%
een voor het gebruik gereed zijnde sproeivloeistof leverde.
Ten slotte moet vermeld worden, dat het na overleg met het R.V.O. afd.
Akkerbouw en Veehouderij wederom mogelijk is geweest, zemelen voor de
emeltenbestrijding beschikbaar te stellen, waaraan door het op uitgebreide schaal
scheuren van grasland groote behoefte bestond. In vele gevallen werd door
onze ambtenaren ter plaatse de behoefte gecontroleerd, alvorens de toewijzing
plaatsvond.
INSPECTIE WERKZAAMHEDEN
IN VERBAND MET BUITENLANDSCHE VOORSCHRIFTEN

De omvang van den export en die van de aan het toezicht daarop verbonden
werkzaamheden, blijkt uit onderstaande opgave van het aantal verstrekte ge
zondheidscertificaten, verklaringen van gezonde herkomst, geleidebiljetten enz.
en van de hoeveelheden producten, die door de ambtenaren van den Dienst zijn
geïnspecteerd.
Aantal afgegeven certificaten
30.767
„
„
verklaringen van herkomst
3.367
„
,,
geleidebiljetten
12.500
„
„
coloradokeververklaringen
5.972
„
colli bloembollen met certificaat, zwaarder dan 35 kg . .
191.970
„
„ bloembollen met geleidebiljet zwaarder dan 35 kg . .
16.501
„
„ bloembollen van 10-35 kg
18.746
„
„
„
beneden 10 kg
'
47.286
,, " ,, planten zwaarder dan 10 kg . . .
1.217
,,
„
„
beneden 10 kg
18
„ ferrywagons
352
„ colli ingevoerde bloembollen
1.729
,,
„ uien
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Zaden, inspectiekosten, bij uitvoer .
.
f 103,50
Aardappelen, uitvoer in kg
174.837.594,
„
invoer in kg .
18.675.268
Terreininspectie druifluis in ha
1.081
Veldkeuring irissen in ha
7
Plombeerkosten
f 353,75

Buitenlandsche Coloradokevervoorschriften. Hoewel het aantal vindplaatsen
van den Coloradokever in ons land in 1941 wederom geringer was dan in het
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voorafgaande jaar, bleef het verbreidingsgebied ongeveer gelijk. Daardoor be
hoefden ook ten opzichte van den uitvoer geen bijzondere maatregelen genomen
, te worden; de uitvoermogelijkheid bleef voor het meerendeel der landen gelijk. ,
Ten aanzien van den invoer in Duitschland werden de voorschriften betref
fende den Coloradokever zelfs geheel buiten werking gesteld, behalve betref
fende de planten met kluit.
Medewerking van de veilingkeurmeesters of van de controleurs van het Uit
voer Controle Bureau was dan ook thans overbodig.

Kersen. De regeling van den export van kersen naar Duitschland was geheel
als die in 1940. Mdtilijkheden werden niet ondervonden.
Aardappelen. Ook de uitvoer van aardappelen leverde verder geen bijzonder
heden op. Slechts aan 4 veilingen bestond behoefte aan de aanstelling van een
tijdelijken controleur bij dezen Dienst.
Druifluisinspecties. Op de lijst van personen en instellingen, wier terreinen en
inrichtingen voldoen aan de bepalingen van de Berner Druifluis Conventie,
verscheen in September 1941 het 8e supplement, vermeldende 11 nieuw inge
schrevenen en 1 wijziging in de tenaamstelling.
XII. Werkzaamheden in verband met binnenlandsche bepalingen.
DE COLORADOKEVER

De omvang van het optreden van den Coloradokever in 1941 is vrijwel gelijk
geweest aan die in 1940. De weersomstandigheden hebben geen aanleiding ge
geven tot een sterke verspreiding van uit het Zuiden, maar eenige verspreiding
heeft toch plaats gehad, wat blijkt uit het vinden van een enkelen kever op ver
schillende plaatsen, waarvan 5 op wegen. Over welken afstand deze verspreiding
plaats gehad heeft, kon niet worden vastgesteld.
Het gebied, waarover de kever verspreid is, bleef dit jaar bijna geheel beperkt
tot het gedeelte van ons land ten Zuiden van de Maas, met uitzondering van de
te Borne, Deventer en Bergen (L.) vastgestelde haarden.
Het aantal gemeenten, waarin de Coloradokever gevonden is, bedraagt 59
(in 1940 54). Het aantal vindplaatsen is 127 (in 1940 119), waarvan zooals hier
boven reeds vermeld is 5 op wegen. Van deze vindplaatsen moeten 51 als haarden
worden beschouwd (in 1940 44). Vergeleken bij 1938, toen deze aantallen resp.
161, 607 en 224 bedroegen, is deze toestand dus nog steeds gunstig te noemen.
De eerste kever werd in ons land gevonden op 9 Juni en de geheele maand
Juni zijn zeer verspreid plaatselijk een of enkele kevers gevangen. Kevers van de
eerste generatie traden op enkele plaatsen op 6 en 9 Augustus op; op de meeste
andere eerst vanaf 18 Augustus tot op 12 September. De eerste eihoopjes zijn
gevonden op 21 Juni en verder in Juni en de geheele maand Juli. De laatste zijn
waargenomen op 14 Augustus.
Kleine larven werden waargenomen op 1 Juli. In het Zuiden waren op 6 Juli
de larven reeds halfwas en van af 11 Juli werden groote larven gevonden. In
andere streken waren de larven eerst op 17 Juli en daarna halfwas en werden
groote larven op 22 Juli en daarna tot in de tweede helft van Augustus waar
genomen.
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PLAAT I

PLAAT II

Fig. 6. Boonenplant aangevreten
door pissebedden en wortelaan
tasting door wortelaaltje (blz. 29).

Fig. 7. Boon, stengelaantas
ting door wortelaaltie
(blz. 29).

PLAAT III

PLAAT IV

Fig. 11, Godronia cassandrae op grootvruchtige
boschbes (blz. 18).

Fig. 13. Wantseneieren
in barst op gedroogd
peertje (blz. 17).

Fig. 14a.

Bastaardrupsen van Cephaleia alpina
ongev. 4 x vergroot

Fig. 146. Bastaardrupsen van Acantholyda laricis
ongev. 4 x vergroot
op Japansche larix (blz. 23).

PLAAT V

Fig. 1. Motorsproeimachine voor bloembollen (blz. 53).

