ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN VAN HET
AARDAPPELLOOF
VIRUSZIEKTEN
Bij de bespreking van deze voor de aardappelteelt zoo belangrijke ziekten Algemeen
kunnen wij niet volstaan met het geven van een beschrijving der ziektever gedeelte
schijnselen en een behandeling van de bestrijdingswijze. Om beide goed te kunnen
begrijpen is het noodig den aard en het gedrag van deze ziekten én van haar
veroorzakers nader te behandelen.
De virusziekten worden veroorzaaikt door een smetstof, die men virus noemt.
In het meervoud spreekt men van viren. Er bestaan nl» een groot aantal viren,
die bij tal van planten en dieren ziekteverschijnselen veroorzaken.
Ook bij het aardappelgewas heeft men met verschillende viren te maken. De
kennis van deze viren is nog steeds zeer onvolledig. De smetstof bevindt zich/in
het plantensap en vermeerdert zich daarin. Zij is een eiwitachtig iets, wat ook
bij zeer sterke vergrooting niet te zien is. Het is nog steeds een vraag of deze
stof nu als levend of dood moet worden beschouwd. In elk geval is zekér, dat zij
zeer nauw met de levende plant verbonden is, daar zij niet daarbuiten gekweekt
kan worden, iets, wat bij vele schimmels en bacteriën wel het geval is.
Het is van zeer groot belang voor het herkennen der ziektebeelden en de be
strijding, dat wij, ondanks ons gebrek aan kennis van de smetstof zelf, door ver
schillende onderzoekingen vrij veel over het gedrag en den aard der viren en de
virusziekten bij aardappelen weten.
Enkele resultaten hiervan willen wij nader behandelen.
1. Hoe uit zich de aanwezigheid van een virus in de plant?

De aanwezigheid van een virus in de aardappelplant verraadt zich meestal
doordat het ziekteverschijnselen te voorschijn roept, die voor de verschillende
viren zeer uiteenloopend van uiterlijk zijn. Ook is het ziektebeeld, dat een be
paald virus in de verschillende. rassen veroorzaakt, niet gelijk. Als voorbeeld
noemen wij hier het stippelstreepvirus, dat in Eersteling een hevig stippelstreepafstervingsverschijnsel (zie blz. 7), in Eigenheimer een mozaïekbeeld en in
Zeeuwsche Blauwe geen 'enkel symptoom te voorschijn roept. Uitvoeriger wordt
dit weerspiegeld in de tabel op blz. 8 en 9.
Omgekeerd blijkt, dat twee of meer verschillende viren in één ras een vrijwel
gelijk ziektebeeld Veroorzaken, b.v. hét mozaïekvirus en het stippelstreepvirus
geven in Eigenheimer beide een mozaïekbeeld. Uit dezè voorbeelden blijkt dui
delijk, dat het dikwijls onmogelijk is om zonder nader onderzoek een verband
te leggen tusschen ziektebeeld en veroorzaker, dit wordt nog bovendien bemoei
lijkt door het voorkomen van complexvirusziekten (zie punt 8, blz. 4).
Het is echter voor 'de practijk minder belangrijk te weten met welk virus
men te maken heeft, dan wel, dat men het ziektebeeld goed leert onderscheiden.
2. Overgang van het virus met het pootgoed

Reeds in het begin van het onderzoek der virusziekten, werd vastgesteld, dal
knollen, afkomstig van zieke planten, steeds een zieke nakomelingschap garven.
Hieruit blijkt, dat h^t - virus behalve in de plant ook in de knollen voor
komt en dat virusziektén dus met het pootgoed overgaan.
Planten'^ die uit deze zieke knollen groeien, noemt men secundair ziek, in
tegenstelling met de planten, die gedurende het groeiseizoen ziek worden
{primair ziek).
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Om een gezond gewas te krijgen moet men dus in geen geval knollen van
, viruszieke planten als pootgoed gebruiken.
x) Bij de behandeling van dit gedeelte is gebruik gemaakt van verschillend« publicaties van
Dr H. M. Quanjèr, Dr Oostwijn Botjes, Ir W. B. L. Verhoeven en Ir A. Rozendaal.
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Besmettelijkheid der virusziekten

Toen gebleken was, dat knollen v<an zieke planten steeds een zieke nakomeling
schap gaven, trachtte men zijn gewassen te verbeteren door uitsluitend knollen
van gezonde of oogenschijnlijk gezonde planten uit te poten. Hierdoor werd vaak
verbetering verkregen, doch in vele gevallen stelde dit teleur. Ook de knollen
van oogenschijnlijk gezonde planten kunnen zieke nakomelingen geven. Vooral is
dat het geval, wanneer er zieke planten in de naaste omgeving van gezonde
staan. Uit vele proeven bleek, dat dit zijn oorzaak niet vond in het besmet zijn
van den grond, maar daarin, dat gedurende het groeiseizoen de smetstof van de
eene op de andere plant overging.
De virusziekten zijn dus besmettelijk, d.w.z. dat het virus van een zieke plant
kan overgaan op een gezonde. Dit heeft tot gevolg dat, wil men gezond pootgoed
telën, vroeg geselecteerd en vroeg gerooid moet worden.
4. Overbrenging van het virus

Wij kunnen hierbij onderscheid maken tusschen overbrenging, zooals die in
de natuur plaats vindt en zooals die door den mensch kunstmatig tot stand kan
worden gebracht.
Overbrenging in de natuur geschiedt door:
a. Directe aanraking. Wanneer twee planten naast elkaar staan, zoodat de
bladeren elkaar raken, kunnen door het langs elkaar schuren (vooral bij wind)
wondjes ontstaan. Op deze wijze kan sap van de ééne plant overgaan op de andere.
En mèt het sap ook eventueel aanwèzige smetstof. Deze wijze van overbrenging
is echter niet van veel beteekenis ei) kan niet de eenige manier zijn, waarop het
virus van zieke op gezonde planten overgaat, temeer daar niet alle viren op deze
wijze kunnen overgaan. Het komt bovendien nl. zeer veel voor, dat ook planten,
die geheel tusschen gezonde staan, ziek worden. Het virus wordt dus ook over
grootere afstanden overgebracht. Dit geschiedt o.a. door:
b. Bladluizen.Van de virus-overbrengende bladluizen is de veel voorkomende
perzikbladluis (Myzus peisicae) wel de belangrijkste.
Dat insecten ziekten kunnen overbrengen is op zichzelf niet zoo vreemd. Men
denke b.v. aan malaria, waarvan de smetstof door muggen, en aan vlektyphus,
welks veroorzaker door luizen wordt overgebracht.
De perzikbladluis overwintert vnl. als ei op perzikboomen. Zij kan echter ook
als luis in poterbewaarplaatsen, kuilen en in zeer zachte winters op planten
buiten op het veld overwinteren. Al naar de weersgesteldheid komen in het voor
jaar vroeger of later uit de eieren luizen te voorschijn. Aanvankelijk vermeer
deren deze luizen zich op de perzik, maar gedurende de tweede helft van Mei
of in begin Juni ontstaat er een gevleugelde generatie, die zich van de perzik
naar allerlei gewassen verplaatst: bieten, spinazie, bollen, maar vooral, ook 'naar
aardappelen. Bij gunstig weer kunnen de, luizen zich snel en sterk vermeerderen
Zij leggen in dien tijd geen eieren, maar brengen levende jongen ter w;ereld
(levendbarend). De meeste van deze luizen hebben geen vleugels, doch sommige
wel en deze kunnen zich over groote afstanden verplaatsen. In het najaiar ont
staat er weer een gevleugelde generatie, die naar de perzik vliegt en daar eieren
afzet. Gelukkig vinden de bladluizen, o.a. in lievenheersbeestjes, vraatzuchtige,
natuurlijke vijanden, waaraan jaarlijks vele bladluizen ten prooi vallen.
Wanneer de bladluizen op een zieke plant komen, nemen zij tegelijk met het
voedsel met haar zuigende monddeelen ook iets van de smetstof op. De luis
wordt op deze wijze besmet met het virus en blijft dit voor haar geheele leven.
De smetstof gaat echter niet op de jongen over. Wanneer na eenige dagen deze
besmette luis naar een gezonde plant overgaat, besmet zij deze met het virus.
Wij zien daarom dikwijls, dat de zg. primair zieke planten, d.z. planten, die ge
durende het seizoen ziek worden, in een groepje om een zieke plant, of waar een
zieke plant gestaan heeft, voorkomen. De luizen hebben zich van deze zieke
plant naar de gezonde verplaatst.
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De gevleugelde exemplaren zijn echter veel gevaarlijker, daar zij de smetstof
over groote afstanden kunnen overbrengen. Daardoor kan het voorkomen, dat in
den zomer in een geheel gezond gewas primair zieke planten voorkomen.
Overbrenging van viren door bladluizen kan ook in bewaarplaatsen voor
komen. Zij kunnen nl. het virus van spruiten van zieke knollen overbrengen op
spruiten van gezonde knollen. Daarom dient men de luizen in bewaarplaatsen te
bestrijden (zie blz. 13).
Luizen kunnen echter niet alle viren overbrengen. Zoo is bekend, dat het Xvirus niet door luizen overgebracht wordt.
De kunstmatige overbrenging geschiedt door:
c. Knolenting. De meest gebruikelijke methode is, dat men met een kurkboor
een boorstuk uit een viruszieken knol haalt en deze prop stopt in het boorgat
van e.en gezonden knol, dat ontstaan is door te voren met een andere en liefst iets
kleinere boor een prop uit den gezonden knol te halen. Het virus gaat van het
zieke boorstuk over in den gezonden knol. Het is noodig, dat het boorstuk uit den
zieken knol geen oogen bevat, daar deze dan eveneens spruiten gaan vormen.
d. Stengelenting.
Wanneer men een stengel top van een zieke plant ent op
een gezonde plant, gaat het virus over op de gezonde plant. Bij een omge
keerde enting, dus een gezond stengeldeel op een zieke plant, heeft hetzelfde
plaats.
Deze kunstmatige wijzen van overbrenging zijn een zeer belangrijk hulpmiddel
geweest bij de bestudeering der virusziekten.
5. Besmetting en het doordringen in den knol

Wanneer door bladluizen of op een andere wijze een weinig smetstof in de plant
is ingebracht, vermeerdert dit zich in de plant en verspreidt zich door de geheele plant. Na verloop van eenigeh tijd ziet men ziekteverschijnselen in het
blad optreden (primaire verschijnselen).
Ook bereikt het virus na ëenigen tijd de knollen. Dit kan reeds het geval zijn
vóórdat men verschijnselen in het blad waar kan nemen. Wanneer daarom
primaire ziekteverschijnselen in eén plant zichtbaar worden, is de kans zeer
groot, dat de knollen reeds besmet zijn. Men moet dus van primair zieke planten
geen knollen voor pootgoed nemen.

Men is er echter nog steeds niet in geslaagd,'om de tijdsruimte vast te stellen,
die er ligt tusschen het tijdstip van de besmetting en het arriveeren van het
virus in den knol of het zichbaar worden der ziekteverschijnselen. Deze tijdsruimte
hangt van verschillende omstandigheden af, doch mag vermoedelijk wel op 2 à 3
weken gesteld worden.
6. Smetstofdragers

Dit zijn rassen, waarin de aanwezigheid van een virus zich op geen enkele
manier openbaart, doordat zij geen ziekteverschijnselen vertoonen.
Rassen, waarin een virus verborgen voorkomt, noemt men smetstofdragers voor
dat virus (Zeeuwsche Blauwe bv. voor het stippelstreepvirus).
Het is noodig, dat wij weten of een ras smetstofdrager voor een bepaald virus is.
Een dergelijk ras moet nooit naast een ras verbouwd worden, dat wel door dat
virus ziek wordt.
• -f
7. Virusstammen

Van de op blz. 4 en 5 genoemde viren komen bij sommige daarvan verschillende
stammen voor. Met name is dit het geval bij het A-, X- en Aucubavirus. Hoewel
wij dus spreken van b.v. A-virus, hebben wij hierbij niet te doen met slechts één
virus. Dit A-virus bestaat nl. uit verschillende stammen, die nauw aan elkaar ver
want zijn, maar waarvan het ziektebeeld in hevigheid verschilt. Een bepaalde stam
van het A-virus kan in een bepaald ras slechts een zwak mozaïek-beeld veroor
zaken, terwijl een andere stam duidelijk een hevig mozaïekbeeld te voorschijn
roept.
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De stammen zijn dus verschillend in virulentie, en men, spreekt daarom yan
zwakke en sterke stammen.
Wanneer een plant geheel besmet is met een virusstam, dan kan een andere
stam van datzelfde virus deze plant niet meer binnendringen. De beteekenis hier.
van voor de practijk is, dat, wanneer een plant besmet is met een zwakke stam,
die slechts een zwak ziektebeeld veroorzaakt, .deze plant niet heviger ziek kan
worden door het binnendringen van een sterken stam van hetzelfde virus. De
zwakke stam Beschermt dus a.h.w. de plant voor den sterken stam.
Om de werking van den sterken stam van een bepaald virus tegen te gaan,
zou men dus een gewas kunnen telen, dat geheel b.esmet is met een zwakken stam
van hetzelfde virus.
Hoewel de aanwezigheid van den zwakken stam geen noemenswaardige schade
voor de plant beteekent, kan deze werkwijze niet aanbevolen worden in verband
met het gevaar voor het ontstaan van complexvirusziekten.
8. Complexvirusziekten

Deze ontstaan, wanneer één plant door twee of meer verschillende viren is
besmet. Hier is dus geen sprake van twee stammen van één virus, maar van
stammen van verschillende viren, bv. X- en A-virus. Uit het bovenstaande is ge
bleken, dat twee stammen van één virus elkaar kunnen tegenwerken; dit is echter
niet het geval bij stammen van verschillende viren.
Integendeel geven' deze, wanneer zij bij elkaar voorkomen, samen een ster
ker ziektebeeld dan . ieder afzonderlijk (complexziekten). Deze complexziekte
beelden kunnen soms zeer hevig zijn en de opbrengst in sterke mate verlagen. De
complexziekten komen vooral voor in gewassen, die jaren achtereen zonder selec
tie verbouwd worden.
I
9. Vatbaarheid en gevoeligheid

De beteekenis van deze woorden is zeer verschillend. Met vatbaarheid wordt
aangegeven, of een ras al dan niet met een virus besmet kan worden, zonder erop
te letten hoe ziek de plant wordt. De mate van ziek worden wordt aangegeven met
het woord gevoeligheid.
,
Wordt , een ras zeer gemakkelijk met een virus besmet, doch veroorzaakt dit
virus een zwak ziektebeeld, dan noemt men zulk een ras zeer vatbaar, maar
weinig gevoelig.
Blijkt daarentegen, dat een ras moeilijk besmet, ifiaar als het besmet is hevig
ziek wordt., dan geeft men dit aan met: weinig vatbaar en zeer gevoelig.
Een smetstofdrager is voor het virus, dat zich in dit ras bevindt, dus ongevoelig,
maar niet onvatbaar.
Indeeling
der viren

Het aantal viren, dat in de aardappelen voor kan komen, is vrij groot. In ons
land hebben wij in hoofdzaak met 6 viren te doen. Zooals op blz. 3 is aangegeven,
kunnen van sommige viren verschillende stammen voorkomen, die in sterkte
verschillen.
1. Bladrolvirus: veroorzaakt hét bladrolziektebeeld.
2. A- of gewone mozaïekvirns: veroorzaakt uitsluitend een mozaïekbeeld.

3. X-mozaïekvirus: veroorzaakt in de meeste rassen een mozaïekbeeld, dat
gewoonlijk zeer vaag en vaak moeilijk van het gewone mozaïekvirusbeeld (Avirus) is te onderscheiden.
Een sterke stam is het topnecrose-virus, dat alleen na enting een hevig topnecrose beeld geeft, dat in de praktijk niet voorkomt. Het X-vi rus wordt niet door
luizen overgebracht.
,
4. Stippelstreepvirus: veroorzaakt in sommige rassen het echte stippelstreepziektebeeld (zie blz. 7), soms een krinkelbeeld of ook gewoon mozaïek.
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5. Y-virus: veroorzaakt zeer uiteenloopende ziektebeelden (mozaïek, krinkel,
afsterving van het blad).
6. Aucuba-virus: . veroorzaakt in ïheer of minder duidelijken vorm aucùba-bont en
enkele rassen bruine Vlekjes in de knollen.
Om geheel volledig te willen zijn, zou van elk virus het er door veroorzaakte Beschrijving
ziektebeeld in elk ras beschreven moeten worden. Dit is onniogelijki te meer daar **er zie^te"
en
ook het ziektebeeld in een bepaald ras onder allé omstandigheden niet geheel
gelijk is.
Onder verwijzing naar de tabel op blz. 8 en 9 Volstaan wij voor elk virus met het
beschrijven van zijn meest algemeene of meest typische beeld.
1. Bladrolziekte. Pl. I. (Bla drol vi rus).

De naam bladrolziekte heeft zich eenmaal ingeburgerd, maar hij is niet gelukkig
gekozen. Het rollen der blaadjes, waaraan de ziekte haar naam te danken heeft,
komt namelijk lang niet bij alle rassen in duidelijk waarneembare mate voor.
Bij rassen als Bintje, Triumf, Populair en Eigenheimer rollen de blaadjes slechts
in geringe mate, terwijl rassen als Industrie en R. Star sterke rollingsverschijn
selen vertoonen. Typischer 'voor de ziekte zijn de metaalachtige verkleuring"
der blaadjes, vooral in de toppen en het uiterlijk van de planten. De bladeren
van bladrolzieke planten staan namelijk doorgaans wat steiler omhoog, waardoor
het geheel een iets spichtige indruk maakt. Verder is ook het hard aanvoelen der
onderste blaadjes, wanneer men ze samenknijpt, een kenmerk van de bladrol
ziekte. Bij verschillende rassen worden de randen vaak dor en bruin en aan
den top van dé blaadjes kan men dikwijls kleine bruine vlekjes opmerken. Bij
enkele rassen ziet men ook een paars- of roodachtige verkleuring der blaadjes.
In afwijking met dit secundair bladrolziektebeeld ziet men, indien er verschijn
selen optreden, deze bij primair bladrolzieke planten juist in de bovenste ge
deelten van de planten. Aan den voet van de blaadjes buigen dan de bladranden
zich in den vorm van een gootje om- en veelal treedt dan ook op die plaats een
geelachtige tot paarse verkleuring op, die, al naar het ras, verschillend is. Ook
krijgen de toppen een wat spichtig uiterlijk. De primair bladrolzieke planten ziet
men meermalen pleksgewijze bij elkaar staan.
Er bestaat verschil in de mate van vatbaarheid der rassen, hoewel opgemerkt
dient te worden, dat rassen, die oorspronkelijk weinig of niet vatbaar waren, in
den loop der jaren toch in sterke mate bladrolziekte gingen vertoonen. In sterke
mate vatbaar zijn o.a. Industrie, Alpha, Furore, Roode Star en Matador; Zeeuwsche
Blauwe en -Bonte en Eersteling kunnen tot de rassen gerekend worden die meer
malen in vrij sterke mate worden aangetast. Eigenheimer, Bintje en Bevelander
zijn minder vatbaar, wat echter niet weg neemt, dat in sommige jaren sterk
optreden van bladrol in deze rassen wordt geconstateerd.
De invloed van de bladrolziekte op de opbrengst (gevoeligheid van de rassen)
is ook verschillend. Terwijl bij Roode Star en Industrie de teruggang in opbrengst
zeer aanzienlijk kan zijn, is dit bij rassen als Populair, Wilpo en Bevelander in
mindere mate het geval.
2. Mozaïekziekte of topbont (gewone mozaïek- of A-Virus)
Reeds spoedig na het opkomen zijn de mozaïek- of topbontzieke planten op
het veld te herkennen. In het laatst van het groeiseizoen zijn de verschijnselen
niet meer zoo goed te onderkennen, het best dan nog bij de jonge scheuten. Het
weer heeft grooten invloed op het al of niet duidelijk zichtbaar zijn der mozaïek,
ziekteverschijnselen.
Bij koud weer treden ze duidelijk op, bij warm weer en vooral wanneer het
eenige dagen achtereen warm en droog is geweest, zijn vaak de lichte topbontverschijnselen in het geheel niet waar te nemen.
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Het kenmerkende van deze ziekte is, dat in het gewoon of iets te donker groen
gekleurde blaadje kleine, lichter gekleurde vlekjes voorkomen (Pl. II. fig. 2)
Deze vlekjes zijn onregelmatig van vorm. Het duidelijkst zijn zij waar te nemen,
wanneer de planten in de schaduw worden gehouden. Vele blaadjes van de zieke
plant kunnen in meer of mindere mate de hier genoemde verschijnselen vertoonen,
maar in de toppen der stengels zijn zij het duidelijkst, vandaar ook de naam topbont, die er aan gegeven'is.
Men verwarre deze ziekte niet met het verschijnsel, dat wordt opgemerkt bij
welig groeiende planten, waarbij de voet der jongste topblaadjes meermalen een
wat geelgroene tint heeft.
De blaadjes van mozaïekzieke planten zijn oneffen en vertoonen meermalen een
gegolfde oppervlakte en daardoor ook een golvenden rand. Planten, die licht
mozaïekziek zijn, wijken in ontwikkeling weinig af van gezonde. Zwaar mozaïekzieke planten zijn meermalen kleiner en fijner dan gezonde; de stengels zijn
dunner en zwakker en vertoonen vaak neiging zich. neer te buigen, vooral bij
warm weer.
De verschijnselen loopen bij de verschillende rassen nogal uiteen. Ook moet
hier opgemerkt worden, dat andere viren, o.a. het X-virus en soms ook het stippelsteepvirus, eveneens een mozaïekverschijnsel. veroorzaken. Wij verwijzen
hiervoor naar de tabel op blz. 8 en 9. De verschillen zijn zeer moeilijk aan te geven.
Het primair mozaïek ziet men niet elk jaar even duidelijk optreden. Wel ziet
men het, wanneer na een periode van droogte regen valt en de planten nieuwe
scheuten gaan vormen, dus zoogenaamde nieuwe groei optreedt.
Rassen als Roode Star en Industrie kunnen voor 100 % licht mozaïekachtige
verschijnselen vertoonen, zonder dat de opbrengst er belangrijk onder behoeft
te lijden. Bij dergelijke rassen dient men vooral te letten op de aanwezigheid van '
zwaar mozaïekzieke planten.

3. X-virus bont (X-virus)

Het is vaak moeilijk dit ziektebeeld van het vorige te onderkennen. Dit is
echter nog niet van overwegend belang. Belangrijker Is, dat de met X-virus be
smette planten dikwijls zeer moeilijk en soms in het geheel niet te onderscheiden
zijn van de gezonde.
Bij koel, vochtig, donker weer zijn de mozaïekverschijnselen echter vrij duidelijk
zichtbaar. Onder andere weersomstandigheden en vooral bij het ouder worden der
planten verzwakken de verschijnselen en kunnen a.h.w. verdwijnen. De lagere en
wat middelste bladeren vertoonen dan echter nog eenige1 kleurschakeeringen
Het X-virus mozaïek komt in hèt buitenland veel voor. Verscheidene rassen
zijn vrijwel geheel met dit virus besmet. Ook in ons land treedt het de laatste
jaren meer op den voorgrond.
In tegenstelling met het A-mozaïekbeeld, dat gekenmerkt wordt door het op
treden van lichtere vlekjes, zoowel op als tusschen de nerven, komen bij het
X-mozaïek de vlekjes meer tusschen de nerven voor. De nerven met hun naaste
omgeving steken daardoor wat donkerder af. Dit mozaïek zou daarom in tegen
stelling met het gewoon-mozaïek „tusschennervigmozaïek" genoemd kunnen wor
den. Het blad blijft vlak en het uiterlijk der planten verandert weinig. Bij liet
gewone mozaïek is het blad daarentegen vaak oneffen en de bladrand golvend.
Ook zou het blad wat glimmen. Bij het tusschennervigmozaïek is dat niet Zoo zeer
het geval, vooral Eigenheimer en Bintje maken meer een grijsachtigen indruk.
Het X-virus wordt, zulks in tegenstelling met de andere viren, nief door bladluizen
overgebracht. Dit moet dus op andere wijzen geschieden.
Hoewel de A- en X-mozaïékviren ieder afzonderlijk niet zoo veel schade doen,
dienen zij toch goed bestreden te worden. Wanneer zij beide tegelijk in dezelfde
plant voorkomen kunnen zij hevige ziektesymptomen teweegbrengen, die veel
overeenkomst vertoonen met krinkel.
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4. Stippelstreepziekte (stippelstreepvirus).
Het stippelstreepvirus kan in de verschillende rassen zeer uiteenloopende ver.
schijnselen geven. Het bekendst en meest typeërend zijn wel de verschijnselen
bij het ras Eersteling (Pl. Ill fig. 3). Hiervan zal een uitvoerige beschrijving
gegeven worden. Voor de andere rassen verwijzen wij in hoofdzaak naar de tabel.
Betrekkelijk kort na het opkomen der planten worden de eerste verschijnselen
reeds waargenomen. Deze vroegzieke planten sterven bijna zonder uitzondering
af, vóór het loof nog een hoogte bereikt heeft van 10—20 cm.
De opbrengst kan praktisch op niets gesteld Worden. Ook later in het groei
seizoen kunnen nog zieke planten optreden.
Wanneer de ziekte direct na het opkomen optreedt (secundaire vorm van de
ziekte) worden de blaadjes eerst kroes en vertoonen kleine zwarte stipjes met op
de nerven en bladstelen bruinachtige streepjes en strepen. De bladstelen knap
pen bij een lichte aanraking gemakkelijk van den stengel af. Al spoedig sterven
de blaadjes en daarna het geheele blad af, zoodat er niets van de plant overblijft
dan wat korte bruine stengels met verdorde bladeren er aan (Pl. VII, fig. 9).
Bij den primairen vorm, dus bij dien, welke later optreedt, ziet men veel zwarte
of donkerbruine stippels op de blaadjes of streepjes op de nerven en blaadjes,
terwijl ook op de bladstelen strepen voorkomen. De geheele plant is echter veel
flinker ontwikkeld dan bij den secundairen vorm, maar kan bij sterke aantasting
toch te gronde gaan. Deze primair zieke planten kunnen vaak nog een behoorlijke
opbrengst geven.
Bij sommige rassen (b.v. Eersteling) treft men op de knollen bruine plekken,
speciaal rondom de oogén aan. In de praktijk wordt deze vorm van aantasting
wel „oogenziekte" genoemd (PI. VI. fig. 8). De oogen sterven af en het kan
voorkomen, dat zich uit dergelijke knollen geen plant meer ontwikkelt, omdat
alle oogen dood zijn. De oogenziekte kan soms reeds bij het rooien waargenomen
worden. Tijdens de bewaring kan echter de aantasting toenemen.
Er zijn ook rassen, b.v. Bintje, die wel de verschijnselen van stippelstreepziekte
vertoonen, maar waarbij het loof niet, zooals bij Eersteling, geheel tot afsterven
komt. De bruine vlekken op de bladeren zijn bij deze rassen vaak grooter dan bij
Eersteling. Bij Bevelander doet de stippelstreepziekte zich meer voor in den vorm
van krinkel, terwijl bij Noordeling een geel worden en gemakkelijk afvallen van
de onderste bladeren wordt waargenomen. Verwarring met afsterven door felle
hitte, droogte of Y-virus is soms mogelijk. Bij andere rassen kan de stippelstreep
ziekte zich zelfs in den vorm van mozaïek openbaren (Eigenheimer). Omge
keerd mag echter niet de conclusie getrokken worden, dat alle planten van zulke
rassen, die krinkel- of mbzaïekziekteverschijnselen vertoonen, steeds aan stippel
streepziekte lijden.
Verschillende rassen zijn smetstofdragers voor het stippelstreepvirus. De
belangrijkste, die thans nog verbouwd worden, zijn de Zeeuwsche Blauwe en
-Bonte. Ook lichte Roode Star en licht-mozaïekzieke Eigenheimer kunnen soms
het stippelstreepvirus bevatten. In zekere zin kunnen ook zij als smetstofdragers
worden beschouwd. Hoewel op blz. 3 reeds gedeeltelijk op het gevaar van smet
stofdragers is gewezen, willen wij dit hier voor het stippelstreep nog onderstrepen.
Op het veld en in de bewaarplaats kunnen zij een bron van infectie vormen
voor rassen, die wel gevoelig zijn voor stippelstreepziekte. Vandaar dan ook,
* dat er niet alleen op toegezien mdet worden, dat geen rassen, die smetstofdragers
van stippelstreepziekte kunnen zijn, in de nabijheid van voor deze ziekte gevoelige
rassen als Eersteling, Bintje, Noordeling en andere komen te stâan. Ook rassen,
die niet gevoelig maar wel vatbaar zijn voor de stippelstreepziekte mogen niet
vebouwd worden naast deze smetstofdragers. Er kunnen in het laatste geval
planten besmet worden zonder dat zij er hinder van ondervinden; deze worden
dan op hun beurt weer gevaarlijk voor hun omgeving.
Deze planten zijn dan namelijk smetstofdragers geworden.
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5. Y virusziekte (Y-virus).

Ook het Y-virus kan zeer uitëenloopende ziektebeelden bij de rassen geven.
Wij willen alleen het ziektebeeld in Eersteling wat uitvoeriger beschrijven.
Reeds spoedig na het opkomen vertoonen de planten mozaïekverschijnselen.
Later zijn zij gekenmerkt door kleine, zeer bonte, wat glimmende en vooral on
effen bladeren. De bladranden worden hierdoor eenigszins gegolfd en de blaadjes
diepnervig. Het meest typeerend is echter wel, dat de blaadjes om hun hoofdnerf
naar beneden ombuigen. De plant krijgt zoodoende een krinkelachtig uiterlijk:
misvormde blaadjes met gegolfde bladranden, en sterke mozaïekverschijnselen.
De planten als geheel vallen, "behalve door hun fijnheid en lichte kleur/ vooral
op door de slappe, liggende stengels. Later in het seizoen worden de onderste
bladeren geel tot bronzig geel. Op de stengels en soms op de bladstelen ver
schijnen lichtbruine, necrotische (d.z. doode) vlekjes en streepjes. De zieke plan
ten sterven eerder af dan de gezonde.
Het primair ziektebeeld is geheel anders. De top- en hoogere bladeren van
de planten zijn duidelijk bont en op de hoofdnerven en soms ook op de zijnerven
komt fijn, lichtbruin necrotisch (dood) weefsel voor. Ook op dé bladstelen komen
wat lichtbruine vlekjes en streepjes voor. In tegenstelling met het primair stippelstreepziek bij Eersteling, dat o.a. gekenmerkt is door duidelijk en scherp afgeteekende bruine vlekjes in het blad, zien wij dus bij het primair Y-virusbeeld bij
Eersteling geen vlekken in het blad, maar uitsluitend fijne bruine streepjes op de
nerven.
Het secundair ziektebeeld wijkt in vele rassen sterk van het bovenstaande af.
Bevelander reageert met duidelijke stippelstreepverschijnselen: bruin-zwarte
vlekken op de bladeren en afsterven der onderste bladeren. Ook in dë knollen
komen eigenaardige bruine vlekken en kringen voor. Dit beeld lijkt dus veel op
het stippelstreepbeeld bij Eersteling. Eigenaardig is bovendien, dat het stippelstreep-vi/us bij Bevelander juist een soort „krinkel" veroorzaakt, zooals het
Y-virus bij Eersteling. Bevelander reageert op beide viren dus juist andersom dan
Eersteling.
Industrie is zeer gevoelig voor het Y-virus. De onderste bladeren verdrogen en
vallen af. Alleen een kale stengel en de bonte topblaadjes blijven over. De plant
ziet er wat „palmachtig" uit en men spreekt daarom wel van „palmpjes".
Eigenheimer reageert alleen met een meer of minder duidelijk mozaïek beeld.
Wij kunnen voor alle rassen geen beschrijving van de symptomen geven en
moeten volstaan met deze enkele typeerende voorbeelden, die wel bewijzen dat
we moeilijk van een algemeen Y-virus ziektebeeld kunnen spreken.
6. Aucuba-bont (Aucuba-virus)
Bij aantasting door Aucubabont is de ontwikkeling van de planten gewoonlijk
geheel normaal. Alleen bij zeer sterke aantasting heeft deze ziekte wel eenigen
invloed op den groei. Op de bladeren treft men vlekjes aan, welke geel van kleur
zijn.
De vlekjes zijn over het geheele blad verspreid. Meermalen komt het
voor, dat de vlekjes alleen te zien zijn op de eerst gevormde bladeren, terwijl de
later gevormde niets van de ziekte vertoonen. De ziekte is lang niet van zoo'n
ernstigen aard als en komt ook veel minder voor dan de mozaïekziekte, maar
toch mag ze niet geheel en al weggecijferd worden.
Het is namelijk bij de door Ir Rozendaal verrichte onderzoekingen gebleken,
dat bij optreden van Aucubabont in het loof van de rassen Beteka, Deva, Kathadiri,
Liberias, Nederlander, Orion, Saskia en Wilpo in de knollen van deze rassen
verschijnselen van pseudonetnecrose (zie Med. 9) kunnen optreden. Verder be- '
staat er gevaar, dat bij verbouw van Triumf, waarin Aucubabont optreedt, naast
Bintje, het virus wordt overgebracht. Bij Bintje treden dan geen Auçubabontverschijnselen op, maar het loof is in hevige mate misvormd, zoodanig zelfs, dat in
de praktijk wel gesproken wordt van „wangedrochten". '
'
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Daar de virusziekten met het pootgoed overgaan komt de bestrijding in wezen Bestrijding
neer op het telen van gezond pootgoed. De vraag „Hoe kan men de virusziekten van de
bestrijden", kan daarom ook zoo gesteld worden: „Welke maatregelen moeten er virusziekten
genomen worden om gezond pootgoed te telen?

Om de te nemen maatregelen góed te begrijpen herhalen wij de belangrijkste
van de onder 1—9 (blz. 1 t/m 4) genoemde gedragingen en eigenschappen der virus
ziekten en haar veroorzakers.
. a. Viruszieke planten geven een zieke nakomelingschap!
b. Virusziekten zijn besmettelijk;

.

c. De meeste virusziekten worden door bladluizen overgebracht!
d. Tusschen het tijdstip der besmétting en het verschijnen der ziekteverschijnselen
alsmede het doordringen in den knol, ligt een bepaalde tijdsruimte!
e. Verschillende aardappelrassen zijn smetstofdragers.
Hoewel de maatregelen die genomen moeten worden om gezond pootgoed te
verkrijgen in hoofdzaak beperkt blijven tot het selecteeren (d.i. verwijderen van
alle viruszieke planten) en het vroegrooien, zijn er verschillende andere dingen,
waarop gelet moet worden.
Keuze van het uitgangsmateriaal

Wanneer men tot de teelt van pootgoed wil overgaan, zorgt men in de eerste
plaats voor prima uitgangsmateriaal. Men kan hiertoe gebruik maken van AA.of A'goedgekeurd pootgoed. Wil men echter gebruik maken van eigen teelt, dan
moet een aantal volkomen gezonde planten uit een gewas, dat te voren reeds ge
selecteerd Werd, zeer vroeg gerooid worden.
Voor het goed uitvoeren- van de selectie is het noodig, dat de stand van het
gewas regelmatig en het aantal misplaatsen gering is. Zieke planten vallen dan
direct op en men kan dus vroeg gaan selecteeren. Daarom wordt het pootgoed
zorgvuldig op maat gesorteerd en alle knollen, waaraan iets mankeert, niet ge
bruikt. De poters zet men daarna in bakken om een goede bewaring te krijgen
en om het pootgoed te kunnen laten voorkiemen. Het poten moet met groote
zorgvuldigheid geschieden. Men lette er op dat:
a. de knollen van de verschillende maatklassen niet door elkaar, maar afzonder
lijk uitgepoot worden;
fa. alleen knollen met goed gevormde, doch niet te lange spruiten worden gepoot;
c. op gelijke diepte gepoot wordt.
Op deze wijze heeft men alle voorzorgen genomen voor een snelle en regel
matige opkomst en ontwikkeling! Dit is bij de selectie van groot belang.
Keuze van het perceel

Bij de teelt van gezond pootgoed speelt de ligging van het perceel een belang
rijke rol. Bij het opmaken van het bouwplan moet mén daarmede dus rekening
houden.
o. Het perceel mag niet omgeven zijn of grenzen aan perceeleri met slechte (d.w.z, met veel viruszieke) aardappelen of waarop een smetstofdrager verbouwd
wordt. Gedurende het groeiseizoen kunnen de bladluizen dan gemakkelijk de
smetstof overbrengen van de zieke buurperceelen uit de omgeving naar het
gezonde gewas.
b. Op één perceel moet men slechts één ras verbouwen. Is dit echter niet mo
gelijk, dan mag één der rassen geen smetstofdrager zijn van een virus, waar
voor de andere rassen vatbaar zijn.
c. Men neemt zoo mogelijk een vierkant perceel en zet dus de aardappelen niet
op lange strooken uit. Kantrijen worden nl. eerder besmet. Om deze reden
neemt men van de kantrijen gewoonlijk geen pootgoed.
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d. Het voor pootgoedteelt bestemde perceel moet goed, doch niet overdreven
bemest worden. Het optreden van gebreksziekten belemmert de selectie, daar de
ziekten dan moeilijker waar te nemen zijn. Dit is vooral bij kali- en fosforgebrek
N
het geval. Het gewas mag echter ook niet te geil zijn.
e. De ondervinding heeft geleerd, dat de nateelt van op gescheurd weiland geteeld
pootgcred gewoonlijk tegenvalt. Men gebruiké gescheurd weiland daarom
niet voor het telen van pootgoed.
i. Men blijve uit de buurt van boomen en struiken, wegens gevaar van bescha
diging door wantsen, waardoor de selectie bemoeilijkt wordt.
Perceelen, bestemd voor pootgoed, moeten.zoo geïsoleerd mogelijk gelegen zijn
en normaal bemest worden. Dit is vooral van beteekenis voor die gebieden,
waar nog weinig geselecteerd wordt.
Selectie

De verwijdering der zieke planten heeft een tweeledig doel. Men voorkomt
hierdoor, dat van de zieke planten pootgoed kan worden genomen en tracht
besmetting van gezonde planten tegen te gaan. Om besmetting te voorkomen
moet men de smetstofbronnen wegnemen, m.a.w. de zieke planten verwijderen.
(d.i.: selecteeren). Daar luizen de smetstof over brengen, moet geselecteerd wor
den, vóórdat zij zich sterk gaan vermeerderen. De luizen komen omstreeks eind
Mei op de aardappelplanten. De selectie moet dus vroeg plaats hebben. Men
begint met de selectie, zoodra de eerste zieke planten te onderkennen zijn. Het
gebruik van voorgekiemd pootgoed verdient ook daarom aanbeveling.
Het is niet voldoende, wanneer men zijn perceelen slechts eenmaal selecteert.
De selectie moet steeds herhaald en tot aan het rooien voortgezet worden. De
primair zieke planten, dit zijn de planten, die gedurende het seizoen besmet en
ziek zijn geworden, worden eveneens verwijderd.
Bij het selecteeren zelf doet men het best 1 à 2 meter voor zich uit te zien, daar
dan de zieke planten het gemakkelijkst worden opgemerkt. Verder dient er
bij het selecteeren op het volgende gelet te worden.
Ie. De zieke planten moeten voorzichtig worden uitgestoken, zoodat zdo weinig
mogelijk van de eventueel aanwezige luizen afvallen. De planten mogen niet
worden uitgeschud.
'
%
2e. De zieke planten moeten direct in een dichten zak gestopt worden, dus niet
onder den arm worden meegenomen, of op de plaats blijven liggen.
3e. De zakken mogen niet op het eind van het veld worden leeggestort, ook niet
tijdelijk, en het zieke loof niet in de sloot worden gegooid. De op het loof
aanwezige luizen zouden zich er van kunnen verwijderen en planten'in de
omgeving besmetten.
4e. De zieke planten moeten op afdoende wijze onschadelijk gemaakt worden
door ze ver van het .te selecteeren perceel te brengen of in een diepe kuil
te gooien en met zand af te dekken.
5e. Bij het selecteeren moeten ook de moederknol en de eventueel reeds ge
vormde knollen worden verwijderd. De moederknol kan namelijk opnieuw
uitloopen en de nieuwe^ knollen kunnen reeds besmet zijn.
Vroeg rooien

Wanneer men gedurende het geheele seizoen alle zieke planten heeft verwij
derd, zou men mogen verwachten, dat men een gezonde nateelt verkreeg. Dat is
echter niet zoo. Gedurende den groeitijd kan er besmetting plaats vinden, zonder
dat de planten ziekteverschijnselen vertoonen. Om een gezonde nateelt te verkrij
gen is vroeg rooien noodzakelijk en ook afdoende gebleken. Vroeg rooien is
niets anders dan het contact tusschen loof en knollen verbreken.
Reeds eerder is er op gewezen, dat. er een bepaalde tijdsruimte ligt tusschen
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de besmetting en het aankomen van het viras in den knol. Het vroeg rooien moet
dus op een tijdstip geschieden, dat het virus in mogelijk reeds besmette planten
nog niet in den knol is doorgedrongen.
Het juiste tijdstip van vroeg rooien is moeilijk aan te geven. In elk geval mag
het zichtbaar , worden van primair ziek niet als maatstaf gelden, daar gewoon
lijk het virus op dat moment reeds in de knollen is doorgedrongen. Bij de bepaling
van den rooidatum dient men rekening te houden met de volgende omstandig
heden.
Bij aanwezigheid van veel luizen zal men vroeger, moeten rooien
dan wanneer er weinig luizen zijn.
'

a. Bladluizen.

b. Zetting. Als algemeene regel kan men aannemen, dat er gerooid moet worden,
wanneer een voldoend aantal pootbare knollen gevormd is.
c. Bestemming van het pootgoed. Wordt de oogst bestemd voor nieuw selectie
materiaal of voor den verkoop als goedgekeurd pootgoed, dan dient men vroe
ger te rooien, dan wanneer het een gewas moet opleveren dat voor consumptie
bestemd is. In dit geval kan men iets later rooien, daar het de opbrengst niet
schaadt, wanneer in het gewas nog enkele procenten zieke planten optreden.
Het doodspuiten of afmaaien van het gewas is niet met vroeg rooien gelijk te
stellen. Het is zeer moeilijk het gewas radicaal dood te spuiten. De onderste ge
deelten der stengels gaan spoedig weer uitloopen en juist deze jonge scheutjes
worden gemakkelijk geïnfecteerd.
Het aftrekken van het loof levert echter wel goede resultaten op. Het aftrekken
moet echter goed en zorgvuldig gebeuren, opdat oo£ het gedeelte der stengels, dat
in den grond zit, mede verwijderd wordt. Het voordeel van loöfaftrekking is, dat
dan de knollen in den grond afharden. Indien mogelijk dient men alleen te rooien,
wanneer het gewas goed opgedroogd en de grond tevens zoo droog mogelijk
is. Dit laatste wordt bevorderd door het gewas eenige dagen voor het rooien dood
te spuiten. Het rooien bij vochtig, broeierig weer is gevaarlijk in verband met
het optreden vgn Phytophthoia.
Bewaring van vroeg gerooid pootgoed

Het vroeg rooien en de bewaring van het vrÄeggerooide product moeten met
zorg uitgevoerd worden.,
Onrijp pootgoed ontvelt gemakkelijk en dit moet voorkomen worden. Ook
mag men' dit vroeggerooide pootgoed niet in de zon laten liggen in verband met
het gevaar van het optreden van zwarte harten. Het verdient de voorkeur direct
in bakjes te rooien en deze op een koele plaats te zetten, b.v. in een koestal en
ze daarna b.v. in October—November naar een poterbewaarplaats over te brengen.
In Augustus en September n.l. kan de temperatuur in een poterbewaarpläats vrij
hoog zijn.
Beschikt men niet over kiembakken of rooit men voor verkoop, dan worden
de aardappelen direct in smalle kuilen ingekuild en afgedekt met een dunne
laag stroo of riet, die met een weinig grond wordt • vastgelegd* Aardappelloof
mag hiervoor niet gebruikt worden.
'
De vroeggerooide aardappelen moeten zoo mogelijk voor den winter gesor
teerd worden. De sorteering mag echter niet direct na het rooien plaats vinden,
daar dan de aardappels teveel ontveld worden.
Bij de bewaring in poterbewaarplaatsen dient nog op een punt de aandacht
gevestigd tè worden. Er is vroeger reeds op gewezen, dat ook besmetting met
virusziekten in de bewaarplaats kan plaats vinden. Dit is het geval wanneer er
bladluizen in de bewaarplaats voorkomen.
Het is daarom aan te raden de bewaarplaatsen op geregelde tijden uit te rooken
met een nicotinepreparaat of met Calcid. Zie hiervoor Med. 92 van den Plantenziektenkundigen Dienst „Ziekten en beschadigingen van landbouwgewassen en
haar bestrijding."
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Alvorens in kuilen bewaarde aardappelen van een winterdek te voorzien,
dient men zich er van te overtuigen dat de aardappelen mooi droog zijn en dat er
geen rot in voorkomt. In het voorjaar worden de kuilen bijtijds en regelmatig
gecontroleerd op de mate van kiemen. Men moet er rekening mee houden, dat
vroeg gerooide aardappelen gemakkelijker uitloopen dan laat gerooide.
Stamboomteelt

De beschreven werkwijze bij het selecteeren wordt aangeduid met massaBij deze methode worden de zieke planten uit het gewas verwijderd.
Om in het bezit te komen van zeer goed uitgangsmateriaal word ook de stam
boomteelt toegepast. Om X-virusvrij uitgangsmateriaal te krijgen, is men dikwijls
genoodzaakt deze teeltwijze toe te passen. Hierbij gaat men als volgt te werk:
In een gewas wordt een aantal volkomen gezonde en mooie planten gemerkt,
vroeggerooid en de opbrengst van iedere plant afzonderlijk bewaard. De op
brengst van iedere plant wordt het volgende voorjaar weer afzonderlijk uitgepoot.
x Vroeger werden deze stammen meestal in lange rijen tusschen bieten of een
ander gewas gezet. Men gaat er steeds meer toe over de stammen in kleine veld
jes naast elkander uit te zetten, waardoor ze beter te beoordeelen ^zijn.
Men beperke zich bij de stamboomteelt zooveel mogelijk tot één ras. Heeft
men echter stammen van verschillende rassen, dan dient men na te gaan, welke
niet en welke wel naast elkander mogen staan (smetstofdragers). Men zet bv.
geen Eigenheimers naast Lichte Roode Star.
Bij de stamboomteelt let men niet alleen op het voorkomen van ziekten, maar
ook op verschil in groei, enz. %Men moet echter niet te spoedig meenen dat be
paalde stammen beter zijn dan andere. De waarde van de stamboomteelt moet
vooral gezocht worden iri het feit, dat de verbouwer aan zijn stammen meer zorg
besteedt dan aan het groote veld. Hij is er bovendien gemakkelijker toe geneigd
om nog scherper te selecteeren en zeer vroeg te rooien.
Ook leveren de stammen een mooi, uniform en gezond gewas.
Om deze redenen verdient de stamboomteelt alle aanbeveling.

^ selectie.

ZIEKTEN VEROORZAAKT DOOR SCHIMMELS EN BACTERIËN
7. Rhizofctoniaziekte (= lakschurft), veroorzaakt door Hypochnus (Rhizoctonia)
sclani P r i 1 1. et D e 1.
De eerste duidelijke gevallen van Rhizoctóniaziekte kan men aantreffen in de
eerste helft van Juni, soms zelfs einde Mei of nog vroeger. Het aantal ziekte
gevallen kan dan nog vrij gering zijn. Later in den groeitijd neemt het meestal toe.
De Rhizoctóniaziekte kan zich op zeer verschillende wijzen voordoen.
Ie Aantasting van de kiemen (Pl. VIII, fig. 11). Wanneer de aardappelen wat
vochtig en warm bewaard worden, ontstaan op de kiemen vaak bruine plekken,
welke soms zoo groot worden dat de kiem afsterft. Ook na het poten kan in den
grond hetzelfde verschijnsel optreden. Bij het bezichtigen van de kiemen ziet
men met het bloote oog en in ieder geval met de loupe vaak bruine schimmel
draden. Het bruin worden en afsterven van spruiten tijdens de bewaring en na
het poten kan ook een gevolg van andere oorzaken zijn. Onder de aangetaste
plekken kan de spruit wederom uitloopen en zoodoende wordt, wanneer tenminste
ook deze spruit niet hetzelfde lot ondergaat, toch een plant gevormd. Deze komt
laat boven den grond. Dat het opkomen door Rhizoctonia-aantasting geheel ach
terwege blijft, komt niet vaak voor.
2e Aantasting dei jonge planten. Wanneer de planten een hoogte hebben be
reikt van ± 10 cm ziet men hier en daar soms planten, die geheel en al ver
welken. Trekt men zulk een plant uit den grond, dan blijkt ze zeer los te staan
en het beeld doet denken aan vreterij. Vaak zijn slechts een, of een paar stengels
van de plant op deze wijze aangetast. Bij nat weer worden er boven de plek van
aantasting nog wel enkele worteltjes gevormd, maar gewoonlijk zijn deze niet in
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staat den stengel in het leven te houden. Ook op de op deze wijze aangetaste plan
ten vindt men de bruine draden.
3e Aantasting der oudere planten. Het saamgeknepen zijn der blaadjes in den
top is een verschijnsel, dat in zeer vele gevallen wijst op een aantasting door
Rhizoctonia. Toch kan het samenvouwen ook andere oorzaken hebben, zooals
beschadiging van de stengels en sterke droogte. Gewoonlijk gaat bij Rhizoctoniaaantasting het vouwen der blaadjes gepaard met bruinkleuring van het ondèraardsche en juist boven den grond gelegen gedeelte van den stengel, welke bruinkleuring vaak aanleiding geeft tot verwarring met het beeld, dat ontstaat door
vieterij. De bruine schimmeldraden geven ook hier wederom zekerheid. Bij door
Rhizoctonia aangetaste planten treedt ook menigmaal bovengróndsche knolvor
ming op (Pl. IX, fig. 13), maar omgekeerd wijst niet iedere bovengrondsche knolvorming op Rhizoctonia. Een vroege bloei kan bij sommige rassen een aanwijzing
zijn voor aantasting door Rhizoctonia (Eersteling, Eigenheimer). Een zeker ken
merk voor de aanwezigheid van de ziekte is het optreden van een. witte schim
melmanchet om den voet van de stengels (Pl. VIII, fig. 12). Deze treedt gewoon*
lijk alleen op, wanneer het weep vochtig en warm is. Lang niet altijd is aan de
bovengrondsche deelen van de plant te zien, dat de plant is aangetast. Alleen
door het optreden van 4e witte schimmelmanchet (Hypochnus) of door het uit
trekken van de planten en deze te onderzoeken op het voorkomen van schimm&ldraden is dan uit te maken of de ziekte al of niet aanwezig is.
Op de stolonen, wortels en knollen komen bruinzwarte korstjes voor. Deze be
staan uit een aantal sterk ineengeweven schimmeldraden. De korstjes worden
aangeduid met den naam Sclerotien. De grootte ervan loopt uiteen van 2 tot 10 mm
pf meer (Pl. IX, fig. 14). Deze Sclerotien zijn zeer bestand tegen uitwendige in
vloeden, zooals koude en droogte.
~
Planten, die de genoemde ziekteverschijnselen in sterke mate vertoonen, geven
een geringere opbrengst. Soms is het aantal knollen van aangetaste planten grooter dan van gezonde, doordat de aangetaste stolonen 'zich sterker vertakken en
hieraan meer, maar kleinere en hoekige aardappelen groeien, zoodat geen mooie
partij verkregen wordt. In Amerika noemt men deze ziekte daarom wel de „kleine
aardappelziekte". Vooral bij planten met bovengrondsche knollen is de opbrengst
zeer klein.
De overgang der ziekte heeft op twee wijzen plaats en wel:
1. Op knollen, van aangetaste planten komen in grooter of kleiner aantal ,
Sclerotien voor. Na het poten groeien hieruit schimmeldraden, die zich over
de uitloópers en knollen verspreiden en die de plant, onder voor haar minder
gunstige omstandigheden, kunnen aantasten.
2. De zwam, die de ziekte veroorzaakt, blijft in den grond achter en kan van
hieruit eer* gezonde plant ziek maken. Ook woekert zij op verschillende on
kruiden. Herhaalde verbouw van aardappelen op hetzelfde perceel kan sterke
vermeerdering van de schimmel in den grond tot gevolg hebben.
Ook bemesting en grondsoort kunnen van invloed zijn op het optreden van
Rhizoctonia. Versehe, onvoldoend verteerde stalmest, in het voorjaar aangewend,
geeft meestal een sterke aantasting. De ziekte treedt ook vaak zeer 'Sterk op humusrijke zand- en veengronden op.
Middelen ter voorkoming of bestrijding zijn:
le Voldoende afwisseling in de vruchtopvolging, terwijl rekening wordt ge
houden met de bemesting, dus liefst gieen aardappelen op met verschen, onvoldoend
verteerden stalmest bemeste perceelen; in streken met uitgebreiden aardappelverbouw kome men op de stukken grond, waar veel Rhizoctonia voorkomt, niet te
vaak met aardappelen terug.
2e Het poten van knollen, waarop geen Sclerotien voorkomen.
3e Ontsmetting van het pootgoed.
Deze ontsmetting kan geschieden door het pootgoed gedurende lVa uur onder
te dompelen in een sublimaatoplossing ter sterkte van 1 pro mille, of gedurende
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20 à 30 minuten in een oplossing van Aardisan, Areitan, Fusariol-natontsmetter
of Tubavit, ter sterkte van IV2 pro mille. Bij gebruik van sublimaat en Fusariol
mag de ontsmetting niet in metalen vaatwerk plaats hebben. Bij aanwending
van Aardisan,'Axetan-en Tubavit bestaat hiertegen geen bezwaar, mits geen
zinken vaatwerk wordt gebezigd.
Bij gebruik van Aardisan, Aretan, Fusariol-naton.tsmet.Her of Tubavit (niet bij
sublimaat) worden ook goede resultaten verkregen bij toepassing van de dompel
methode. De aardappelen worden dan 1 minuut in een oplossing gebracht ter
sterkte van 0,5% of 5 minuten in een van 0,3%.
De volgens deze dompelmethode ontsmette knollen mogen niet te snel opdrogen.
Men zorge er voor dat de aardappelen na deze behandeling nog — een half uur
vochtig blijven. Bij toepassing echter van de onderdompelingsmethode kan men
de knollen direct laten drogen.
Het is noodig, vóór tot de ontsmetting wordt overgegaan, den aanhangenden
grond door wasschen in water zooveel mogelijk te verwijderen, omdat deze zich
vooral hecht op plaatsen, waar zich sclerotiën of zwamdraderi bevinden, waardoor
de oiitsmettingsstof niet voldoende doordringt. Ook verliest deze, bij aanwezig
heid van grond, spoediger haar werking.
Het liefst behandele men de aardappelen in dem herfst, of vroeg in het voor
jaar. Behandeling kort voor het poten geeft méérmalen,: speciaal' bij aanwending
van sublimaat, aanleiding tot teleurstelling.
Voor de ontsmetting van 1 hl aardappels heeft men — 50 liter oplossing noo
dig. Dezelfde oplossing kan bij toepassing van de onderdompelingsmethode bij
gebruik van sublimaat 3 maal achtereen aangewend worden, bij gebruik van
• Aardisan, Aretan, Fusariol-natantsnietter of Tubavit 6 maal. Noodig is dan, dat
telkens na iedere behandeling, per 100 liter oplossing 4 liter van eene oplossing
van dubbele sterkte, dus van 3 pro mille, wordt toegevoegd. Wordt de oplossing
slechts 3 maal gebruikt, dan is dit niet noodig. Aardisan,, Aretan, Fusariol-natont
smetter of Tubavit voege men niet direct aan het water toe, maai! men make van
de benoodigde hoeveelheid eerst een papje, dat daarna onder flink roeren in hét ,
water wordt gebracht.
Bij toepassing van de dompelmethode moet na iedere behandeling per 100 ]
oplossing 4 liter van dubbele sterkte, respectievelijk dus van 1 en 0,6 %, worden
toegevoegd. Dezelfde oplossing kan dan 20 en 15 maal gebruikt worden, al naar 1
er ontsmet wordt met 0,5 of 0,3% oplossing.
Bij aanwending van sublimaat als ontsmettingsmiddel is het gebruik van pastilles
ù 1 gram sublimaat (de pastilles zelf wegen IV2 gram) zeer gemakkelijk. Voor elke
liter water is dan 1 pastille noodig.
Het is gehleken, dat het gebruik van zeer koud water nadeelig werkt. Watèr
kouder dan 5° C moet zeker niet gebruikt worden.
Zoowel sublimaat ais Aardisan, Aretan, Fusariol en Tubavit zijn giftige stoffen,
wanneer -ze in de maag komen. Men zij er dus uiterst voorzichtig mede!
Men houde er rekening mede, dat bij de ontsmetting alleen de, sclerotiën, welke
op de knollen voorkomen, gedood worden. Wanneer ontsmette knollen in grond
gepoot worden, die met Rhizoctonia besmet is, bestaat de mogelijkheid, dat dé
planten toch nog worden aangetast. Toch heeft de ervaring geleerd, dat, ook al
is de grond besmet, ontsmetting van met Rhizoctonia besmet pootgoed zeer groote
voordeelen kan opleveren! vandaar dat ze sterk kan worden aanbevolen.
Om te onderzoeken of het pootgoed besmet is,' wascht men een flink monster
in water af. De sclerotiën worden dan veel duidelijker zichtbaar.
8. Ringvuur in het loof, veroorzaakt door Verticillium albo-atrum Reinke
et B e r t h .
In 't midden of in 't laatst van Juni komen dè eerste aangetaste planten voor.
Bij geringe aantasting vindt men op de onderste bladeren bruine vlekken.
Gewoonlijk komt op een blad slechts één vlek voor. Deze vlek gaat uit van den
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rand van het blad of van den top en kan later het geheele blad beslaan, dat dan
ineenschrompelt. Om de bruine vlek vindt men bijna zonder uitzondering 'een
gele strook of ring, vandaar de naam ringvuur, dien men in de praktijk aan deze
ziekte heeft gegeven.
De aangetaste bladeren zijn verder min of meer verwelkt en lichter van kleur.
De ziekte tast achtereenvolgens hoogergeplaatste bladeren aan en doet de planten
verdorren en voortijdig afsterven. Het ringvuur in het loof wordt vaak
verward met de gewone aardappelziekte (Phytophthora infestans). Toch is de
laatstgenoemde ziekte van het ringvuur
gemakkelijk te onderscheiden en wel
doordat:
le de gele strook om de bruine vlek bij Phytophthora ontbreekt;
2e bij Phytophthora aan de onderzijde der bladeren een witte donzige ring om
de bruine vlek, vooral bij warm en vochtig weer, is waar te nemen;
3e het ringvuur vooral bij droogte optreedt, zoodat men zelfs meermalen den
indruk krijgt, dat de genoemde verschijnselen het gevolg zijn van verdroging;
Phytophthora tast juist de planten aan bij Vochtig weer;
4e het ringvuur in het laof doorgaans verspreid voorkomt tusschen de gezonde
planten. Alleen bij sterke aantasting maakt het den indruk, alsof het geheele veld
of een gedeelte er van is aangetast. Het ringvuur heeft verder een langzaam ver
loop in tegenstelling met de aardappelziekte, die zich bij warm en vochtig weer
snel over geheele velden verbreidt.
De aantasting door ringvuur wordt ook wel verward met beschadiging door
wind. Ook hierbij treden bruine vlekken op, uitgaande van den rand, maar de
gele ring ontbreekt.
De opbrengst van aangetaste planten is geringer dan die van gezonde. De
vermindering in opbrengst is sterk afhankelijk van den graad van aantasting en
de tijd van optreden van de ziekte.
De ziekte kan op tweeërlei wijze worden overgebracht:
1. Knollen. Knollen, afkomstig van aangetaste planten, bevatten inwendig (in
den vaatbundelring) de zwam, die de ziekte veroorzaakt; uitwendig is van de aan
tasting niets te bespeuren. Of uit de aangetaste knollen zieke planten voortkomen,
hangt van de omstandigheden af. Op de lichtere gronden en bij droog weer open
baart zich de ziekte namelijk vroeger en sterker dan op vochtige gronden en in
vochtige zomers. Bij een in 1927 genomen proef bleek, dat in de nakomelingschap
van 98 in 1926 ringvuurzieke Eigenheimers bijna zonder uitzondering weer zieke
planten voorkwamen. Slechts bij 5 planten heeft in 't geheel geen overgang plaats
gehad.
Van de in totaal 836 uitgezette poters leverden 284 een zieke plant, dus — 1/'.
2. Grond. De zwam kan ook in den grond achterblijven en van daar uit gezonde
planten besmetten. Op de zandgronden is de besmetting van den grond soms zoo
sterk, dat steeds op die plaatsen, waar de schimmel voorkomt, de planten alle
vroegtijdig afsterven. Kleigrond kan soms ook sterk besmet zijn.
Middelen ter voorkoming of bestrijding zijn:
1. Ruime vruchtwisseling;
2. In velden, bestemd voor levering van pootgoed, worden alle ringvuurzieke
planten verwijderd.
Wanneer de ziekte eenmaal in het gewas voorkomt, is ze niét meer te bestrij
den. Bespuiten met Bordeauxsche-, Bourgondische pap of andere koperhoudende middelèn helpt tegen deze ziekte niet. Wel zal bij vroeg rooien het aantal
ringvuurzieke nakomelingen kleiner zijn dan bij laat rooien.
9. Alternaria.

De zwam Alternaria solani (E. et M.) Jones et Grout kan zoowel het blad
als de knollen aantasten. Bij aantasting van het blad treden, verspreid over het
blad, bruine tot zwartachtige vlekken op, die zeer verschillend in grootte zijn
fPl. X, fig. 16). De vlekken zijn doorgaans scherp begrensd en hoekig. Soms ver
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smelten twee of meer vlekken met elkander. Op de grootere vlekken ziet men
concentrische kringen, waardoor de Vlekken iets op een schietschijf gelijken
(Pl. X, fig. 17). Deze -concentrische ringen zijn wel het beste kenmerk er voor,
dat men met Alternaria-aantasting te doen heeft. Ook door andere oorzaken kun
nen bruine vlekken op de bladeren ontstaan (droogte, verbranding, aantasting
door Phytophthora, ringvuur, stippelstreep), maar in die gevallen ontbreken steeds
de bovengenoemde kringen. Ook op de stengels kan Alternaria-aantasting bruine
vlekken veroorzaken. Bij sterk optreden van Alteraaria sterft het loof voortijdig
af, wat vermindering van opbrengst tot gevolg heeft.
De aantasting begint gewoonlijk aan de onderste reeds geheel uitgegroeide bla
deren. Zij is zeer afhankelijk van het weer. Sterk optreden van Alternaria wordt
vaak geconstateerd, wanneer na een lange periode van warmte en droogte een
warme regenperiode volgt. Alsdan kan een zeer snelle uitbreiding vain de ziekte
plaats hebben. In ons land is dit niet alle jaren het geval, vandaar, dat Alter
naria niet elk jaar optreedt.
De aantasting van de knollen is gekenmerkt door kleinere of grootere, meestal
niet zeer diep in het vleesch ingezonken, donkere, soms iets bronsachtig gekleur
de vlekken (Pl. X, fig. 18). Ze zijn doorgaans onregelmatig van vorm, soms ook
wel eenigszins rond. De inzinking kan scherp begrensd zijn, maar ook ziet men
wel, dat het zieke gedeelte zeer onregelmatig in het gezonde overgaat; de schil is
dan in de omgeving van zulk een plek min of meer samengetrokken. Bij het begin
van de aantasting ziet men soms niet meer dan een donker gekleurd streepje of
vlekje. Laat men dergelijke knollen liggen, dan treden later de boven beschre
ven inzinkingen op.
Snijdt men de zieke plek aan, dan blijkt het vleesch onder de opperhuid in een
bruine massa te zijn overgegaan. Aanvankelijk is deze massa nog zacht, maar
later wordt het oppervlakkig gelegen gedeelte harder, soms zelfs zoo hard, dat
men er slechts met moeite doorheen kan snijden. Onder de opperhuid is de massa
verdroogd en lichtbruin van kleur. Dit gedeelte kan weer van het gezonde vleepch
gescheiden zijn door een smalle, eenigszins donkerbruine, nog vochtige zóne.
Niet alle rassen zijn even vatbaar voor Alternaria. Dit geldt zoowel voor het
blad als voor de knollen. Het verschil in vatbaarheid van de knollen bij verschillende rassen is grooter dan dat van het blad. Van de hier te lande verbouwde
rassen zijn de knollen van Bintje en Eersteling wel het sterkst vatbaar, hoewel
de ingezonken plekken ook wel gevonden zijn bij Eigenheimer, Alpha en andere
rassen.
De schade, die Alternaria aanricht aan het loof, is doorgaans niet groot, daar
vaak de aantasting eerst plaats heeft aan het eind van het groeiseizoen. Die
aan de knollen kan daarentegen soms zeer groot zijn. Percentages aangetaste
knollen van 40 en hooger komen meermalen voor.
Bij het verzamelen van gegevens omtrent het optreden van Alternaria is wel ge
bleken, dat de wijze van bewaring van de aardappelen van invloed kan zijn op
het optreden van de ziekte. Vooral een te w.arme bewaring kan uitbreiding
van de ziekte in de knollen tot gevolg hebben. Evenzoo is het wel zeker, dat
Alternaria vooral verwonde knollen aantast. Hoe minder de aardappels verwerkt
behoeven te worden, hoe beter dit is.
Sterk af te raden is het dekken van aardappelkuilen met loof, ook al geschiedt
dit slechts tijdelijk.
In de praktijk zijn wel goede resultaten yerkregen met het afmaaien van het loof,
zoodra Alternaria optrad, terwijl daarna het loof van het veld werd verwijderd.
Aanbeveling verdient het dan nog om eerst tot rooien over ,te gaan, wanneer de
grond goed droog is. Het rooien zal dan op zoodanige wijze moeten geschieden,
dat zoo weinig mogelijk verwonding optreedt, dus, indien eenigszins mogelijk,
niet met de rooimachine.
In landen, waar Alternaria regelmatig optreedt in het blad, wordt de ziekte
tegengegaan door bespuiting met Bordeauxsche-, Bourgondische pap of an-
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dere koperhoudende middelen. Hier te lande heeft men echter nog niet veel resul
taat van bespuitingen met deze middelen opgemerkt. Mogelijk is echter, dat niet
steeds op het juiste tijdstip is gespoten, of de bespuiting niet lang genoeg is door
gezet. Voorshands zouden wij dan ook nog wel degelijk een bespuiting als voor
behoedmiddel tegen Alternaria willen aanbevelen. Men spuite echter regel
matig, dus ook in droge perioden en zette het spuiten, ook tot het laatst van het
groeiseizoen door, terwijl het op een gegeven oogenblik gewenscht kan zijn het
gewas dood te spuiten of af te maaien.
10. De aardappelziekte (het „kwaad"), veroorzaakt door Phytophthora irüestans
d e Bary.
De aardappelziekte tast het loof en de knollen aan. Op de blaadjes ontstaan,
zoowel aan den rand als midden op het blad, bruine of grijsbruine vlekken (PI.
IV). Bij warm vochtig weer ziet men aan den onderkant van de bladeren rondom
en op het bruin wordende weefsel een wit schimmelpluis optreden, bestaande uit
vertakte sporendragers, waaraan ontelbare sporen worden gevormd. Met behulp
van deze sporen, die gemakkelijk door den wind verspreid worden, kan de ziekte,
wanneer het weer gunstig is (warm en vochtig), zich zeer snel verbreiden.
Bij aantasting van de knollen treden er op de schil paarsbruine vlekken op en bij
doorsnijden 'van door de „ziekte" aangetaste knollen bemerkt men, dat gedeelten
van het vleesch bruin zijn gekleurd (Pl. IV). Aangetaste knollen worden meestal
door andere schimmels of bacteriën verder tot droge of natte rotting gebracht.
De schimmel blijft, zooals door Mej. H. L. G. de Bruyn is aangetoond, in
den grond over. Zij kan ook in de knollen achterblijven, maar dit behoeft geen
reden te zijn om van gewassen, waarin de ziekte wordt opgemerkt, geen pootgoed
te nemen, want ook gewassen, opgegroeid uit volkomen ziektevrije poters, kun
nen er door geteisterd worden, althans wanneer zij tot een vatbaar ras behooren
en wanneer het weer voor het optreden der ziekte bevorderlijk is.
Dat de verschillende aardappelrassen in zeer verschillende mate vatbaar zijn
voor aantasting door deze ziekte, is algemeen bekend.
De directe bestrijding geschiedt door bespuiting van het aardappelloof met •
Bordeauxsche-, Bourgondische pap of andere koperhoudende middelen.
Voor verdere bijzonderheden zie Mededeeling no. 52 „De aardappelziekte (Phy
tophthora infestons)" en Vlugschrift 48 „De Aardappelziekte".
11. Cercospora Concors.

In 1935 trad hier te lande op verschillende perceelen een bladvlekkenziekte op,
die veroorzaakt wordt door Cercospora Concors (C a r p.) S a c c.
Eerst ziet men aan de bovenzijde der bladeren kleine, gele vlekken van enkele
mm middellijn. Deze vlekken vergrooten zich en worden in het midden wat donker
der, meer bruingeel. Zij zijn dan om'geven door een rand van duidelijk paarsachtige
kleur. Weldra worden de vlekken, die meestal duidelijk door twee nerven be
grensd zijn en daardoor zelden grooter zijn dan ± 1 cm, geheel zwartpaars van
kleur; soms vloeien twee vlekken samen tot een langere, smalle vlek. Daarna
worden zij dor en het zieke bladweefsel kan uitvallen, zoodat gaten ontstaan.
Aan de onderzijde ziet men een lichtgrijs pluis; bij microscopisch onderzoek
blijkt dit pluis te bestaan uit sporendragers met sporen van bovengenoemde zwam;
de zwam klimt a.h.w. tegen de haren op, zoodat deze omsponnen zijn met het grijze
zwamweefsel.
De ziekte kan gemakkelijk verward worden met de A/iernaria-bladvlekkenziekte; de vlekken zijn bij deze laatste echter donkerder van kleur, scherper begrensd
en voorzien van concentrische ringen.
De vlekken, door Phytophthora veroorzaakt, zijn meer bruin van kleur, zij zijn
omgeven door een lichter gekleurden rand, waarop aan de onderzijde van het blad
een fijn, wit donzig pluis te zien is.
De vlekken van het ringvuur hebben weer een ander uiterlijk; zij zijn meer
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zwartbruin en omgeven door een duidelijken ring, waaraan de ziekte haar -naam
dankt. Van een schimmelpluis is niets te zien.,
De bovenstaande beschrijving zal voldoende zijn om de ziekte te herkennen. De
onderste bladeren schijnen het eerst te worden aangetast, zoodat men wat in de
planten moet zoeken.
In de buitenlandsche literatuur staat vermeld, dat zij door bespuitingen met
Bordeauxsche pap afdoend kan worden bestreden. Hetzelfde zal wel het geval
zijn bij gebruik van Bourgondische pap en andere koperhoudende middelen.
12. Wratziekte veroorzaakt door Synchytrium endobioticum Perc.

Daar de wratziekte een zeer belangrijke plaats inneemt onder de aardappelziek
ten, waarvan men den invoer in verschillende landen door invoerbepalingen tracht
tegen te gaan en dus het vinden van wratzieke aardappelen in uit Nederland ko
mende zendingen tot zeer groote handelsbelemmeringen aanleiding zou kunnen
geven, moet aan deze ziekte groote aandacht worden gewijd.
De meeste kans op het voorkomen van wratziekte bestaat daar, waar de aard
appelcultuur zeer intensief gedreven wordt, dus waar va:ak aardappels op hetzelfde
perceel worden verbouwd. Het meest vindt men de ziekte dan ook op zgn. arbeidersperceelen. Dit neemt niet weg, dat ook op hét gewone bouwland de wratziekte
kan voorkomen.
De.herkenning der ziekte op het land is niet gemakkelijk, aangezien hier te lande
het loof der aangetaste plant geen enkel teeken daarvan vertoont. Men moet speciaal
op het onderste deel der stengels letten of daar de typische groene, bloemkoolachtige massa's in de oksels der bladeren en aan den voet vari den stengel aanwezig zijn.
Bij den oogst is de herkenning der ziekte, althans in de meeste gevallen, veel
gemakkelijker, omdat men dan de typische wratten aan de knollen vindt (Pl. XI,
fig. 21). Een lichte aantasting der knollen is echter moeilijk vast te stellen,daar de
wratten dan zeer klein zijn en slechts uit kleine opzwellingen van de oogeri be
staan.
.
De ziekte wordt naar andere terreinen overgebracht met aangetast pootgoed,
met compost, waarin stengels van zieke planten of schillen van aangetaste aard
appelen zijn verwerkt, of met mest van dieren, die 'met ongekookte wratzieke
aardappelen zijn gevoerd.
Terreinen, waar de wratziekte ook maar in geringe mate voorkomt, moeten on
voorwaardelijk van het leveren van pootgoed worden uitgesloten. Op zulke perceelen wordt alleen de teelt van voor wratziekte onvatbare rassen toegestaan. Dit
is de eenige wijze, waarop de ziekte kan worden bestreden. De teelt van onvat
bare rassen is niet' alleen noodzakelijk voor die gebieden, waar de wratziekte
voorkomt, maar wel degelijk ook voor die, waar ze nog niet is gevonden. Door
algemeenen verbouw van onvatbare rassen kan uitbreiding der ziekte geheel
voorkomen worden.
In de rassenlijst van de Rijkscommissie voor de samenstelling der Rassenlijst
voor Landbouwgewassen te Wageningen voor hét jaar 1947 waren de volgende
voor wratziekte onvatbare rassen opgenomen: 'Alpha, Beteka, Bevelander, Deva,
Doré, Erdgold. Frühmölle, Furore, Geelblom, Komeet, Koopmans Blauwe; Libertas;
Matador, Meerlander, Nederlander, Noordeling, Orion, Populair, Record; Saskia;
Souvenir, Triumf, Ultimus, Voran, Wdlpo en IJsselster,
13. Aantasting door Sclerotinia.

De aantasting door Sclerotinia sclerotiorum M a s s e e komt in enkele jaren
nog wel eens voor maar gewoonlijk toch niet in zoodanige mate, dat groote schade
wordt aangericht.
Bij optreden van deze ziekte ziet mén enkele of meer planten in het gewas
plotseling, verwelken en afsterven. Soms zijn het slechts een of een paar stengels
van de plant, soms ook de geheele plant. Het ondereinde van de stengels kan bij
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vochtig weer in rotting overgaan, bij droog weer wordt het meer houtig en soms
iets witachtig van kleur. Bij doorsnijden van de aangetaste stengels treft men daar.in aanvankelijk wit gekleurde, spoedig zwart wordende Sclerotien aan. Ook uit
wendig aan de stengels kunnen deze -wel voorkomen.
Een direct'bestrijdingsmiddel is niet aan te geven. Gewenscht is het, de stengels,
die aangetast zijn, voorzichtig uit te trekken, zoodat de Sclerotien niet op den grond
vallen en zé daarna, b.v. door verbranding, te vernietigen. Verder kan ruime
vruchtwisseling aanbevolen worden.
14. Zwartbeenigheid, veroorzaakt door Bacterium Phytophthoium Appel of
verwante soorten.
Omstreeks midden Juni komen gewoonlijk de eerste zwartbeenige planten
voori ook later in den groeitijd kan men ze vinden.
De vroeg aangetaste planten ontwikkelen zich slecht. De bladeren en stengels
krijgen een geelgroene kleur. Later sterven de onderste-blaadjes, na vooraf geheel
geel te zijn geworden, af. De blaadjes in den top worden geel en vouwen zich om
de middennerf, terwijl de top van zoo'n plant niet uitgroeit. Dé aangetaste stengels
zijn met weinig moeite uit den grond te trekken. Gewoonlijk breken ze even onder
de bodemoppervlakte af. De stengelvoet is zwart van kleur, zacht, bij vochtig
weer slijmerig, bij droogte samengeschrompeld. Snijdt men den stengel op deze
plaats door, dan ziet men, dat hij ook inwendig donker van kleur is. De lenticellen
zijn vaak aan den stengelvoet zeer gezwollen.
Planten, die later in den groeitijd worden aangetast, of slechts in geringe mate
aan zwartbeenigheid lijden, ontwikkelen zich nog vrij goed. De verkleuring en het
vouwen van de blaadjes is dan minder sterk. Aan den stengelvoet zien wij even
wel ook hier de zwarte kleur, terwijl het merg in het benedengedeelte van den
stengel vaak week en grauwzwart wordt. De opbrengst kan nog vrij goed zijn.
In twijfelachtige gevallen zijn de weeke, rottende voet van den stengel, het
week en grauw tot zwart worden van het merg en de walgelijke geur, die ken
merkend is voor deze ziekte, de bewijzen, dat men met Zwartbeenigheid te doen
heeft.
Planten, die vroeg en in hevige mate worden aangetast, vormen geen of bijna
geen knollen.
Knollen, afkomstig van zieke planten, gaan vaak later op het veld of iri de be
waarplaats in rotting over; zij kunnen echter ook in goeden staat blijven en dan
het volgend jaar worden uitgepoot. De mogelijkheid bestaat dan, dat in het nieuwe
gewas weer aantasting optreedt. Terwijl echter knollen van b.v.. bladrolzieke
planten steeds weer bladrolzieke planten geven, is hier de overgang der ziekte in
sterke mate afhankelijk van uitwendige omstandigheden. Op slecht bewerkten
of niet goed drooggelegden grond is de kans op aantasting voor het nieuwe ge
was groot.
'
,
• Dat de ziekteverwekker ook in den grond kan achterblijven en een volgend
gewas besmetten, is wel zeker.
/
Speciaal dient rekening gehouden te worden met de aantastingen, die nog vrij
laat in het groeiseizoen plaats hebben, daar deze planten nog pootgoed kunnen
leveren.
. Ter voorkoming van de ziekte kunnen de volgende maatregelen aangeraden
worden:
a. pootgoed nemen van gezonde velden of van velden, waar geen of slechts
weinig gevallen van zwartbeenigheid voorkwamen: tijdens den groei moeten alle
zieke planten verwijderd worden;
'
b. voldoende afwisseling in de vruchtopvolging
c. goede bewerking en drooglegging van den grond;
d. droge, köele bewaring van het pootgoed;
e. vóór het uitpoten de pootaardappels nauwkeurig nagaan en alleen die
knollen gebruiken, die er volkomen gaaf uitzien en normaal van kleur zijn. Voor

22
al bij de ontsmetting (zie blz. 16), waarbij men de knollen wascht, is dit goed uit
voerbaar.
f. zoo mogelijk gebruike men geen doorgesneden aardappelen als pootgoed. Is
dit toch noodig, dan dient de bewaring vooral niet in een vochtige, warme om
geving plaats te hebben.
DIERLIJKE BESCHADIGINGEN
15. Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata Say) (Pl. V, fig. 5).

De Coloradokever is een voor het aardappelgewas zeer schadelijke kever, die
zich vele jaren lang alleen in Noord-Amerika sterk heeft vermeerderd. In 1919
heeft hij echter ook in Europa vaste voet gekregen^ ml. in Frankrijk. In 1935 en
1936 is de kever ook op verschillende plaatsen in België gevonden, In 1937 is hij
voor het eerst in ons land opgetreden op slechts 3 plaatsen, maar in 1938 was het
aantal vindplaatsen zeer veel grooter, doordat de weersomstandigheden voor de
verspreiding vàn het insect uit het Zuiden zeer gunstig waren. Door een zeer
krachtige bestrijding, waarvoor bespuiting van alle aardappelperceelen in het ge
deelte van ons land ten Zuiden van den Rijn, de Lek, de Nieuwe Maas en den
Nieuwen Waterweg werd voorgeschreven, terwijl aan de uitroeiing van de haar
den door den Plantenziektenkundigen Dienst zeer veel zorg werd besteed, is het
aantal vindplaatsen sinds 1939 belangrijk verminderd. In 1942 is dit aantal weer
iéts toegenomen, maar dit zal waarschijnlijk niet van ernstige aard geweest zijn,
omdat het grootste deel van het aantal vindplaatsen vroegtijdig gevonden werd
(een of twee kevers of enkele larven) en daardoor geheel uitgeroeid kon worden.
Deze toename heeft vooral plaats gehad in het Zuid-Westelijk deel van ons land;
het aantal vindplaatsen en haarden in het Zuiden en Oosten was gering.
In 1944 en 1945 heeft de kever zich echter in sterke mate verspreid en is het
aantal vindplaatsen belangrijk toegenomen.
Krachtige bestrijding blijft daarom steeds zeer noodig. Om dit mogelijk te
maken dienen alle velden en veldjes geregeld nagegaan te worden op het voor
komen van den Coloradokever.
Daarbij moet gelet worden op:
den kever, vaak in den top van de aardappelplant,
de roode, later oranjeroode larven met gezwollen achterlijf, die de bladeren van
den rand af opvreten,
oranjekleurige eieren aan de onderzijde der bladeren en
grijze vlekken van uitwerpselen van den kever, meestal tezamen met eenige
vreetgaten in het blad.
Op plaat V zijn de ontwikkelingsstadia van den Coloradokever afgebeeld.
De kever is ongeveer 10 mm lang en 7 mm breed en is elliptisch van vorm. De
dekschilden zijn opvallend gekleurd, heldergeel met op elk' vijf ovèrlangsche
zwarte strepen. Aan deze strepen ontleent de kever zijn Latijnschen soortnaam
decemlineata = met 10 strepen. Ook het voorborststuk is geel gekleurd, met aan
den voor- en achterrand een zwart randje en verder onregelmatige zwarte vlek
jes: De pooten zijn geel met zwarte vlekken. Als men den kever omdraait, ziet
met aan de onderzijde de eigenlijke lichaamskleur, die vuil-geel is met roodachtigen weerschijn.
De eieren zijn oranje van kleur, 2—3 mm lang en worden in groepjes van
15—80 aan de onderzijde van de aardappelbladeren gelegd. Na 10—20 dagen ko
men daaruit de larven, die eerst donkerrood zijn; later wordt de kleur meer
oranjerood. Kop, borststuk en pooten zijn zwart. Het achterlijf der larven is
gezwollen en voelt week aan.
De kever overwintert en kruipt daarvoor in Augustus—September in den grond,
meestal tot °P een diepte tusschen 20 en 50 cm. Men heeft echter ook wel kevers
tot op 1 m diepte gevonden.
In het voorjaar, meestal in April—Mei, maar ook later, verlaat de kever den
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grond en zoekt onmiddellijk aardappelplanten op, om zich 'te voeden. De kever
zelf kan dan ook reeds schade veroorzaken.
Van belang is het te weten, dat men in het voorjaar de aanwezigheid van den
Coloradokever in een aardappelgewas, als men den kever zelf nog niet gevonden
heeft, kan vaststellen aan de grijze vlekken van zijn uitwerpselen op de bladeren.
Spoedig worden de eieren gelegd en verschijnen de larven, die zeer vraatzuchtig
zijn en aan de bladeren beginnen te vreten; in korten tijd wordt het geheele blad
op enkele restjes van de nerven na, verbruikt. Uit waarnemingen van een'ge
onzer ambtenaren is nl. gebleken, dat de larven vrijwel uitsluitend de bladeren
vanaf den rand beginnen aan te vreten. Het vreten van gaten in de bladeren
schijnt dus, in afwijking met wat in buitenlandsche publicaties is vermeld, tot de
uitzonderingen te behooren. Het vreterijbeeld van plaat V moet dus voor ons land
niet als het normale beschouwd worden. De larven vervellen driemaal en zijn in
16—20 dagen volwassen.
De volwassen larven verpoppen in den grond en vrij spoedig komt dan de
kever daaruit te voorschijn. In ons land zal waarschijnlijk slechts één generatie per
jaar tot volle ontwikkeling kunnen komen; in Zuid-Frankrijk zijn er twee en in
sommige jaren nog een derde.
De vruchtbaarheid der wijfjes is zeer groot. In den regel leggen zij 500—800
eieren, verdeeld over eénige weken. In verschillende gevallen worden echter
veel grootere aantallen gelegd: 1200, 1800 en zelfs meer dan 2400. Het is door
dit zeer groote voortplantingsvermogen, dat de Coloradokever zoo schadelijk is
voor het gewas waarop hij voorkomt.
De kevers en de larven voeden zich in hoofdzaak met het loof van aardappel
planten. De aardappelknollen worden door hen niet gegeten.
Het insect kan zijn volledige ontwikkeling ook doormaken op enkele wilde plan
ten van de familie der Nachtschade-achtigen, als zwarte nachtschade (Solanum
nigrum) en bitterzoet (Solanum dulcamarum). In verband met de zeer uitgebreide
aardappelteelt in ons land en het betrekkelijk weinig voorkomen van de genoemde
onkruiden kan verwacht worden, dät de Coloradokever hier vrijwel uitsluitend
in het aardappelgewas zal optreden.
Ook op tomaat kan de kever zich voeden; daar dit gewas hier te lande hoofd
zakelijk onder glas geteeld wordt en de cultuur zeer intensief gedreven wordt, is
het uitgesloten te achten, dat de Coloradokever gelegenheid zal vinden te éeniger
tijd schadelijk te worden aan de tomaat.
De bestrijding van den Coloradokever is geregeld bij de Wet van 27 December
1934, Stbl. 687. (Zie verder Vlugschrift 47).

16. Aantasting door het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci Kühn).

Behalve /3e knollen (zie Pl. XI, fig. 20). kunnen stengëlaaltjes ook de bovengrondsche deelen aantasten. Om dergelijke aantastingen echter te constateeren,
moet goed toegezien worden, daar de abnormaal gevormde deelen vaak schuil
gaan tusschen het gezonde loof. Op de stengels treft men meestal bij een oksel
of vertakking, maar ook wel aan een stengelstuk tusschen twee knoopen of aan
de onderzijde van een bladnerf, verdikkingen aan. Is de aantasting eenzijdig, dan
heeft er een kromming plaats en men kan dan ook bij sterk optreden van aaltjes
een typisch gedraaid naar beneden buigen van scheuten opmerken. De opperhuid
is op de verdikte plaatsen min of meer gerimpeld. Bij sterke aantasting gaat de
stengel soms scheuren vertoonen (Pl. XI, fig. 19).
Ook is wel waargenomen, dat op door aaltjes aangetaste stengels bruine vlek
ken ontstonden, zoodat verwarring mogelijk was met aantasting door Phytophthoia.
De ziekteverschijnselen treden in Juni op en soms pleksgewijs, wat op een aan
tasting van uit den bodem wijst. De knollen worden echter ook aangetast en de
ziekte kan met deze worden overgebracht. De aaltjes verlaten de knollen en tas
ten de spruiten van buitenaf aan.

24
Als bestrijdingsmiddel kan aangegeven worden het toepassen van ruime vrucht
wisseling, Bij de keuze der gewassen geve men de voorkeur aan zulke, waarbij
"men den grond in goede kruimelstructuur kan brengen. Op een zoodanigen grond
veroorzaken de aaltjes weinig schade. Op perceelen, waarvan bekend is, dat 7e
met aaltjes, besmet zijn, kome men niet te vaak met aardappelen terug. De zieke
planten moeten met opbrengst en al onschadelijk gemaakt worden, terwijl het
pootgoed verschillende malen op het voorkomen van aaltjes-aantasting moet
worden nagegaan. Zie verdér Vlugschrift 19 en Mededeeling 9.
Bij het rooien late men nooit de door aaltjes aangetaste knollen jop het land
achter.
17. Beschadiging door rupsen.

Beschadiging van het aardappelgewas kan o.a. plaats hebben door aardrupsen
(j4grotis-soorten). Deze rupsen, die zich in een spiraalvorm ineen rollen, vreten des
nachts wel aan het loof, maar doorgaans is de schade, die ze hierdoor veroorzaken,
gering. In enkele jaren kunnen ze echter op sommige perceelen aanzienlijke
schade veroorzaken door het aanvreten van de knollen, waardoor deze onver
koopbaar worden. De bestrijding van de aardrupsen is mogelijk door bespuiting
van het gewas met een oplossing van Parijsch groen ter sterkte van 1 pro mille
of met lood- of calciumarsenaat ter sterkte van 3 pro mille. Daar echter läng niet
altijd de aardrupsen aan de bladeren vreten, is deze bespuiting niet steeds af
doende. Succes wordt ook wel bereikt door het uitstrooien van een mengsel van
zemelen met Parijsch groen of kiezelfluoorbarium en stroop of melasse, Per ha
heeft men 25 kg zemelen noodig, waardoor 1 kg van een der genoemde vergiften
wordt gemengd. Door dit droge mengsel roert men dan 2 liter melasse of goedkoope stroop, öpgelost in 4 liter warm water. Daarna wordt er 16 liter water bij
gevoegd. Hét mengsel moet tegen den avond worden uitgestrooid.
Hoewel niet vaai, komt in sommige jaren pleksgewijs sterke vreterij voor van dé
rupsen van den gammauil (Plusia gamma L.). De kleur van deze rupsen varieert
van groen tot bruin. Ze hebben 6 overlangsche strepen over den rug en een geel
achtige streep op zijde boven de pooten. Merkwaardig is, dat deze rupsen, die
soms in geweldige massa's kunnen voorkomen, aan bepaalde aardappelrassen
de voorkeur schijnen te geven. Zoo werd in 1928 zoowel hier te lande als in
Duitschland waargenomen, dat vooral de Roode Star werd aangevreten..
De bestrijding kan geschieden door een bespuiting van het gewas met Parijsch
groen, lood- of calciumarsenaat, in een sterkte zooals boven aangegeven.
Een enkele maal wordt ook wel eenige schade ondervonden door vreterij van
de rups Hydioecia micacea Esp. Deze rups, die verschillende gewassen kan aan
tasten, vreet het inwendige van de stengels uit. De watertoevoer wordt daardoor
onvoldoende, zoodat de planten verwelken. Wanneer de rups volwassen is, verlaat
zij den stengel; een rond gat en de uitwerpselen inwendig in den stengel geven
dan nog aan, dat deze rups aanwezig is geweest. Middelen ter bestrijding zijn niet
aan te geven. De rupsen overwinteren in sommige wilde planten in slootkanten
en randeni tijdig vóór het planten schoonmaken van deze voorkomt dus de aan
tasting.
,
18. Beschadiging door wantsen.

De blaadjes, vooral die. in den top, zijn klein en kroezig van uiterlijk, met
vele gele, bruin omzoomde vlekjes, die vaak tot gaatjes worden. Meestal is het
blad sterk daarmee bezet, zoodat de ontwikkeling onvoldoende is ; soms zelfs
zijn van de geheele bladschijf slechts enkele verschrompelde resten te vinden (zie
Plaat VII, fig. 10).
Deze beschadiging is zeer typisch, maar kan, als zij in geringe mate voorkomt,
eenigszins gelijken op de mozaïekziekte. Bij nadere beschouwing blijkt échter
uit de aanwezigheid van gaatjes in de bladeren, dat hier insectenbeschadiging
aanwezig is. Vaak staan niet of weinig aangetaste planten naast zeer sterk be-
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schadigde; dit vindt niet zijn oorzaak in een overbrenging met de poters, maar
komt daarvan, dat de wantsen, zoolang zij nog niet volwassen zijn en geen
vleugels bezittfen, zich gewoonlijk slechts op één plant ophouden en dan bij
voorkeur op planten, die eenigszins beschut staan. Bij zorgvuldig zoeken vindt
men de groene of bruine, ongeveer 7 mm lange wantsen. Deze insecten loopen
vlug en bezitten, als zij volwassen zijn, vleugels, waarmede zij een eindje weg.
vliegen, als zij gestoord worden. Zij veroorzaken gaatjes door met hun zuigSnuit
in het blad te boren, om daaruit sappen op te nemen. Alleen waar aardappelen als
tusschenbeplanting gebezigd worden (b.v. in een boomgaard of langs hagen), kan
wantsenbeschadiging van beteekenis zijn. Bestrijding is in het groot vrijwel on
doenlijk; in het klein kan men de planten bestuiven met Derris- of insectenpoeder,
of Gesarol (D.D.T.).
ZIEKTEN VAN ANORGANISCHEN AARD
19. Kaligebrek.

Van de verschijnselen, die veroorzaakt worden door gebrek aan een of andere
voedingsstof, zijn die, welke veroorzaakt worden door gebrek aan kali, wel het
best bekend, terwijl dit euvel ook nog zeer vaak voorkomt.
De verschillende aardappelrassen reageeren in het loof verschillend op kali
gebrek, zoodat een beschrijving, die voor alle rassen geldt, niet mogelijk is, te
meer niet, omdat de verschijnselen ook varieeren al naar de mate van kaligebrek.
Typisch is wel de donkerder bladkleur, die bij sterker optreden van kali gebrek
bij verschillende rassen overgaat in een bronskleuring. Ook ontstaan dan doode
gedeelten aan de randen en op dé blaadjes. Verder zitten de blaadjes dicht op
een, terwijl de bladpunten meer of minder naar beneden zijn gebogen. Het blad
moes bobbelt op. De planten zelf blijven kleiner.
Planten, die aan kaligebrek lijden, zijn zeer moeilijk te beoordeelen op het al
of niet voorkomen van virusziekten.
Met kaligebrek gaat doorgaans het „blauw" worden van de knollen gepaard.
Het eene ras is ook weer gevoeliger voor het „blauw" dan het andere. Het sterkst
treedt het „blauw" op aan het naveleind.
Zoowel de verschijnselen in het loof als het „blauw" der knollen zijn te voor
komen door het geven van kali. Het is echter gebleken, dat de gift niet te kléin
moet zijn, daar anders niet steeds afdoende resultaat wordt bereikt.
Nadere bijzonderheden omtrent het blauw worden van aardappelen zijn te vin
den in Mededeeling no 48.
20. Phosphorziiurgebrek.

Hoewel gebreksverschijnselen, die een gevolg zijn van een tekort aan fosfor
niet veel voorkomen, zijn deze de laatste jaren eenige ma^en waargenomen. Daar.
om zal hiervan een korte beschrijving gegeven worden.
De planten blijven kleiner en vertoonen gewoonlijk een doffe donkergroene
kleur. Dit is echter niet het geval, wanneer er tevens een tekort aan stikstof is.
De bladranden zijn vaak min of meer gegolfd, terwijl bij oudere planten afsterving
plaats heeft van de blaadjes, die aan den top en randen begint. De kleur van deze
afgestorven gedeelten is zwartachtig.
Het geheele uiterlijk der zieke planten wijkt in sterke mate van dat der gezon
de af. Zij zijn wat spichtiger, fijner en de bladstelen staan wat steiler omhoog.
Het ligt voor de hand, dat de verschijnselen, sterk in hevigheid kunnen uiteenloopen.
Kenmerkend is, dat gewoonlijk het verschijnsel pleksgewijs optreedt.
Het geven van een fosfaatbemesting is bij het optreden van deze verschijnselen
noodzakelijk. Ook gedurende het groeiseizoen kan bij late rassen nla een gift su
perfosfaat meermalen verbetering worden waargenomen.
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21. Chloorbeschadiging.

De blaadjes buigen langs de bladranden om en wel zoodanig, dat zij de vorm
van een schuitje aannemen. Daardoor kijkt men tegen den onderkant der blaadjes,
zoodat het gewas een lichtere kleur krijgt en het verschijnsel daardoor reeds van
uit de verte waarneembaar is. Het verschijnsel treedt gewoonlijk in vlammen in
het veld op.
Verwarring met bladrol en Rhizoctonia is mogelijk. Bij bladrol én vooral bij
primair bladrol, heeft echter hoofdzakelijk een ombuigen van de bladranden aan
den voet der blaadjes plaats. De typische schuitjesvorm, zooals die bij chloor
beschadiging door het ombuigen van den geheelen bladrand ontstaat, ontbreekt dus.
Ook het meer vlamsgewijs in het veld optreden van chloorbeschadiging vindt
men bij primair bladrol niet.
Bij Rhizoctonia vouwen de blaadjes zich meer samen om de middennerf en ont
staat dus ook geen typisch schuitje of gootje. Ook de verschijnselen aan den voet
van den stengel (zie blz. 15) zijn bij chloorbeschadiging afwezig.
Chloorbeschadiging treedt alleen op, wanneer in het voorjaar een chloorhoudende kalimeststof (kalizout, kaïniet) is toegediend. Ook wanneer dit het
geval is wordt het al of niet optreden van chloorbeschadiging in sterke mate be
paald door de weersomstandigheden. Zij treedt voornamelijk in droge zomers op
(b.v. 1943), terwijl in vochtige, regenrijke zomers dit zelden het geval is.
De verklaring moet hierin gezocht worden, dat door de geringe hoeveelheid
bodemvocht de concentratie van het chloor toeneemt, terwijl tevens reeds naar
diepere grondlagen uitgespoeld chloor door het omhoog komen van het water
uit deze lagen met de wortels in aanraking komt.
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PLAAT I

Fig. 1. Bladrolziekte.

PLAAT II

PLAAT III

Fig. 3. Stippelstreepziekte.

PLAAT IV
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Fig. 4. De aardappelziekte (Phytophthora infestans).

PLAAT V

Pop (3x)
Jonge larve(4 x)

Pop(4x)
LievenheersBeestje

Fig. 5. De Coloradokever.
Boven : Aangevreten aardappelbladeren met kevers, eitjes, larven en uitwerpselen
Natuurlijke grootte
Onder: Kever, larve, jonge larve en pop. Vergroot.
Rechtsonder : Pop van het Lievenheersbeestje.

PLAAT VI

PLAAT VII

Fig. 9. Stippelstreepzieke aardappelplant

Fig. 10. Wantsenbeschadiging.

PLAAT VIII

PLAAT IX

•V

<'•

-ff

|fV<î$s*h
rA-- *• •; . **?

, ' vt, «.

; ,.**W

4
S**

¥%%'•}
I i

.

«f *3\

H*
%

^

- »r

•
••

r- '

Fig. 14. Rhizoctonia-ziekte.
Sclerotien op den knol.

Fig. 15. Verschijnselen van chloorvergiftiging.
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PLAAT XI

Fig. 19. Stengelaantasting door het stengelaaltje.

Fig. 20. Knolaantasting door stengelaaltje.

Fig. 21. Wratziekte.

PLAAT XII

Fig. 22. Glazen pootaardappelbewaarplaats van de Coöperatieve Aankoopvereeniging
Landbouwbelang te Bennekom.

Fig. 23. Aardappelkiembak.

