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I
y oorwoord
Het personeel behorende tot de vaste formatie in de binnendienst werd uitgebreid
van 150 tot 154 personen, terwijl in de buitendienst 130 personen werkzaam waren
tegen 131 in 1952.
In 1953 werden 276 personen gedurende een of meer maanden aangesteld voor werk
zaamheden met een tijdelijk karakter, zoals kartering en bemonstering van aardappel
percelen in verband met het voorkómen van aardappelmoeheid, de controle op het
vóórkomen van de Coloradokever, de aardappelwratziekte en de kersenvlieg. Bo
vendien waren 99 controleurs in dienst voor de inspectie van voor export bestemde
aardappelen.
Het wetenschappelijk personeel werd met drie ambtenaren uitgebreid, waarvan één
voor de voorlichting op het gebied van de ziekten van bloemisterijgewassen en bloem
bollen en één voor het onderzoek van bacterieziekten van diverse gewassen. Voorts
werd een wetenschappelijk ambtenaar aangesteld voor coördinatie van de taak der
afdelingen en voor het contact met aanverwante instituten.
De bezetting van de vogelkundige sectie van de afdeling Gewervelde Dieren werd in
gekrompen, in verband met het feit dat de kwesties betreffende vogelschade in het
vervolg zullen worden behandeld door de afdeling Wild- en Vogelschade en Jacht
van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Met vogels zal de
P.D. voortaan alleen te doen hebben indien het gaat om de keuring van bestrijdings
middelen en voorzover de vogels van betekenis zijn voor de biologische bestrijding
van schadelijke organismen.
Een belangrijke aanwinst van de uitrusting vormt het eerste gedeelte van de nieuwe
kas, dat in 1953 gereed kwam, terwijl ook het tweede deel zijn voltooiing nadert.
De nieuwe installatie voor proefsgewijze begassingen van bollen, houtige gewassen
en andere gewassen werd in gebruik genomen. Hierdoor is het mogelijk langs nauw
keurige, empirische weg de juiste methode vast te stellen voor de begassing van de
verschillende gewassen ter doding van schildluizen en andere gevaarlijke parasieten.
Tot nu toe werden de gasdosis en de begassingsduur bij verschillende temperaturen
bepaald op grond van praktijkervaringen.
Voorts werden enige moderne apparaten en instrumenten aangeschaft.
In 1953 verschenen de volgende publicaties :
Mededelingen: 119 — Virusziekte in de vruchtboomkwekerij.
120 — Jaarboek 1951/52.
121 — Ziekten en beschadigingen van kool.
Vlugschriften :
35 — De iepenziekte, (herziene druk)
69 — De zuringbladwesp.
70 — De kersenvlieg.
71 — De San José schildluis.
72 — De krulziekte van de perzik.
73 — De tuinbonenkever.
Bestrijdingsmiddelengids, Maart 1953.
Rat en Muis No. 1 en No. 2.
Streekactieverslag bestrijding bruine rat 1952.
Adviezen betreffende de bestrijding van de bruine rat, zwarte rat, woelrat en veldmuis.
Berichten Nos. 1041 t/m 1071.
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Dit jaar werden vele werkzaamheden die reeds in voorgaande jaren waren aange
vangen, verder uitgebouwd.
Wat betreft de wettelijke voorschriften op het terrein van de P.D. werden de Aardappelwet en de Coloradokeverwet vervangen door een Koninklijk Besluit op grond
van de in 1951 tot stand gekomen Plantenziektenwet. Voorts werd de Beschik
king tot wering van de San José schildluis aangevuld met enige bepalingen.
De kartering van de aardappelpercelen in verband met de voorkoming van aard
appelmoeheid werd gezamenlijk met de Stichting voor de Landbouw voortgezet,
terwijl de volkstuinen door de politie werden gecontroleerd.
In verband met de voortgang die door het wetenschappelijk onderzoek is gemaakt
bij het kweken van aardappelrassen die resistent zijn tegen het aardappelcystenaaltje, werden voorbereidingen getroffen om het toetsen van aardappelrassen op grote
schaal mogelijk te maken.
Naar aanleiding van de toenemende gevaren die de zeer giftige moderne bestrijdings
middelen medebrengen voor hen die deze middelen toepassen en voor de consumenten,
alsmede voor het vee en de wilde fauna, werd een ambtelijke commissie ingesteld,
waarin naast de Plante nziektenkundige Dienst en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, zitting hebben vertegenwoordigers van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid, de Arbeidsinspectie, de Keuringsdiensten van Waren, de Veeartsenijkundige Dienst en de afdeling Wild- en Vogelschade en Jacht. Deze commissie heeft
tot taak te adviseren bij het vaststellen van voorschriften voor de toepassing van be
strijdingsmiddelen.
Door fabrikanten en handelaren in bestrijdingsmiddelen werden 905 monsters in
gezonden. Hiervan verkregen er 139 een ontheffing van het verbod om deze mid
delen te vervoeren en te verkopen.
De controle op de verkoop van niet goedgekeurde bestrijdingsmiddelen en op de
voorgeschreven wijze van opslag en bewaring van de goedgekeurde bestrijdingsmid
delen is in 1953 aanmerkelijk verscherpt, waarbij het nodig bleek verscheidene keren
proces-verbaal op te maken op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet.
Met betrekking tot de voorlichting werden 2419 inzendingen van zieke of aange
taste planten aan een onderzoek onderworpen. Dit aantal loopt de laatste jaren iets
terug; in 1952 bedroeg het 2627. In het bijzonder de Land- en Tuinbouwvoorlichtingsdiensten maken minder gebruik van de gelegenheid die de P.D. biedt om moeilijk
te herkennen ziekten en schadelijke dieren te laten determineren. Het is zeker ge
wenst dat het aantal inzendingen uit deze sector weer toeneemt.
De afdeling Diagnostiek werd voor deze taak beter toegerust.
Een begin werd gemaakt met het aaltjesonderzoek voor de praktijk, op grond van
ingezonden grondmonsters.
Tevens werd begonnen met de inrichting van een sectie voor bacteriologie, waardoor
het mogelijk zal zijn om zelfstandig de diagnose te stellen van bacterieziekten in land-,
tuin- en bosbouw. Voorheen moesten dergelijke inzendingen naar andere instituten
worden doorgezonden.
Met betrekking tot het mycologisch onderzoek werd meer aandacht besteed dan voor
heen aan bos- en laanbomen.
Er werd veel aandacht besteed aan het verschijnsel van bodemmoeheid in boomkwe
kerijen en fruitaanplantingen, zulks mede in verband met het vraagstuk van herbeplantjing ]ia da overstromingsramp in het zuidwesten van het land.
Voorts kon er een zeer verheugende opleving worden geconstateerd in de activiteit
van vele fruitteelt-correspondenten, die zich thans vooral verdienstelijk maken door
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het melden van het eerste optreden van parasieten, wat van groot belang is voor de
radiowaarschuwingen aan de praktijk met betrekking tot het uitvoeren van bestrijdings
maatregelen.
De bemoeiingen inzake de bestrijding van ratten en muizen breidden zich uit. Wij
werkten door het geven van cursussen mede aan de vorming van gemeentelijke spe
cialisten op dit gebied. Het aantal bestrijdingsadviezen steeg van 691 in 1952 tot
740 in 1953.
Het aantal certificaten voor de export van land- en tuinbouwproducten bedroeg 417.641.
7912 afschriften van buitenlandse certificaten werden ter waarmerking aangeboden,
terwijl het aantal afgegeven P.D.-plombes 675.000 bedroeg.
Zoals veelal het geval is, moesten vele incidentele phytosanitaire- en inspectie-zaken,
in verband met import en export, in behandeling worden genomen, waarvoor ver
scheidene persoonlijke besprekingen in het buitenland nodig waren.
De internationale contacten van de Dienst met de landen van Europa werden voor
namelijk onderhouden via de voor dit doel in 1951 opgerichte European Plant Pro
tection Organisation (EPPO). Hierbij ziin thans de volgende landen aangesloten :
Frankrijk, Italië, West Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Enge
land en Schotland, Ierland, Yersey, Guernsey, Portugal, Griekenland, loegoslavië,
Denemarken en Zweden.
De Directeur van de Plantenziektenkundhe Dienst heeft zitting in de Executive
Committee van deze organisatie, waarvan het voornaamste doel bestaat in de ver
eenvoudiging en vermindering van phytosanitaire voorschriften bij de import van
land- en tuinbouwproducten. Daarnaast staan gemeenschappelijke bestrijdingsacties en
uitwisseling van gegevens op het programma.
De activiteiten van de EPPO, waarbij Nederland in hst bijzonder was betrokken, be
troffen in 1953 de samenwerking ten aanzien van de bestrijding van de Colorado
kever, van de aantastingen van opgeslagen voorraden door insecten en knaagdieren
en van de muskusrat.
De informatiedienst (Reporting Service) van EPPO, die in 1952 was opgezet, werd
in 1953 uitgebreid. Hierdoor houden de Plantenziektenkundige Diensten der aan
gesloten Europese landen elkaar op de hoogte van het constateren en de uitbreiding
van nieuwe parasieten, het min of meer hevig optreden van bekende plagen en van
de verschijningsdata van parasieten, zomede van de afkondiging van nieuwe be
palingen ter bestrijding van plantenziekten.
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II
Wetenschappelijk- en Technisch personeel
per 31 December 1953
HOOFDKANTOOR
Directie: Dr C. J. Briejèr, directeur; Dr Ir H. N. Kluyver, inspecteur.
Speciale opdrachten: Dr Ir J. A. A. M. H. Goossens, Dr P. M. L. Tammes.
AFDELINGEN

Afdeling Inspecties: J. Zwartendijk (chef), C. G. Tirion.
Afdeling Landbouw: Ir H. A. Ormel (chef), Ir J. A. A. J. Veenenbos, Ir M. M. de
Lint, J. Leeuwenburgh, J. K. Stiksma, J. Kort, J. Th. Kuyk, C. P. Meijers, mej. L.
Ravestein, G. H. Rietveld, H. E. Uilenreef, P. Zonderwijk.
Afdeling Tuinbouw: Ir P. H. v. d. Pol (chef), Ir C. A. R. Meijneke, Ir C. N.
Silver, Ir M. v. d. Vliet, W. J. Stofmeel, J. Brommer, J. Dikstaal, L. Eigeman, M.
Elbertsen, W. v. Katwijk, B. v. Leeuwen, J. Miedema, J. v. d. Velde, mej. M. Th.
H. Veltman, P. M. Vlaming. H. v. Vugt.
Afdeling Diagnostiek: Dr Ir M. Oostenbrink (chef), Ir P. C. Koek, Ir W. P. de
Leeuw, G. v. Rossem, C. F. v. d. Bund, Th. F. J. M. de Haas, I. J. s'Jacob, K. Kuiper,
Afdeling Onderzoek Bestrijdingsmiddelen: Dr L. Westenberg (chef), Dr A. F. H.
Besemer, Dr K. Hartsuyker, Dr F. E. Loosjes, G. J. van Boetzelaer, E. Immikhuizen,
J. Ruben, A. Veldhuizen.
Afdeling Gewervelde Dieren:
Ir A. J. Ophof (chef), Drs A. v. Wijngaarden, J.
v. d. Peppel, D. W. Langeveld, H. de Vries.
Afdeling Algemene- en Juridische Zaken: Mr F. du Marchie Sarvaas (chef).
Afdeling Comptabiliteit: W. Viets (chef).
Afdeling Documentatie en Statistiek: Ir H. van Lookeren Campagne (chef),
C. Schoen.
Afdeling Publiciteit: J. Ph. Z. Ermers (chef), I. v. Soest, J. Verkade, D. Lindner,
W. Ruisch.
BUITENDIENST:
District N.O. Nederland:
Kringen: Assen:
Groningen:
Leeuwarden:
Stadskanaal:
Winschoten:
District N.W. Nederland:
Kringen: Amsterdam:
Haarlem:
Heemstede:
Heiloo:
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districtsleider: J. Dantuma.
W. L. Meuleman, K. Blaauwbroek, B. Gerritsen,
J. Hollander, J. Martens, L. Seuninga.
G. J. W. Barendtszen, S. Merema.
A. H. J. M. t' Sas, J. J. C. Nieuwenhuis, P. Heikens,
P. Siebesma, P. v. d. Veen.
M. D. Smedes, Tj. Huls, H. Hut, R. Komduur.
G. H. Jansen, A. Brunsting, T. W. Brandsma, F. H.
W. A. Wildenberg.
districtsleider: C. v. Klaveren.
H. A. M. Schlüter, J. A. Bijmolt, J. A. Kops, J. A. Oostenveld.
C. A. W. de Rooy, J. Huyers.
J. Posthuma.
J. Kingma, J. de Vries.

1Hillegom:
Hoorn:
Leiden:
Lisse:
Naaldwijk:
Sassenheim:
St. Paneras:

J. Bijlo, J. Colijn, J. J. Meurer, J. Pijpen, C. P. Wes
terbrink.
W. J. Drost, N. Piekart, P. J. Neuvel.
L. W. Steensma, N. H. Dofferhof, L. F. Kraay, H. C.
Schuurink, A. de Weyer.
C. A. Gehreis, P. A. Arrachart, P. C. de Jong, H. v.
Klaveren.
C. A. Fremouw, Joh. Leeuwenburgh.
G. Demmink, J. A. v. Gent, N. Noordermeer, P. A.
Vreeburg.
A. v. Herwijnen, J. W. Koenders, H. H. Pennekamp.
C. Schut.

District Midden Nederland West: districtsleider: J. Zwartendijk.
Kringen: Aalsmeer:
G. K. Stoker, J. H. Planje.
Boskoop:
H. Jacobs, J. J. v. d. Berg, B. Halbesma. K. Dikstaal,
P. Roos, P. G. Valk.
Utrecht:
M. A. v. d. Waal, B. Uittenbroek.
District Midden Nederland Oost: districtsleider: R. Pekelaer.
Kringen: Apeldoorn:
J. J. v. Deinse, A. Barmentloo.
Coevorden:
J. Pas, Joh. Pas, L. Schuurman.
Deventer:
A. v. Soest, B. H. Torn Broers, M. Hertgers.
Doetinchem:
G. Klein Kranenburg, F. W. Helmink.
Emmeloord:
G. J. Obbink, D. van Leussen, J. Oosterhof, D. Meyer.
Hengelo (O):
H. Hietbrink, G. J. Linderman, M. E. Welberg.
District Zuid Oost Nederland: districtsleider: Th. J. de Vin.
A. J. Wit, J. A. Barendtszen.
Kringen: Eist:
A. H. Claessen, J. C. v. d. Berselaar, N. J. Groot.
's-Hertogenbosch:
Th. W. H. Zeelen, M. J. Bleeker.
Mill:
W. Borkent, L. H. M. J. van Caldenborgh, P. A. Huys,
Roermond:
L. G. Stängel, J. W. Timmers, B. Wehman.
E. Heins, J. W. Jagtenberg, L. H. Puyker.
Zaltbommel:
District Zuid West Nederland: districtsleider: S. K. Phaff.
J. Hertgers, S. Balkenende, A. v. Frankenhuyzen, J. E.
Kringen: Goes:
Goossen, N. C. de Regt, J. Scheele.
T. Barendregt, B. v. d. Bospoort, J. P. M. v. d. Brand,
Roosendaal:
P. J. v. Dis, C. Rens.
N. A. de Regt, W. Bos, P. Leeuwenburgh, C. J. Plug,
Rotterdam:
J. Revalk, A. v. Ruiten.
J. C. Onrust, A. J. Baart, M. H. A. de Koning.
Terneuzen:
Standplaatsen voor muskusrattenbestrijding:
S. Minnen,
Breda:
Eindhoven:
P. Kelderman,
Tilburg:
A. A. E. Jansen,
Maastricht:
E. van Velthuizen.
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III
Ziekten en plagen in 1953

A. LANDBOUWGEWASSEN
I. Overzicht
ALGEMEEN
Weersinvloeden
Het gunstige voorjaarsweer maakte een vroege uitzaai van de meeste gewassen mo
gelijk, waardoor de ontwikkeling van de gewassen aanvankelijk gunstig verliep. Eind
April en begin Mei trad er echter een periode op van zeer schraal weer, waardoor de
groei werd geremd en de door enkele insecten, o.a. de vroege akkerthrips, veroor
zaakte schade van ernstige omvang werd, zodat het nemen van bestrijdingsmaat
regelen noodzakelijk was.
De zware nachtvorst van 10 op 11 Mei veroorzaakte vooral bij de vroege aardap
pelen vnl. in zuid-oost Nederland, Utrecht en Noord-Holland ernstige schade. Ook
bij vlas en vroege erwten kwamen afwijkingen voor, die vrijwel zeker hieraan moeten
worden toegeschreven.
Ernstige necrotische verschijnselen bij aardappelplanten, vooral van het ras IJsselster, zijn waarschijnlijk een gevolg van de plotselinge overgang van de koude pe
riode van eind Mei—begin Juni naar het daaropvolgende warme weer.
De maand Mei was droog, één van de oorzaken waardoor er dit jaar zeer weinig
roest in de granen voorkwam.
Anderzijds kenmerkte Juni zich door een abnormaal grote regenval. In tegenstel
ling met voorgaande jaren waren de weersomstandigheden in deze maand dan ook
vele dagen kritiek voor het optreden van de aardappelziekte. Vooral in het noorden
van het land was sprake van een vroege en ernstige aantasting, waardoor veel
schade werd berokkend. Gelukkig viel er tijdens het rooien, afgezien van de laat
ste helft van Augustus, zeer weinig regen, zodat deze werkzaamheden onder vrijwel
ideale omstandigheden konden plaatsvinden. De knolaantastinq is dan ook erg mee
gevallen.
De laatste vier maanden van het jaar waren niet alleen abnormaal warm, maar tevens
droog. Het najaar was daardoor zeer gunstig voor een goede afrijping van de mais,
terwijl Fusarium-ziekten vrijwel van geen betekenis waren.
De droge grond gaf soms aanleiding tot moeilijkheden bij de kieming van de in het
najaar gezaaide granen. Dit was vooral het geval op enkele plaatsen in het overstro
mingsgebied.
Hoewel er weinig regen viel, was de relatieve luchtvochtigheid toch vrij hoog. Teza
men met de hoge temperatuur zal dit dan ook de oorzaak zijn geweest, dat vele per
celen wintergraan (vnl. rogge) bruin zagen van de roest. Dit zelfde was soms bij het
grasland het geval, waardoor in enkele gevallen allergische verschijnselen bij het vee
werden geconstateerd.
E m e 11 e n, Tipula spp.
De koele vochtige nazomer van 1952 is gunstig geweest voor de ontwikkeling der jonge
larven. In April en Mei 1953 werd in het gehele land enige schade door emeltenvreterij ondervonden. Van de aangetaste gewassen kunnen worden genoemd; bieten,
erwten, zomergranen, spinazie en grasland.
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Voor een overzicht van de bestrijdingsproeven der afgelopen drie jaren wordt ver
wezen naar het Tijdschrift over Plantenziekten Jrg. 60 no. 3.
E n g e r l i n g e n , Melolontha melolontha L., Phyllopertha horticola L., Rhizotrogus
solstitiales L.
Slechts in het voor- en najaar werd plaatselijk schade aangericht aan haver en gras
land.
R i t n a a l d e n , Agriotes spp.
Vooral in het oosten en zuiden van het land werd vrij ernstige schade aangericht.
Aangetast werden o.a. granen, mais, aardappelen, bieten en duivenbonen.
AARDAPPELEN, Solanum tuberosum L.
L o o p k e v e r , Amara fulva Deg.
Ieder jaar doen zich weer gevallen voor van loopkeverschade aan gewassen.
Het is algemeen bekend dat loopkevers meestal van dierlijk voedsel leven, maar dat
bepaalde soorten onder bijzondere omstandigheden aan planten gaan vreten. In 1953
stelden wij vreterij vast van Amara fulva Deg. aan opkomende spruiten van aardap
pelen in Friesland.
S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 1936
Destructoraaltje, Ditylenchus destructor Thorne 1945
Beide soorten aaltjes worden vrij veelvuldig in aardappelen geconstateerd en doen
vermoedelijk over het geheel nog aanmerkelijke schade.
Het stengelaaltje, dat zowel het loof als de knollen aantast, treedt niet alleen in het
zuiden en zuidwesten van het land op doch ook in de meest noordelijke provincies.
Het destructoraaltje, dat vroeger „knollenaaltje" werd genoemd, treedt vrij algemeen
in de Veenkoloniën op, doch komt daarnaast ook voor in de noordelijke en westelijke
kleistreken van ons land. Het werd zelfs in de Noordoostpolder geconstateerd.
A a r d a p p e l m o e h e i d , Heterodera rostochiensis Wollenweber 1923, zie blz. 129.
R h i z o c t o n i a - z i e k t e , Corticium vagum Berk. et Curt.
In Noord-Holland, Friesland en de Noordoostpolder kwam deze aantasting in vrij
sterke mate op de knollen voor, zodat vele partijen pootaardappelen moesten worden
ontsmet. Uit enkele inzendingen bleek ons, dat het ontsmetten niet steeds op de juiste
wijze gebeurt en daardoor niet afdoende is.
A l t e r n a r i a - z i e k t e , Alternaria solani (Ell. et Mart.) Jones et Grout.
De loof- en knolaantastingen waren dit jaar van weinig of geen betekenis.
P u k k e l s c h u r f t , Oospora pustulans Owen et Wakef.
Begin Februari 1953 ontvingen wij enkele knollen van het ras
Froma met kleine gesloten pokjes, die apart of in groepjes bij
elkaar voorkwamen (zie afb. 1). Bij dun schillen van deze knol
len, konden in het vlees kleine, ondiepe, donkerbruine tot zwar
te plekjes worden waargenomen, (zie afb. 2).
Deze aantasting deed ons sterk denken aan de in 1904 voor
het eerst in Engeland geconstateerde „Skin spot". In 1919 werd
daar een schimmel, Oospora pustulans, als de verwekker van
het „Skin spot" gevonden.
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Afb. 1. Aardappel, pukkelschurft, Oospora postulons;
kleine gesloten pokjes, welke soms in groepjes
bij elkaar liggen.

• -<%;

*

Afb. 2. Aardappel, pukkelschurft, Oospora
pustulans; oppervlakkig geschilde
knol van afb. 1; kleine ondiepe don
kerbruine tot zwarte plekjes in het
vlees.

Volgens de Engelse beschrijving zouden de pokjes of puistjes
iets ingezonken in de schil voorkomen. Bij de latere door ons
ontvangen inzendingen bleek dit ook het geval te zijn. (zie
afb. 3).
Het eerstgenoemde beeld zou dus het begin- en het laatstge
noemde beeld met ingezonken pokjes het eind-stadium van
deze aantasting zijn.
De schade van deze ziekte wordt niet zozeer veroorzaakt door
de oppervlakkige aantasting van de knol, als wel door de af
sterving der ogen en is dus alleen van belang voor pootaardappelen.
In Engeland is het voorgekomen, dat 20—30 % van de poters niet opkwam. Voor
het afsterven der ogen is het niet noodzakelijk, dat de puistjes in de ogen voorkomen.
Bij een oriënterende proef in de P.D.-tuin, waarbij licht, matig en sterk door pukkelschurft aangetaste knollen werden uitgepoot, bleken alle knollen een goede opkomst
te geven en kon geen schade worden geconstateerd.
Bij het rooien zijn de pokjes niet of nauwelijks te zien. Tijdens de bewaring worden
zij goed zichtbaar, vooral bij bewaring in kuilen en losgestort. Bij bewaring in poter
bakjes zouden de symptomen minder duidelijk zijn.
De infectie heeft volgens Engelse ervaring plaats vanuit de grond. In Nederland was
deze aantasting reeds eerder geconstateerd, maar het was nooit gelukt de verwekker
in het laboratorium te kweken.
Dit voorjaar zijn wij erin geslaagd door een gewijzigde kweekmethode de schimmel
Oospora pustulans aan te tonen.
Teneinde ingelicht te worden omtrent het voorkomen van deze ziekte in ons land,
werden onze kringambtenaren op deze aantasting opmerkzaam gemaakt. Zodoende
ontvingen wij in het voorjaar van 1953 23 aangetaste monsters, waarvan er 8 uit Dren
te, 5 uit Groningen en 8 uit enkele andere provincies afkomstig waren. Van 4 monsters
was de herkomst niet bekend en 2 monsters waren afkomstig van uit Zweden inge
voerde partijtjes.
Verder bleek de aantasting zowel op zand als op
klei voor te komen. Wat de rassen betreft, werden
vier monsters van het ras IJsselster, drie van de
rassen Froma, Libertas en Ultimus, twee van het
ras Frühmölle en één van de rassen Bevelander,
Fortuna, Record, Rode Star, Voran, Anna en
Mandel (beide laatste rassen zijn uit Zweden af
komstig) ingezonden. Uit deze opsomming blijkt,
dat zeer uiteenlopende rassen worden aangetast.
In 1954 zijn 25 rassen op „besmette" grond uit
gepoot om meer systematisch na te gaan, welke
rassen kunnen worden aangetast.

Afb. S. Aardappel, pukkelschurft, Oospora
pustulans; rondom de pok of puist
is de schil iets ingezonken.
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D e a a r d a p p e l z i e k t e , Phytophthora infestons (Mont.) de Bary.
Evenals 1951 en 1952 kan ook 1953 als een ernstig „phytophthorajaar" beschouwd
worden. De ziekte trad reeds vroeg in het loof op en verliep in het noorden en oosten
veel heviger dan het zuid-westen.
Dit blijkt ook uit de resultaten van de Phytophthora-enquête, die op blz. 34 ver
meld zijn.
De knolaantasting heeft bij de vroege rassen, vooral Bintje en Eigenheimer, nog
enige moeilijkheden opgeleverd. Door het uitzonderlijk droge najaar is de aantas
ting van de knollen in de latere rassen ondanks de zware loofaantasting zodanig
meegevallen, dat de export hiervan praktisch geen moeilijkheden heeft ondervonden.
Voor de proefnemingen ter bestrijding van deze ziekte kan verwezen worden naar
blz. 46.
De resultaten van de proefnemingen betreffende het doodspuiten van het loof zijn
vermeld op blz. 52.
N a t r o t, Erwinia carotovora (Jones) Holland.
Uit alle delen van het land bereikten ons inzendingen, waarbij een aantasting door
Erwinia carotovora kon worden vastgesteld. Soms waren slechts kleine, ingezonken
vlekjes waar te nemen, dan weer waren diepe, zachte plekken te zien.
De omstandigheden, waaronder deze knollen waren geoogst, zijn slechts in het al
gemeen bekend. De wijze, waarop zij werden bewaard, was geheel verschillend. Aan
gezien de knollen de binnendringende bacteriën door middel van een kurklaagje
trachten in ïe kapselen, zijn de ziektebeelden wel eens variërend.
Worden zieke knollen opgeslagen en heerst daar een gunstige temperatuur en voch
tigheid, dan is de kans altijd groot, dat dergelijke knollen andere besmetten. Wordt
bacterieslijm op omliggende knollen afgezet, dan lopen deze groot gevaar aangetast
te worden, speciaal als zij beschadigd zijn.
De bacterie wordt in de grond aangetroffen, terwijl de aanwezigheid aldaar voorna
melijk afhankelijk is van vocht en dood plantenweefsel.
Uit de literatuur blijkt dat er tussen de rassen verschil in vatbaarheid bestaat. Zo
worden de rassen Ackersegen en Voran als tamelijk resistent aangeduid. Voorts wordt
vruchtwisseling aangeraden met onvatbare gewassen, zoals grassen en granen.
Virusziekten
Hoewel de bladluizen in 1952 vroeger dan normaal op het aardappelgewas geconsta
teerd werden, viel de bladluisontwikkeling later in het seizoen mee, doordat voldoende
roofvijanden aanwezig waren. Mede tengevolge van het vervroegen van de rooidatum
in 1952 door verschillende Gewestelijke Keuringsdiensten, is het optreden van
bladrol in 1953 bij de pootaardappelen minder geweest dan in het voorgaande jaar.
Dit blijkt ook uit de gegevens van de N.A.K.
Volgens deze gegevens werd in de jaren 1949, 1950, 1951, 1952 en 1953 resp. 88,6,
89,2, 81,3, 79,6 en 86,2 % van de voor de keuring aangegeven oppervlakte aardap
pelen te velde goedgekeurd.
Wat de consumptieaardappelen betreft, traden bladrol en Y-virus in ernstige mate op
in het oosten en zuidoosten van ons land.
Kringerigheid
Deze ziekte bleek dit jaar meer voor te komen dan in voorgaande jaren, vooral in het
ras Eersteling en Eigenheimer Evenals vorig jaar bleken enkele praktisch onvatbaar
geachte rassen op enkele percelen deze aantasting te vertonen. Dit was bv. het geval
met Noordeling in de omgeving van Zwollerkersnel en Gineke op de noord Veluwe.
Het ras Gineke vertoonde zelfs duidelijk propvorming.
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Afb. 4. Aardappel, ABC-ziekte; donkere
bruinachtige min of meer uit
puilende blaasjes op de schil.

De zg. ABC-ziekte bij Eerstelingen

De zg. ABC-ziekte werd volgens de P.D.-jaarverslagcn over 1924, 1925 en 1930, vooral in de win
ter van 1924/25 in Noord-Holland en Friesland
waargenomen. Dit najaar kwam deze aantasting
in Noord-Holland in hevige mate voor. Verschil
lende partijen Eersteling bleken voor 50 tot 70 %
te zijn aangetast. Een tuinder in Noord-Holland
zou door deze aantasting een schade van f. 6000.—
geleden hebben,
in 1924 werden op dc aangetaste knollen drie
typen van vlekken onderscheiden:
A.
B.
C.

donkere, bruinachtige, min of meer uitpuilende blaasjes (afb. 4);
donkere, bijna zwarte, vaak enigszins hoefijzervormige ingezonken plekken (afb. 5);
lichtere, meer bruine vlekken met stervormige barstjes of banden van evenwij
dige barstjes (afb. 6).
Op grond van de genoemde drie vlekkentypen heeft men deze aantasting de naam
van ABC-ziekte gegeven.
Naast bovengenoemde typen vonden we dit jaar ook knollen met lichtbruine vlekken
zonder blaasjes of sterren (afb. 7) wat waarschijnlijk het beginstadium van deze ziekte
is, en knollen die grotendeels of geheel gemummificeerd waren. (afb. 8).
Snijdt men knollen met ingezonken plekken door, dan blijkt het weefsel onder deze
plekken meer of minder diep in de knol zwart te zijn verkleurd, (afb. 9.)

Afb. 5. Aardappel, ABC-ziekte; donkere
bijna zwarte vaak enigszins hoef
ijzervormige ingezonken plekken.

Afb. 6. Aardappel, ABC-ziekte; lichtbruine
vlekken met barsties, die stervormig
of evenwijdig verlopen.

Afb. 7. Aardappel, ABC-ziekte;
bruine vlekken, vrijwel
sterren of barstjes.

De grens tussen gezond en ziek weefsel is scherp
en men kan dikwijls gemakkelijk het zieke weefsel
als een prop verwijderen.
De bovenstaande onderscheiding van de vlekken
betekent echter niet, dat op een knol slechts één
bepaald type vlekken voorkomt; meestal treft men
combinaties van twee typen aan. Om na ta gaan
of de verschillende typen bij bewaring in elkaar
overgaan, werden begin November in Noord-Hol
land een drietal bewaarproeven opgezet. Voor de
resultaten hiervan zij verwezen naar blzi. 56.
Omtrent de oorzaak van deze verschijnselen tasten
wij nog steeds in het duister.
Evenals in de jaren 1924—1930 is het niet gelukt uit de aangetaste plekken een
schimmel of bacterie te kweken. Daar de ziekte op bepaalde percelen geregeld en
op ander percelen in Noord-Holland nooit voorkwam, krijgt men sterk de indruk,
dat deze ziekte aan de grond gebonden is. Dit bleek ook uit een proef die in 1930 in
de kring Hoorn werd genomen. De nateelt van 50 ,,zieke" knollen in „gezonde"
grond was gezond en die van 50 gezonde knollen in „besmette" grond ziek.
De resultaten van deze proef wijzen er op, dat de overgang van de ziekte met het
pootgoed onwaarschijnlijk is.
Inmiddels is contact opgenomen met het I.P.O. teneinde na te gaan of deze aantasting
eventueel door een virus wordt veroorzaakt, en met de Stichting voor Bodemkartering
i.v.m. een eventuele invloed van het bodemprofiel op het optreden van de aantasting.
Afb. 9. Aardappel, ABC-ziekte; doorsnede
van een knol met een diep inge-

*

Necrose in de bladeren van IJsselster
In de periode van 9 Juni tot 16 Juni 1953 ontvingen wij verschillende zendingen
planten van het ras IJsselster, waarop een zeer ernstige necrose voorkwam. Deze
necrose werd vooral op secundair bladrolzieke planten aangetroffen. Omstreeks 20
Juni was de toestand zó, dat gezonde planten alleen op de onderste bladeren nog enige
necrose vertoonden, terwijl de bladrolzieke planten zeer necrotisch waren en nog weinig
hergroei vertoonden. De opbrengst van de bladrolzieke planten was hierdoor praktisch
nihil.
Op sommige percelen in het zuiden bleek 60—80 % van de planten bladrolziek te
zijn.
De oorzaakî van de hevige necrose in de bladrolzieke planten, wordt toegeschre
ven aan de zeer warme dagen omstreeks 24 Mei, gevolgd door het koude weer
van begin Juni.
Bruine vlekken in de knollen van de rassen Alpha en
Furore
Dit jaar is bij het ras Furore, vooral in de Noordoostpolder, het voorkomen van bruine
inwendige verkleuringen in de knollen geconstateerd. Deze afwijking is reeds langer
bekend en trad in 1950 sterk op bij rijp gerooide knollen van het ras Alpha. De bruine
verkleuringen treden soms als vlekken in de mergstralen bij de ogen op, maar dikwijls
zijn één of meer mergstralen voor een groot deel geheel verkleurd, waardoor een
netwerk van bruine strepen en vlekken is ontstaan, dat enige centimeters diep in de
knol doordringt. Waarschijnlijk is het verschijnsel van physiologische aard, bv. het
gevolg van abnormale omstandigheden tijdens de groei. Bij Alpha kwamen de vlekken
namelijk vooral voor in de ruwe schilferige knollen van rijpgerooide partijen, af
komstig van zware of matig zware kleigrond en zelden in vroeggerooide knollen.
M e c h a n i s c h e beschadiging, s t o o t b l a u w e n k a l i b l a u w.
Vooral in enkele uit Zeeland afkomstige partijen werd vrij veel mechanische be
schadiging, vnl. „rooierslag", aangetroffen. Bovendien kwam in verschillende par
tijen nogal wat stootblauw voor.

BIETEN, Beta vulgaris L.
G r i j z e b o l s n u i t t o r , Philopedon plagiatus Schall.
De grijze bolsnuittor bracht in Mei schade toe aan jonge bietenplanten op Texel.
De planten werden kaal gevreten.
Schildpadtorre
Hoewel hier en daar
het schildpadtorretje,
schade van betekenis

t j e s , Cassida spp.
in het zuiden van ons land vreterij door de 2e generatie van
Cassida nobilis L. werd waargenomen, werd er echter geen
aangericht.

B i e t e n k e v e r t j e , A tomaria linearis Steph.
Het bietenkevertje trad in enkele streken met intensieve bietenteelt plaatselijk ernstig
op. Volgens gegevens uit de praktijk bleek parathion een goed bestrijdingsmiddel
tegen dit kevertje te ziin.
L o o p k e v e r t j e , Trechus quadristriatus Schrk
In de nabijheid van Geldermalsen werd het loopkevertje Trechus quadristriatus talrijk
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in percelen bieten gevonden. Het werd ervan verdacht de bladstelen te vernielen. Dit
zou niet onmogelijk zijn, gezien het feit dat wij enige jaren geleden nabij Gouda een
dergelijke schade met zekerheid vaststelden. In de literatuur is hierover niets bekend.
V r o e g e a k k e r t h r i p s , Thrips angusticeps Uzel.
Dit jaar bleek de vroege akkerthrips in bieten veel schade te doen. De op vlasland
verbouwde bieten hadden er het meest van te lijden. Door het zonnige, doch vrij
schrale weer in de tweede helft van April werd deze thrips op vele plaatsen zo scha
delijk, dat tot bestrijding moest worden overgegaan.
S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 1936
Stengelaaltjesaantasting van bieten kwam regelmatig voor, vooral in het zuiden, doch
ook in het oosten en westen van ons land.
Vooral de bieten zelf vertoonden de aantasting in de vorm van een verbruinde, droogrotte kop. Dit betrof zowel voeder- als suikerbieten. Het destructoraaltje, dat een en
kele maal ook in bieten optreedt en rot veroorzaakt (zie Jaarboek 1951-52, blz.
168), werd dit jaar niet geconstateerd en speelt hier vrijwel zeker geen grote rol.
Opgemerkt zij, dat het rot in bietenkuilen vermoedelijk in hoofdzaak op andere
oorzaken dan aaltjes berust.
B i e t e n c y s t e n a a l t j e , Heterodera schachtii Schmidt 1871
De laatste jaren is uit inzendingen gebleken, dat het bietencystenaaltje, zij het spo
radisch, ook in de noordelijke provincies van ons land optreedt en schade doet. Dit
mag een waarschuwing zijn om daar geen bieten te telen zonder een goede vrucht
wisseling in acht te nemen.
In samenwerking met het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom
werd het morfologisch onderscheid van de belangrijkste cystenaaltjes onderzocht,
waardoor het bietencystenaaltje thans van het klavercystenaaltje en andere soorten
kan worden onderscheiden. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de betref
fende artikelen in het T.O.P., Jrg. 1953 en 1954.

Rhizoctonia-ziekte,
Berk. et Curt.

Corticium

vagum

De laatste jaren werden eind Juli, begin Augustus
bietenplanten ingezonden die aangetast bleken te
zijn door Rhizoctonia-ziekte. De schimmel tast
zowel de bladstengelvoeten, waardoor de bladeren
vaak slap op de grond gaan hangen, als de kop
van de biet aan, zodat de kop in rotting overgaat.
Deze aantasting lijkt soms veel op blikseminslag
(zie afb. 10).

Afb. 10. Biet, Rhizoctonia-ziekte; zowel de biet
als het onderste gedeelte van de blad
stelen zijn aangetast. Op de biet is het
witte schimmelweefsel zichtbaar.
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B l a d v l e k k e n z i e k t e n , Cercospora beticolä Sacc., Ramularia betae Rostr.
en Phoma betae Frank.
In het zuiden kwamen bladvlekkenziekten meer voor dan in andere jaren. Deze blad
vlekken werden vooral door Cercospora en Ramularia veroorzaakt.
K u i 1 r o t, Botrytis cinerea Pers., Pythium sp.
Dit jaar werden verschillende gevallen van kuilrot ingezonden. In de meeste gevallen
moest de schimmel Botrytis cinerea als de veroorzaker worden aangemerkt.
Een bijzonder geval van kuilrot bleek toegeschreven te moeten worden aan een Pythium
sp. Ook door het C.I.L.O. werd een Pythium sp. als zodanig genoemd.
V a l s e m e e l d a u w , Perenospora schachtii Fuck.
In Groningen en plaatselijk in noordelijk Friesland werd de valse meeldauw meer
waargenomen dan in voorgaande jaren. In verband met de uitbreiding van deze
ziekte in noordelijk Duitsland is het niet uitgesloten, dat men in komende jaren op
een sterkere aantasting in Groningen moet rekenen.
G o r d e l s c h u r f t , Streptomyces spp.
Deze ziekte kwam dit jaar vooral in de Betuwe en in mindere mate ook in de Veen
koloniën voor.
De bieten vertonen een meer of minder sterke insnoering op de scheiding van lucht
en grond. Door de schurftzwammen wordt de schors aangetast, zodat deze roest
kleurig wordt en langzamerhand verdwijnt, waardoor insnoeringen in het midden
van de biet ontstaan, die zelfs zover kunnen gaan, dat het onderste gedeelte van
de biet wordt afgesnoerd. (zie afb. 11).
VergelingszLakte
Door de gunstige omstandigheden in het voorjaar konden de bieten gemiddeld een
paar weken eerder gezaaid worden dan in 1952. Mede doordat het voorjaar ongunstig
was voor een vroege en snelle ontwikkeling van de luizen, is het optreden van de
vergelingsziekte in 1953 matig geweest.
In Augustus breidde de ziekte zich belangrijk uit, maar deze uitbreiding was te laat
om nog veel schade te kunnen veroorzaken.
Evenals de voorgaande jaren trad de vergelingsziekte het meest op in oostelijk NoordBrabant en Limburg en het minst in het noorden van ons land. Voor meer gedetail
leerde gegevens kan verwezen worden naar: „De Suikerbiet". (Uitgave van het Insti
tuut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom).

Afb. 11.

Biet,
gordelschurft,
Streptomyces spp; de
biet is door afster
ving van het schorsweefsel sterk inge
snoerd, juist op de
grens van grond en
lucht.

20

Kalkgebrek
Op geïnundeerde gronden kon men in droge perioden zwarte topjes aan de hartblaadjes opmerken. Na regen werden weer normale hartblaadjes gevormd. Dit verschijnsel
deed sterk aan kalkgebrek denken. Daar dit verschijnsel echter ook optreedt bij
bieten on zoute grond, die toch de normale hoeveelheid kalk bevatten, is het niet het
directe gevolg van een tekort aan kalk, maar een indirect gevolg van een natriumovermaat. Volgens Van Schreven (Mededelingen van het Instituut voor Suiker
bietenteelt 8-7-1938) worden nl. verschijnselen van kalkgebrek bevorderd door de
aanwezigheid van natrium.
Mangaangebrek
Dit jaar trad op vele percelen in sterke mate mangaangebrek op, vooral in de Haar
lemmermeer, Wieringermeer, Noordoostpolder en Zeeland. Op vele percelen is mangaansulfaat gebruikt.

ERWTEN, Pisum spp.
B l a d r a n d k e v e r , Sitona lineatus L .
Over het algemeen kwamen er dit jaar slechts weinig bladrandkevers voor. Toch is
wel gebleken, dat bij een niet tijdig uitgevoerde bestrijding de door de larven ver
oorzaakte schade nog aanzienlijk kan zijn. ook indien er weinig kevers zijn.
K n o p m ad e, Contarinia pisi Winn.
E r w t e n p e u l b o o r d e r , Enarmonia nigricana F .
Het optreden van de knonmade viel dit jaar mes, doch de erwtenpeulboorder deed
op vele percelen nog vrij ernstige schade. Anderzijds is echter duidelijk gebleken, dat
dit niet nodig zou zijn geweest, indien de bestrijding op het juiste moment was uit
gevoerd. Door een op tijd uitgevoerde bestrijding met parathion bleek het nl. mo
gelijk te zijn het percentage aangetaste zaden van 20 tot vrijwel nihil te reduceren.
E r w t e n b l a d l u i s , Acyrthosiphon pisum Harris
Met uitzondering van het noorden van het land trad de erwtenbladluis overal in vrij
sterke mate op.
V r o e g e a k k e r t h r i p s , Thrips angusticeps Uzel
In Mei trad de vroege akkerthrips vooral in het zuid-westen en het westen van het
land massaal op. Dat de schade soms zodanig was (afb. 12) dat tot het nemen van
bestrijdingsmaatregelen moest worden overgegaan, werd mede veroorzaakt door een
langdurige periode van droog en schraal weer.

Afb. 12.

Erwt; ernstige be
schadiging
door
vroege
akkerthrips,
Thrips angusticeps.

S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 1936
In Zeeland en westelijk Noord-Brabant werden een aantal gevallen van ernstige sten
gelaaltjes-aantasting geconstateerd. De plantjes bleven pleksgewijze klein en gedron
gen. Het blad was sterk gebobbeld en had soms een verdorde rand. De planten
vormden aan de voet vele kleine zijscheuten.
De aantasting is in ons land, vanaf 1901, herhaalde malen geconstateerd.
Botrytisziekte, Botrytis einem Pers.
Op verscheidene percelen, o.a. in Noord-Holland, kwamen vrij veel door Botrytis
aangetaste stengeldelen en peulen voor. Bij de peulaantasting was veelal nog duidelijk
te constateren, dat deze begonnen was op de plaats waar de afgevallen kroonbladeren
aan de peulwand waren blijven kleven. Aangezien dit laatste alleen bij vochtig weer
het geval is, speelt de regenval een belangrijke rol.
Rassen, waarbij de peulen hoog geplaatst zijn, blijken minder last van deze aantasting
te hebben.
Voetziekten
Voetziekten traden in het zuid-westen van het land slechts matig op. Daarentegen bleef
de opbrengst op vele percelen in Groningen als gevolg van deze aantasting abnormaal
laag. Op enkele percelen was de opbrengst weinig hoger dan de hoeveelheid zaaizaad.
Hoewel de oorzaak van dit ernstige optreden niet vaststaat, wordt deze toch gezocht
in de richting van een slechte structuur als gevolg van de zware regenval kort na het
zaaien.
V a a t z i e k t e , Fusarium oxysporum f. pisi ras 1 Sehl.
Ook dit jaar breidde de Amerikaanse vaatziekte, Fusarium oxysporum f. pisi ras 1
Schi, zich weer uit. Plaatselijk, bv. in de Haarlemmermeer, gaat deze uitbreiding
zelfs zeer snel.
V a l s e m e e l d a u w , Peronospora pisi Syd.
Over het algemeen trad deze schimmel dit jaar in vrij ernstige mate op.
Onbekende virusziekte
Verspreid over een geheel perceel in de Anna Paulownapolder kwamen begin Mei
pleksgewijze slecht ontwikkelde planten voor, waarvan de bladsteel en de nerven
een bruinpaarse verkleuring vertoonden.
Uit de aangetaste plekken werd Fusarium solani geïsoleerd. Omdat een virusziekte
niet uitgesloten leek, zonden wij de planten naar het I.P.O. Inderdaad heeft men
aldaar met zekerheid een tot nu toe in ons land nog onbekende virusziekte kunnen
vaststellen. Door sap-inoculaties kon het nieuwe virus worden overgebracht op tabak,
stamboon en erwt.
Midden Juni ontvingen wij uit de Haarlemmermeer planten, die soortgelijke ver
schijnselen vertoonden. De bladoksels waren donker gekleurd en deze verkleuring
zette zich via de stengeldelen tot in de nerven voort om in het blad geleidelijk weer
in groen over te gaan. Gezonde planten stonden naast doodzieke. Ook deze planten
werden aan het I.P.O. onderzocht, waarbij bleek dat ons vermoeden juist was, daar
ook nu een virus kon worden geïsoleerd. Zeer waarschijnlijk was dit virus identiek
met dat van de plantjes uit de Anna Paulownapolder.
Koudebeschadiging
Eind Mei ontvingen wij van verschillende zijden erwtenplanten met abnormaal ge
vormde bladeren. In minder ernstige gevallen kwamen op de achterzijde van de be-
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Afb. 13.

Erwt (ras Kelvedon
Wonder);
nacht
vorstbeschadiging .

wuste bladeren kleine ingezonken vlekjes voor. In andere gevallen vertoonde een
bepaald gedeelte van de planten zelfs geheel misvormde bladeren, terwijl ook de
bloemtros op die hoogte verdwenen of verdroogd was. De oudste en de allerjongste
bladeren waren normaal. Vooral de vroeg bloeiende rasstn, zoals Kelvedon Wonder
en Vinco, bleken deze afwijking te vertonen (afb. 13). Het staat wel vast, dat de
oorzaak van deze misvormingen gezocht moet worden in de strenge nachtvorst, die
er in de nacht van 10 op 11 Mei optrad.
Dat de planten van de vorst geleden hadden, bleek wel uit het feit, dat soms ook de
bekende vorstscheuren in de stengel voorkwamen, waarbij de opperhuid over onge
veer 1 cm in de lengterichting van de stengel openbarst. Veelal waren deze bescha
digde plaatsen door Botrytis aangetast.

GRANEN
T a r w e , Triticum aestivum L., Gerst, Hordeum vulgare L.,
H a v e r , Avena sativa L , R o g g e , Secale cereale L .
S m a l l e g r a a n v l i e g , Hylemya coarctata Fall.
Larven van de smalle graanvlieg deden op vele percelen, voornamelijk in het zuiden
en oosten van het land, een groot deel van de plantjes wegvallen. In tegenstelling met
de berichten uit het buitenland (o.a. Engeland) was in ons land de aantasting niet
verontrustend.
F r i tv 1 i e g, Oscinella frit L.
In April was de aantasting door maden van de fritvlieg voornamelijk in Noord-Bra
bant en Limburg plaatselijk van belang. Voorts werden in het najaar vele vroeggezaaide percelen tarwe, rogge en gerst aangetast, waarbij vermoedelijk het mooie weer
een belangrijke rol speelde.
Loze pakjes
Het optreden van loze pakjes bij haver, als gevolg van een aantasting door larven van
de fritvlieg (tweede generatie) of van thrips, — Limothrips cerealum Hal. —, was
slechts in enkele gevallen vnl. in Drente en Overijsel, van ernstige aard.
G r a a n l o o p k e v e r , Zabrus tenebrioides Goeze.
Het optreden van dit insect bleef beperkt tot Limburg en was slechts plaatselijk van
enig belang.
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V r o e g e a k k e r t h r i p s , Thrips angusticeps Uzel.
In Mei kwamen in hoofdzaak uit het zuid-westen van ons land vele meldingen binnen
over het massaal optreden van vroege akkerthrips. Vooral zomergranen, die nog
in het kiemplantstadium verkeerden, werden plaatselijk vrij ernstig aangetast. Door
dat er een langdurige periode van schraal en droog weer optrad, kwam de beschadiging
nog sterker tot uiting. Dit was vooral het geval bij de gerst in de overstroomde ge
bieden. In enkele gevallen werd zelfs tot bestrijding van de thrips overgegaan, waarbij
veelal van parathion gebruik werd gemaakt.
S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 1936
Zoals gewoonlijk werden in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg weer verschei
dene gevallen van soms ernstige stengelaaltjesaantasting geconstateerd in rogge. Ook
in roggeplantjes uit Oude Schild op Texel werden stengelaaltjes aangetroffen. Op
Texel was de aanwezigheid van dit aaltje nog niet eerder vastgesteld.
Voorts werd in haver, zowel in het noorden als in het zuiden van het land de aan
tasting geconstateerd. Zomerrogge, die in het algemeen op met stengelaaltjes besmette
grond weinig schade lijdt in vergelijking met winterrogge, was in een bepaald geval
na de voorvrucht haver ernstig ziek en na de voorvrucht aardappelen vrijwel gezond.
Niet zelden gaat een stengelaaltjesaantasting bij rogge en haver vergezeld van een
wortelaantasting door het havercystenaaltje en/of niet-cystenvormende wortelaaltjes.
Van gerst en tarwe zijn nog nooit inzendingen of meldingen van schadegevallen bin
nengekomen. Dit sluit aan bij de opvatting, dat deze gewassen zich in de praktijk als
onvatbapr gedragen, ondanks het feit dat vele tientallen jaren geleden reeds gemeld
is. dat zij wel stengelaaltjes kunnen herbergen.
H a v e r c y s t e n a a l t j e , Heterodera avenae Filipjev = H. major Franklin
Havercystenaaltje blijkt in verschillende delen van het land meer of minder veelvul
dig op te treden. Ook in 1953 werden schadegevallen geconstateerd in haver en gerst
en soms ook in tarwe en rogge. Door vergelijking op proefvelden wordt nagegaan of
in het Nederlandse kwekersmateriaal resistente resp. ongevoelige vormen aanwezig
zijn.

R o e s t , Puccinia spp.
In het voorjaar en de zomer was de roestaantasting over het algemeen slechts matig.
Voor bijzonderheden over het voorkomen van roest zij verwezen naar blz. 65, terwijl
op blz. 66 een verslag over de bestrijdingsproeven tegen dwergroest in zomergerst
is opgenomen.
In het najaar van 1953 kwam echter vrijwel overal een zeer sterke roestaantasting
voor op de met wintergranen ingezaaide percelen. Ongetwijfeld zal de oorzaak hier
van in de naar verhouding zeer hoge najaarstemperatuur moeten worden gezocht.
Steenbrand

b i j t a r w e , Tilletia tritici (Bjerk.) Wint.

S t e e n b r a n d b i j g e r s t , Ustilago hordei (Pers.) Kellerm. et Sw.
Over het algemeen kwam er slechts weinig steenbrand in tarwe voor. Toch was het
in Zeeland bij enkele percelen noodzakelijk eerst de sporen van het zaad te wassen,
alvorens dit voor de consumptie kon worden vrijgegeven. (Zie voor proefnemingen
bl. 66). Slechts één geval van een ernstig optreden van steenbrand in gerst werd ons
gemeld, nl. uit Zeeland (St. Annaland).
S t u i f b r a n d , Ustilago spp.
In tegenstelling tot haverstuifbrand, Ustilago avenae (Pers.) Jensen, en tarwestuifbrand,
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Ustilago tritici (Pers.) Jensen, die dit jaar weinig voorkwamen, kwamen er uit vrijwel
alle delen van het land meldingen binnen over een, in ernstige mate optreden van
stuifbrand, Ustilago nuda (Jens.) Kellerm. et Sw., in zomergerst. Genoemd werden de
rassen Agio, Balder, Herta en Piroline.
M e e l d a u w , Erysiphe graminis D.C.
Aanvankelijk kwam meeldauw zeer weinig voor, doch in Juni nam de aantasting
voornamelijk in het zuiden en oosten van het land plaatselijk vrij sterk toe.
S t r e p e n z i e k t e b i j g e r s t , Helminthosporium gramineum Rabh.
Strepenziekte bij haver, Pyrenophora avenae (Eidam) Ito et Kuribay
Uit verschillende delen van het land werd gemeld, dat plaatselijk in ernstige mate
strepenziekte in de gerst voorkwam. Het optreden was hier en daar zelfs verontrus
tend. Voor zover bekend hadden alle gevallen betrekking op niet ontsmet zaaizaad.
In haver werd weinig strepenziekte gevonden. De ervaring van dit jaar heeft dus ge
leerd, dat nog in veel te veel gevallen niet ontsmet zaad wordt gebruikt.
Voetziekten
Over het algemeen bleef het optreden van voetziekten dit jaar zeer beperkt. Een uit
zondering hierop vormde echter het overstromingsgebied.
In het voorjaar werden ons van een aantal overstroomd geweest zijnde percelen tarweplantjes toegezonden, met een bruin gekleurde kiemschede. Pleksgewijze ontwikkelde
het gewas zich minder goed. Uit de bruin gekleurde plekjes werd Fusarium culmorum
(W. G. Sm.) Sacc. geïsoleerd.
In de zomer ontvingen wij o.a. uit Nieuw Vosmeer en Halsteren haver-, gerst- en
tarweplanten waarvan de stengelvoet bruin en de wortels dood waren. Deze planten
waren afkomstig van plekken, die te vroeg afrijpten. In al deze gevallen werd zowel
uit de wortels als de stengelbasis dezelfde Fusarium-soort, geïsoleerd. Omdat deze
aantasting juist op met zout water overstroomde percelen voorkwam, wordt veron
dersteld dat de structuur van de grond hierbij een belangrijke rol heeft gespeeld.
Gebreksziekten
Magnesiumgebrek blijkt nog steeds de meest voorkomende gebreksziekte bij de granen
te zijn. Ernstige gevallen kwamen voornamelijk in Noord-Brabant en Limburg voor.
Daarnaast kwamen o.a. uit Groningen, Noord-Holland en Limburg meldingen binnen
over het in belangrijke mate voorkomen van mangaangebrek.
Kopergebrek kwam in hoofdzaak op nieuwe ontginningen voor in Drtnte, Overijsel en
Noord-Brabant.
Voorts trad in de zomergranen in Groningen plaatselijk in ernstige mate stikstofgebrek
en in de Giethoornse polder fosforzuurgebrek op.
Slechte opkomst
Van verschillende percelen, die met zout water overstroomd waren geweest, werden
ons in het najaar van 1953 tarwenlantjes toegezonden, die niet wilden groeien en
korrels, die niet ontkiemden. De zeer geringe regenval in de maanden October en
November (één vijfde van de normale hoeveelheid) zal vooral op deze gronden een
ongunstige invloed op het kiemproces hebben gehad.
Vermeldenswaardig is nog dat op de meeste niet gekiemde korrels Pénicillium spp.
voorkwam.
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GRASSEN
M i n e e r v l i e g , Hydrellia griseola Fall.
Schade door deze mineervlieg werd opgemerkt aan gras in de omgeving van
Dreumel. Het gras verdroogde en stierf af, tengevolge van het mineren der larven.
Deze soort is soms ook schadelijk in graan.
S n u i t k e v e r , Phyllobius pyri L .

De larven van deze snuitkever veroorzaakten schade aan een grasmat in de Wieringermeer, waardoor plekken kaal werden. De bestrijding van dergelijke snuitkeverlarven is zeer moeilijk, eventueel kan een grondbehandeling met HCH worden toe
gepast, welke behandeling echter in verband met smaakbeïnvloeding bezwaren met
zich meebrengt.
S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 1936
Op een perceel te Roosendaal bleek ingezaaid gras op met stengelaaltjes besmette grond
zwaar te worden aangetast en slecht te groeien.
W o r t e l a a l t j e s , Ditylenchus radicicola (Greeff) Filipjev, e.a.
Uit oriënterend onderzoek is reeds gebleken, dat vooral oude graslanden zeer hoge
populaties stekeldragende aaltjes opbouwen, waarvan verondersteld wordt en soms
ook aangetoond is, dat zij van de graswortels leven. Voor gegevens over een van die
soorten, Ditylenchus radicicola, wordt verwezen naar het Tijdschrift over Planten
ziekten 59 (1953) : 143—152. Het is de bedoeling aan de betekenis van de verschil
lende aaltjessoorten in grasland nader aandacht te schenken.
H e k s e n k r i n g e n , Marasmius oreadus (Bolt) Fr.
Het aantal berichten over het optreden van heksenkringen in veelvuldig gemaaide
grasvelden was zeer groot. Een bestrijding met chemische middelen is nog steeds niet
uitvoerbaar gebleken.
R o e s t , Puccinia spp.
In het oosten en zuid-oosten van het land werd in de nazomer grasland plaatselijk
ernstig door verschillende Puccinia spp. aangetast.
F u s a r i u m , Fusarium graminum, Corda.
De schimmel Fusarium graminum veroorzaakte een rode verkleuring aan de pakjes
van Engels raaigras. Deze aantasting is niet primair parasitair, maar kan onder be
paalde omstandigheden, bv. veel vocht, op zaden van granen en grassen voorkomen.
Afstervingsverschijnselen in gazons en sportvelden
In October en November werden regelmatig klachten over de bovengenoemde ver
schijnselen ontvangen. Uit het verzamelde materiaal bleek in de meeste gevallen Fu
sarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc. geïsoleerd te kunnen worden. Overigens bleken in
andere monsters div. Fusarium spp. in het spel te zijn.
De schimmelaantasting gaat uit van lokale infecties zodat deze aanvankelijk door
de geringe omvang niet wordt opgemerkt.
Later breidt zij zich uit tot min of meer ronde plekken die, wanneer zij samenvloeien,
aan het gras een verbrand aanzien geven.
Het wattenachtige schimmelpluis, dat speciaal bij drukkend, vochtig weer zichtbaar
is, wordt op de grens van afgestorven en gezond gras aangetroffen aan de rand der
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Afb. 14. Gras; Fusarium-aantasting.

plekken (afb. 14). De aantasting resulteert in totale
afsterving van het gras.
Veelal zijn herhaald maaien en rijke stikstofgift
aanleiding tot het optreden ervan. Er zal hieraan
in het komende jaar meer aandacht worden be
steed.

KLAVER, Trifolium spp.
S t e n g e l a a l t j e s , Ditylenchus dipsaci (Kühn)
Filipjev, 1936
Stengelaaltjesaantasting in rode klaver bleek ook
in 1953 vrijwel algemeen voor te komen, zij het
dat de mate van aantasting sterk varieerde. Het
onderzoek naar de praktische betekenis van de
overgang van aaltjes met zaad wordt nog voort
gezet.
S t e n g e l b r a n d , Kabatiella caulivora (Kirchn.) Karak (— Gloeosporium caulivorum Kirchner).
Het voorkomen van deze ziekte op de Zuidhollandse eilanden en in midden NoordHolland was in Juni van algemeen ernstige aard. Tot in September bleven meldingen
van meer plaatselijke aantasting binnenkomen uit de zuidelijke provincies en NoordHolland. In al deze gevallen werd gesproken van oogstverlies.
E c h t e m e e l d a u w , Erysiphe polygoni D.C., kwam in de nazomer plaatselijk
ernstig voor in het zuid-oosten des lands en tussen de grote rivieren.
K l a v e r k a n k e r , Sclerotinia trifoliorum Erikss.
In April en Mei kon worden gesproken van een algemeen schadelijke optreden, spe
ciaal in de Neder-Betuwe en in het zuiden en oosten van het land. Ook in de overige
delen van Nederland kwam plaatselijk ernstige schade voor. Eerst in Juli werd de aan
tasting minder hevig. In de herfst kwamen opnieuw talrijke meldingen binnen.

KOOLZAAD, Brassica napus L.
K o o l g a l m u g , Dasyneura brassicae Winn.
Hoewel over het optreden van de koolgalmug weinig meldingen binnen kwamen,
dient dit insect toch als één van de schadelijkste parasieten voor de koolzaadteelt te
worden beschouwd. Nu vaststaat, dat de muggen voor het afzetten van hun eitjes op
door de snuitkever aangevreten hauwen zijn aangewezen, wordt de bestrijding van dit
laatste insect van dubbel belang. Stellig zal de aantasting daardoor niet kunnen worden
voorkomen, doch een vermindering valt wel te verwachten.
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K o o l z a a d g l a n s k e v e r , Meligethes aeneus F .
S n u i t k e v e r v a n d e h a u w e n , Ceuthorrhynchus assimilis Payk.
Hoewel beide insecten in groten getale voorkwamen, is het toch vooral de door de
snuitkever veroorzaakte schade, waarmee rekening dient te worden gehouden. Bo
vendien werd de bloei vrijwel niet gestagneerd, zodat de kans op schade door glans
kevers ook niet zo groot was.
Omdat de bestrijding van beide insecten in nauw verband staat met de bloeiperiode,
is het van belang te vermelden, dat de begindata voor de bloei dit jaar uiteen liepen
van 18 April tot 1 Mei.
K o o l z a a d a a r d v l o , Psylliodes chrysocephala L .
Vrijwel overal kwam vreterii door larven van de koolzaadaardvlo voor, doch alleen
in Friesland en Limburg was de schade ernstig.
In het najaar van 1953 was het optreden van de aardvlo alleen in Limburg veront
rustend. Omdat de kevers door enkele bespuitingen met DDT afdoende zijn te be
strijden, wordt vermoed dat deze maatregel aldaar nog onvoldoende ingang heeft
gevonden.
S p i k k e l z i e k t e , Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.
Ook dit jaar was deze ziekte van weinig belang.
Sclero.tiënrot, (Rattenkeutelziekte), Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Massee.
In verhouding tot de laatste jaren trad er veel scleroîiënrot op.

MAIS, Zea mays L.
D a s s e n , Melus melus L .
Dit jaar bleek duidelijk dat dassen erg verzot zijn op maiskolven, zolang de zaden
althans in het melkrijpe stadium verkeren. Zij trekken en lopen de planten omver
om daarna de kolven van de stengels te rukken en de zaden op te vreten. Het geheel
geschiedt op een nogal ruwe wijze, zodat het perceel er vrij gehavend kan gaan uitzien.
Zonder vergunning mogen dassen niet worden geschoten. Soms gelukt het de dieren
af te schrikken met behulp van een wildafweermiddel.
Gelukkig is de schade zeer plaatselijk. Zij kwam dit jaar voor in oostelijk NoordBrabant en Limburg.
V o g e l s , Aves spp.
Ook dit jaar deden vogels weer ernstige schade aan dit gewas. Het meest zijn kraaiachtigen, duiven en fazanten de schuldigen. Hoewel de beschadiging in de herfst
altijd zeer opvallend is, moet de beschadiging in het voorjaar toch niet onderschat
worden, omdat het wegpikken van één plantje gelijk staat met het verlies van ten
minste één kolf.
F r i t v 1 i e g, Oscinella frit L.
De vreterij door maden van de fritvlie» gaf nergens aanleiding tot schade van enige
betekenis.
L o o p k e v e r , Clivina fossor L .
Nadat deze loopkever het vorige jaar (zie Jaarboek 1951—'52 blz. 17), voor de eerste
maal in ons land was geconstateerd, kwam ook nu weer een melding binnen over vre
terij aan kiemende maiskorrels (Numansdorp en Oss).
Gezien het schadelijk optreden van andere Clivina-soorten in de maiscultuur in Noord-
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Amerika, zou het niet uitgesloten zijn dat Clivina fossor in ons land hinderlijk wordt
voor de maiscultuur.
De bestrijding van deze insecten is zeer lastig, omdat zij het grootste gedeelte van hun
leven onder de grond doorbrengen.
Of een behandeling van het zaad met een insecticide enig effect heeft, is niet bekend.
Wel is de ervaring, dat, indien de kieming traag verloopt, de kans op aantasting door
deze loopkever het grootst is.
Het is dus gewenst niet te vroeg te zaaien en te zorgen voor een goede structuurtoe
stand van het kiembed.
S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, 1936.
In 1953 werden weer een aantal gevallen van stengelaaltjesaantasting bij mais gecon
stateerd.
Roest,
Puccinia sorghi Schw.
Hoewel de aantasting vrij algemeen voorkwam, was zij slechts in het oostelijk deel
van Noord-Brabant plaatselijk ernstig te noemen.
B u i l e n b r a n d , Ustilago zeae (Beckm.) Unger
Het aantal inzendingen was veel geringer dan vorig jaar. Toch bleek ook dit jaar de
aantasting op sommige percelen weer ernstig te zijn.
De bestrijding van de ziekte, door het tijdig verwijderen van de brandbuilen, blijkt in
de praktijk nog weinig ingang te vinden, doordat men op praktische bezwaren stuit.
Zolang het kweken van minder vatbare rassen nog geen resultaat heeft opgeleverd,
zal aan dit punt echter zoveel mogelijk aandacht dienen te worden besteed. Hetzelfde
kan gezegd worden van de vruchtwisseling.
K o l f s t e e l - e n s p i l r o t , Fusarium spp.
K o l f s c h i m m e l s , Fusarium spp. e.a.
Doordat de maanden September, October en November naar verhouding zeer droog
en vrij warm zijn geweest, kwamen er slechts zeer weinig gevallen van aantasting door
Fusarium spp. voor bij de kolven of de kolfstelen.
Gebreksziekten
De belangrijkste gebreksziekte blijkt nog steeds magnesiumgebrek te zijn. Ernstige
gevallen werden alleen gemeld uit Noord-Brabant, Limburg en 't Gooi.
Andere verschijnselen, veroorzaakt door gebrek aan voor de plantenvoeding belang
rijke elementen gaven geen reden tot bijzondere vermelding.

STAMBONEN, Phaseolus vulgaris L.
B o n e n v l i e g , Chortophila cilicrura Rond.
De aantasting door maden van de bonenvlieg („soldaatjes") kwam over het algemeen
weinig voor. Een uitzondering hierop vormden 't Gooi en de Noordoostpolder, al
waar de schade plaatselijk ernstig was.
V l e k k e n z i e k t e , Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri et Cav.
Vetvlekkenziekte, Pseudomonas medicagis var. phaseolicola (Burkh.) Linket
Hall.
Beide ziekten kwamen algemeen voor. Gezien de mate van aantasting zijn bestrijdings
maatregelen in vele gevallen zeker gewenst, waarbij voor de vlekkenziekte enkele
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bespuitingen met zineb en voor de vetvlekkenziekte met een koperpreparaat kunnen
worden toegepast. Anderzijds blijft het zeer gewenst aandacht te blijven schenken aan
het kweken van resitente rassen.
Virusziekten
Het optreden van virusziekten kon algemeen matig en voor enkele percelen zelfs
ernstig worden genoemd. Het betrof voornamelijk rolmozaïek, Phaseolus virus 1.
STOPPELKNOLLEN, Brassica rapa L.
A a r d v 1 o, Phyllotreta spp.
Klachten over het optreden van bladbeschadigende aardvlooien kwamen van Juli tot
September binnen uit het oosten van het land en westelijk Flakkee, waar plaatselijk
ernstige schade werd aangericht.
Er wordt nogmaals op gewezen, dat een bestrijding van de kevers alleen slaagt indien
deze tijdens zonnig weer wordt uitgevoerd. Tijdens de uitvoering der behandeling
Zorge men ervoor geen schaduw op het onbehandelde gewas te laten vallen. De hier
door verontruste kevers laten zich dan direct op de grond vallen.
Bij knollen, welke voor zaadteelt blijven staan, vreten de larven gangen in de bloem
stengels.
M o d d e r k e v e r , Helophorus rufipes Bosc. (= H. rugosus Oliv.)
In October werden in het oosten van ons land vele velden aangetroffen waarin prak
tisch iedere plant door de larven van deze kever was aangetast.
Hoewel de beschadiging in het groeipunt der planten wel opvalt, is de veroorzaker
niet zo bekend. De larve leeft vrij verborgen tussen de hartblaadjes, die worden
afgevreten. (zie afb. 15).
Ook de bases der bladstelen worden op typische wijze beschadigd (zie afb. 16). Voor
verdere gegevens zie Mededelingen 118 blz. 87.

Afb. 15. Stoppelknollen; vreterij door larven van
de modderkever, He
lophorus rufipes, in
het groeipunt.

Afb. 16. Stoppelknollen;
beschadiging
der bladvoet door larven van
de modderkever, Helophorus
rufipes.

VELDBONEN, Vicia faba L.
Zwarte bladranden
Op enkele percelen in de omgeving van Sexbierum kwamen begin Mei verspreid
over het veld planten voor, waarbij op de bladeren, vooral langs de randen, zwarte
vlekken verschenen. Naderhand verdorden deze planten.
Ondanks een uitgebreid onderzoek kon de oorzaak van deze ziekte niet worden op
gespoord. Wel werd in de grond en in de wortels een groot aantal parasitaire aaltjes
van het geslacht Tylenchorhynchus gevonden, doch er werd geen zekerheid verkregen,
dat dit ook de oorzaak van het afsterven is geweest. Kaligebrek was in dit geval
uitgesloten.
B l a d v l e k k e n z i e k t e , Botrytis fabae Sard.
Het optreden van bladvlekkenziekte was dit jaar vooral in Friesland en Noord-Hol
land plaatselijk vrij ernstig. Enkele inzendingen toonden aan, dat het in de meeste
gevallen een aantasting door Botrytis fabae Rz. Sard, betrof.
Mozaïekziekte
Het optreden van deze virusziekte verdient langzamerhand meer belangstelling dan
er tot nu toe aan besteed kon worden, want ook dit jaar was het percentage viruszieke planten op vele percelen weer vrij groot.
Omdat het virus voor een gering percentage met het zaad kan overgaan, verdient het
aanbeveling alleen zaad van gezonde planten voor zaaizaad te bestemmen.
VLAS, Linum usitatissimum L.
V r o e g e a k k e r t h r i p s , Thrips angusticeps Uzel
Eind April, begin Mei trad er in het zuid-westen en westen van het land een vrij ern
stige plaag van vroege akkerthrips op. Daarbij kwam, dat door droogte en het schrale
weer de groei toch al gestagneerd was, zodat op vele plaatsen direct tot een bestrijding
moest worden overgegaan. De beste resultaten zijn hierbij bereikt met parathion.
T h r i p s , Thrips Uni Lad.
Plaatselijk was de aantasting door deze thripssoort dit jaar vrij ernstig te noemen.
R o e s t , Melampsora Uni (Pers.) Desm.
Over het algemeen kwam er dit jaar weinig zwartstip voor.
B o t r y t i s z i e k t e , Botrytis cinerea Pers.
Tengevolge van een aantasting door Botrytisziekte was op zeer veel percelen het per
centage weggevallen kiemnlanten dit voorjaar abnormaal hoog. De oorzaak hiervan
moet in de eerste plaats gezocht worden in het feit, dat in die gevallen met Botrytis
cinerea besmet en niet of onvoldoende ontsmet zaaizaad is gebruikt. Daarnaast zijn
het echter ook de weersomstandigheden, die de mate van aantasting bepalen, want
zwaar besmet zaad in Juni gezaaid, gaf vrijwel geen wegvallers. Ook de structuur van
het zaaibed, de zaaidiepte, enz. spelen een rol.
Voorts werd vastgesteld, dat er tussen het percentage weggevallen plantjes in het voor
jaar en het optreden van dode harrels als gevolg van een aantasting door Botrytis
cinerea geen correlatie bestaat. Ook bij veel wegvallers in het voorjaar kan er dus
nog een gezond en normaal gewas worden geoogst.
V l a s b r a n d , Pythium megalacanthum de Bary
Behalve in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar de aantasting plaatselijk vrij ernstig was, gaf
het optreden van deze ziekte geen aanleiding tot een bijzondere vermelding.
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V e r b r u i n e n , Polyspora Uni Boll.
Op sommige percelen in noord-westelijk Friesland werd het gewas in Juli pleksgewijs
voortijdig bruin, als gevolg van een aantasting door Polyspora. Elders was deze ziekte
niet belangrijk.
,,K r u 1"
Op vrij veel percelen, alle in het zuid-westen van het land, werden omstreeks midden
Mei plantjes aangetroffen, die op enige cm boven het grondoppervlak een typische
kronkel in de stengel vertoonden, (afb. 17 en 18). Ter plaatse van deze kronkel was
het weefsel verhard, terwijl aan de binnenzijde ervan de opperhuid meestal gescheurd
was. Overigens waren de plantjes normaal. Het percentage afwijkende planten per
perceel was over het algemeen gering. Zij kwamen volkomen willekeurig verspreid
voor. Dezelfde soort aantasting is reeds vroeger door Ritzema Bos beschreven. Zie
zijn jaarverslagen in het Landbouwkundig Tijdschrift 7 (1894) blz. 117, 11, (1903)
blz. 82 en 12 (1904) blz. 112. Hij achtte stengelaaltjes de oorzaak, hoewel de aaltjes,
zodra de planten groter dan enkele cm worden, meestal niet meer te vinden zijn door
dat zij de planten verlaten. Ook in onze inzendingen kwamen in de planten geen
stengelaaltjes voor. Wel werden bij een dergelijk geval in het grondmonster stengelaaltjes
aangetoond. Evenals Ritzema Bos sluiten wij echter de mogelijkheid dat ook vorst
soortgelijke verschijnselen kan veroorzaken, niet helemaal uit.
Calciumgebrek
Op een voor de eerste maal in cultuur genomen perceel in de Quarlespolder (Zeeland)
en op enkele kleine plekjes op twee percelen in de Noordoostpolder kwam een voor
ons geht el onbekende afwijking voor (afb. 19). In de literatuur wordt bovengenoemde
afwijking toegeschreven aan calciumgebrek. Een ondersteuning voor deze conclusie
was, dat in de Quarlespolder ook in de bieten in vrij sterke mate Ca-gebrek optrad.
Voorts wees het resultaat van de analyses, verricht bij enkele normale en afwijkende
monsters vlas door de Rijksdienst voor landbouwherstel te Goes ook in deze rich
ting. Nagegaan werd de verhouding van de opgenomen kationen. Daarbij bleek het
aandeel van kalium en magnesium in alle monsters van dezelfde grootte-orde te zijn.
Bij de afwijkende planten was het Na-aandeel echter groter en het Ca-aandeel kleiner
dan bij de normale planten.

Afb. 17.

Vlas, „krul"; jonge
plantjes waarvan het
stengeltje vlak boven
het grondoppervlak
sterk
verdikt
en
misvormd is. Ken
merkend is de bocht
die in het stengeltje
ontstaat. De misvor
ming kan worden
veroorzaakt
door
stengelaaltjes.
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Afb. 18. Vlas, „krul"; bij longe plan
ten in een ouder stadium.
Behalve vergroeiing aan de
voet, zijn de planten normaal
ontwikkeld.

Afb. 19. Vlas; Calcium-gebrek bij
vezelvlas.

2. Waarnemingen en proeven in landbouwgewassen.
VERSLAG VAN DE ENQUETE
OVER HET OPTREDEN VAN DE AARDAPPELZIEKTE,
Phyrophthora infestans (Mont.) de Bary in 1953

Inleiding
Evenals voorgaande jaren werd ook in 1953 een enquête gehouden over bet optreden
van de aardappelziekte, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, teneinde een overzicht
te krijgen omtrent omvang, verloop en bestrijding van deze ziekte. Daartoe werden in
diverse plaatsen van het land waarnemingen verricht door assistenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst en land
bouwers.
Van de 718 verzonden formulieren werden ongeveer 450 ingevulde exemplaren uit
vrijwel alle delen van het land terug ontvangen.
De gegevens zijn dit jaar voor enkele gebieden afzonderlijk uitgewerkt om na te gaan
of verschillen in de mate van aantasting en het verloop van de ziekte in deze verschil
lende gebieden valt waar te nemen.
Daartoe is de volgende indeling gemaakt :
Zeekleigebied Zuid
(Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuidhollandse
eilanden)
„
Midden (rest van Zuid-Holland, Noord-Holland en Noordoostpolder)
„
Noord
(Friesland en Groningen)
Zandgebied
Zuid
(Noord-Brabant en Limburg)
„
Midden (Gelderland en Overijsel)
,,
Noord
(Friesland, Groningen, Drente met inbegrip van de Veenko
loniën).
Het rivierkleigebied is buiten beschouwing gelaten, daar uit dit gebied te weinig for
mulieren werden ontvangen.
De gegevens zijn zoveel mogelijk per gebied en per ras uitgewerkt. Bij de enquête
werd voornamelijk de aandacht gevraagd voor de rassen Bintje, Eigenheimer, Voran
en Alpha. In sommige gebieden moesten echter enkele vergelijkingsobjecten vervallen,
doordat van bepaalde rassen te weinig gegevens beschikbaar waren.
Weersomstandigheden in 1953 in verband met het optreden
van de aardappelziekte (kritieke perioden)
In voorgaande jaren werden reeds kritieke dagen gemeld in Mei. In 1953 werd pas
het etmaal van 9 Juni als kritieke datum door het K.N.M.I. bekend gemaakt.
Tabel 1.

Overzicht van de kritieke data in de diverse gebieden (x = kritiek).
Juni

Augustus

Juli

9 10 11 12 14 15 23 24 25 26 3

7 14 5 21 22 25 26 30

X

Totaal

Zeekleigebieden

Zuid
Midden
Noord

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17
15
14

Zandgebieden

Zuid
Midden
Noord

34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8
11
11

9,2 ( 14)

36,9 ( 14)

50,9 ( 55)
90,0 ( 63)
55,4 ( 46)

62,9 (164)

41,3 (182)

90,8 (138)

63,1 ( 24)

49,1 ( 53)
10.0 ( 7)
44,6 ( 37)

37,1 ( 97)

58,7 (259)

co"

CM CM

O

f-H OCMN LO
1—t

r—1
CO O
co
ON O O CM
">o°
VO rf

<o lO CM
CM
0\ r-i LO
00 t— 00

LO O CM
LO
O co tLO co LO

<u
c

_bû

'C

i—1

O 00
LO
LO^ t—
00 O
CM O
r—
rjH co co

V

XI<U
Xi

1—1 CM

co

d

VO O

r- CM

O

CO r-i CM
CM H

'O
co

CM

O O O r—
LO O -O c—

CM

1—4

LO h- ON

co

co

X

rfoo

O

O

X<V

MH H

d
O

LO

3 X

ON ON O CO
ON 00
r-

ON
£ LO

ON
^ CO
CM lO

LO

O CM LO
CO
ON CO CO O
^ co LO CO

51 (31)
22 ( 2)
62 (10)

LO

r—1
T*

46 ( 6)

0)

s

'<3
Ö
0>
bD

xD

30 (24 :

GO

26 ( 5)
22 ( 5)
38 (141

dcd
O
>

L

34 (30)

>

LO CO

91,1 ( 51)
92,5 ( 61)
86,7 ( 26)

onbeh.

oc

beh.

! rassei

beh.

ld
cd

m io TJ»

ON

CM

CC

50 (43)

69(121)
Totaal Nederland

Zuid
Midden
Noord

Totaal

1
Rivierkleigebied

beh.

94 (72)
Totaal

Zandgebieden

Zuid
Midden
Noord

Zeekleigebieden

w

95 (35)
96 (26)
92 (11)

.2

Uit tabel 1 blijkt, dat in de maand
Juni voornamelijk twee perioden van
opeenvolgende etmalen voorkwamen,
die (plaatselijk) als gunstig voor het
optreden van de aardappelziekte
moesten worden beschouwd.
De eerste periode (9—15 Juni) was
overwegend kritiek in de zuid-weste
lijke kustprovincies met het etmaal
van 11 Juni als kritiek voor het gehele
land.
De tweede kritieke periode was van
23 tot en met 26 Juni. Deze dagen
waren kritiek voor het gehele land.
Het totaal aantal kritieke data is het
hoogst in de zeekleigebieden nl. 15,
terwijl dit aantal voor de zandgebie
den 9 is.
Bestrijding
Om een overzicht van de bestrijding
te krijgen is voor elk gebied per ras
het aantal behandelde en onbehan
delde percelen berekend en uitge
drukt in %.
De resultaten zijn vermeld in tabel 2.
In de zeekleigebieden blijken hoofd
zakelijk behandelde percelen in de
enquête te zijn opgenomen, in tegen
stelling met de zandgebieden, waar
ruim 60 % van het aantal waarne
mingspercelen onbehandeld was ge
bleven. In het zandgebied Midden
was zelfs 90 % van de percelen niet
behandeld. Tussen de zeekleigebieden
onderling treden praktisch geen ver
schillen op. Verder blijkt dat in de
zandgebieden het percentage behan
delde percelen voor Bintje belangrijk
groter is dan voor Eigenheimer en
Voran.
In tabel 3 is het resultaat weergege
ven van een indeling van de behan
delde percelen naar intensiteit en
wijze van uitvoering van de bestrij
ding.
In tabel 3 komt duidelijk naar voren
dat in de zeekleigebieden de bestrij
ding veel intensiever is. Het gemiddel
de aantal behandelingen bedraagt daar
5, in tegenstelling tot de zandgebieden
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waar gemiddeld maar 2 keer een behandeling is toegepast. Eveneens ligt het tijdstip
van de eerste behandeling gunstiger voor de zeekleigebieden, aangezien daar bijna alle
behandelde percelen reeds éénmaal of vaker zijn behandeld vóór de eerste aantasting
op het perceel werd geconstateerd.
Tabel 3.

Overzicht van de intensiteit en de wijze van uitvoering van de bestrijding.

Gebieden

Gem. aantal
% percelen, wat
malen behandeld reeds I of 2x
behandeld was
vóór eerste
optreden

Zeekleigebieden
Zuid
Mi idt'n
Noord
Totaal
Zandgebieden
Zuid
Midden
Noord
Totaal
x)

Spuiten
% van aantal
behandelde
cercelen

Vernevelen
% van aantal
behandelde
percelen

35
98
71
84

55
57
77
60

45
43
23
40

2 (1-5)

50

68

32

2 (1-3)
2 (1-5)

36
47

57
64

43
36

4
5
5
5

(l-8)x
(1-8)
(1-13)
(1-13)

de tussen haakjes geplaatste cijfers geven de spreiding aan.

Spuiten-vernevelen
Het vernevelen bij de Phytophthora-bestrijding vindt hoe langer hoe meer ingang.
Vóór 1952 werd nog betrekkelijk weinig verneveld. In 1952 werd reeds 21,3 % en
in 1953, 40 % van het aantal percelen op deze wijze behandeld.
De verhouding spuiten-vernevelen varieert wel in de onderscheiden gebieden, hoewel
het gemiddelde voor alle zeeklei- en zandgebieden ongeveer gelijk ligt (60 tegen
40 %). In het noordelijke zeekleigebied wordt naar verhouding minder verneveld
dan in beide andere zeekleigebieden. Voor de zandgebieden ligt het juist omge
keerd: het gebied Noord staat hier procentueel bovenaan.

Gebruikte bestrijdingsmiddelen
Een overzicht van de gebruikte bestrijdingsmiddelen is gegeven in tabel 4.
Tabel 4.

Overzicht van de gebruikte bestrijdingsmiddelen in de
uitgedrukt in %.

Type
koperoxychloride
koperoxyduul
coll. kopermiddelen
Bordeauxse pap
Bourgondische pap
aethyleen bisdithiocarbamaten
onbekend

1951
82
4
3
4

jaren 1951 t/m

1952

1953

81
11
2 .
1
3
2

81
4
11

l

S

1953,

1

3

7

CJit de in tabel 4 veimslde resultaten blijkt, dat in hoofdzaak nog steeds koper
oxychloride wordt aangewend.
Het percentage percelen, waarop koperoxychloride gebruikt wordt, is in de drie proef
jaren zeer constant. De overige typen middelen vertonen enige variatie. T.o.v. 1952
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is het gebruik van koperoxyduul in 1953 afgenomen en dat van colloïdale kopermid
delen toegenomen.
De loofaantasting
Het ontreden van de eerste aantasting op de waarnemingspercelen
De data van de eerste aantasting lonen uiteen van begin Juni tot half Juli. Om een
vergelijking tussen de onderscheiden gebieden te kunnen krijgen is de tijd van 1 Juni
tot half Juli in intervallen van 5 dagen verdeeld en per gebied en per ras het aantal
percelen berekend waarop de eerste aantasting in een bepaald interval werd waarge
nomen. Drukt men de zo verkregen aantallen percelen uit in procenten van het totale
aantal percelen met hetzelfde ras en in hetzelfde gebied en stelt men daarvan een
sommatiecurve samen, dan krijgt men het beeld zoals in grafieken 1 t/m 5 is weer
gegeven.
De grafieken 1 en 2 hebben betrekking op de zeekleigebieden voor de rassen Bintje
en Eigenheimer (Voran onvoldoende gegevens.) Het blijkt, dat in het gebied Noord
de eerste aantasting vroeger is geconstateerd dan in de beide andere gebieden. Bij
Bintje ontlopen de curven voor het Zuiden en Midden elkaar niet zo veel, maar bij
Eigenheimer werd de eerste aantasting in het Midden vroeger dan in Zuid waargenomen.

Grafiek 1. Aardappel, Phytophthora infestons; het optreden
van de eerste aantasting in Bintje in de zeeklei
gebieden.
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Grafiek 2.
Aaardappel, Phytophthra infestans; het optre
den van de eerste aan
tasting in Eigenheimer
in de zeekleigebieden.

Grafiek 3.
Aardappel, Phytophtora infestans; het optre
den van de eerste aan
tasting in Bintje in de
zandgebieden.

Grafiek 4.
Aardappel, Phytophtora infestans; het optre
den van de eerste aan
tasting in Eigenheimer
m de zandgebieden.

Juni

Juni

Grafiek 5.
Aardappel, Phytophtora infestans; het optre
den van de eerste aan
tasting in Voran in de
zandgebeiden.

Juli

De grafieken 3, 4 en 5 geven de situatie voor de rassen Bintje, Eigenheimer en Voran
op de zandgebieden weer. Tussen de gebieden onderling blijken niet zulke opvallende
verschillen te bestaan. Wel ziin bij Eigenheimer in het gebied Noord in de eerste
dagen van Juli op een groter percentage der percelen de eerste aantastingen waar
genomen dan in de andere gebieden.
Bij het ras Bintje blijken de eerste percelen reeds in de eerste decade van Juni te zijn
aangetast, terwijl bij Eigenheimer de aanloop pas in de tweede decade begint. De
curven van Bintje zijn alle, ook over het geheel genomen, iets meer verschoven naar
een vroeger tijdstip. Uit grafiek 5 blijkt dat in twee van de drie gebieden bij het ras
Voran de eerste aantasting pas in de derde decade van Juni werd waargenomen, in
het gebied Noord werd het eerste optreden vroeger geconstateerd.

Het verloop van de loof aantasting
Op de waarnemingspercelen wordt het verloop van de ziekte weergegeven door op
bepaalde data de mate van de loofaantasting vast te stellen met behulp van een waar
deringstabel (tabel 5) (10 = gewas niet aangetast, O ss gewas geheel afgestorven
(alléén door Phytophthora).

Tabel 5.

Het verloop van de loofaantasting op de behandelde en de onbehandelde percelen
in de verschillende gebieden en voor enkele rassen.

Behandelde percelen.
Gebieden

Ras

Zeekleigebieden

Bintje
35
Eiqenh. 15

Aan
tal
perc 1

Juni

Juli

Augustus

Sept.

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7

14

Midden

Bintje
Eigenh

26
17

10 10 9,9 9.6 9.1 8,4 7,7 7,1 6,6 6,0 5,4 5,1 4,7 4,3 3,4 2,4
10 10 99 9.7 9,6 94 9.2 9,1 8,9 8,4 8,0 7,6 7.0 6.6 6,2 6.0
10 10 10 9,8 9,5 8,8 8,3 8,07,5 6,8 5,9 5,2 4.5 3,5
10 10 10 9,8 9 6 9,1 8.7- 8,3 8.1 7,1 6,3 5.6 4,5 4,0 2,2

Noord

Bintje
Eiqenh.

11
9

10 10 9,5 9,1 8,0 6,7 5,7 5.2 4,2 3,7 2,7
10 10 10 99 9.6 9.0 8.7 8.3 78 7.4 7,3 6,6 6.1 5,5 5,5 4.5

Bintje

31

10 9,9 9,8 9,8 9,3 8,3 7,5 6,8 5.7 4,6 4,0 3,2 2,6 2,4 1,8

Bintje
Voran

10
14

10 10 10 9,9 9,4 8,1 6,4j4,9 3,1 2.0 1,0 0,4 0
9,9 9,9 9,7 9.6 9,2 8,8 8,2 17,8 7,3 7,0 6.4 5,4 4.7 3,9 2.8 2,0

Zuid

Zandgebieden

Zuid
Noord

Onbehandelde percelen.
Gebieden

Ras

Aan-

Juni

perc. 1
Zandgebieden

Juli

Augustus

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7

Sept.
141 21

10 10 10 98 9,3 7,6 5,5 3,7 1,7 0,7 0
10 10 10 10 9,7 9.0 8.5 7,4 6,0 53 4,5 4,0 3,5 2,8 1,9 1,1 0

Midden

Eigenh.
Voran

21
18

10 10 10 9,9 9,4 9,1 8,1 7.0 6,2 5,1 4,1 3,1 1,9 1.0 0
10 10 9,9
9,7 9,5 9,1 8,6 7,8 7,3 6,3 5,5 4,8 4.0 3,3 2,5 1,2

Noord

Eigenh. 12
Voran
23

40

vO

29
14

CO

Bintje
Voran

Zuid

10 10 10 9,9 9,9 8,7 7,5 6,1 5,1 4,1 3,3 2,3 1,3 0
10 10 10'9,8 9,5 9 1 8.0 6,9 6,1 5,5 5,0 4,3 3,7 2.6 1,6 0,9 0

In tabel 5 is de gemiddelde waardering van de aantasting op de overeenkomstige data
vermeld voor de diverse gebieden, gespecificeerd naar ras en behandelde resp. onbe
handelde percelen.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het dalende verloop van de cijferreeks,
vooral later in het seizoen, ook de natuurlijke afsterving enigszins verwerkt zal zijn.
Natuurlijke afsterving en afsterving t.g.v. Phytophthora zijn op het einde der groei
periode moeilijk geheel van elkaar te onderscheiden.
a)

Onbehandelde percelen
Uit tabel 5 blijkt dat de loofaantasting in het ras Bintje het snelst is toegenomen.
Het verschil tussen de rassen komt duidelijk naar voren wanneer men voor elke
waarnemingsdatum per ras de gemiddelde cijfers voor de loofaantasting op alle
onbehandelde percelen in de drie zandgebieden berekent en deze cijfers in een
grafiek uitzet (grafiek 6). Op de horizontale as ziin de waarnemingsdata weer
gegeven en op de verticale as de cijfers voor de loofaantasting. Uit grafiek 6
blijkt, dat de loofaantasting het snelst toeneemt bii Bintje, minder snel bij
Eigenheimer en het meest langzaam bii Voran. (Voor de zeekleigebieden be
schikken wij over te weinig gegevens van onbehandelde percelen om eenzelfde
vergelijking te kunnen maken). Deze volgorde komt geheel overeen met de in
de Rassenlijst vermelde cijfers voor de resistentie tegen Phytophthora in het loof.

Grafiek 6. Aardappel, Phytophthora infestans; het verloop van
de loofaantasting in Bintje, Eigenheimer en Voran
op de onbehandelde percelen in de zandgebieden.
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b)

Behandelde percelen
Ten aanzien van het verloop van de aantasting op de behandelde percelen kan
men op grond van de cijfers uit tabel 5 het volgende opmerken.
De loofaantasting in het ras Bintje heeft in het noordelijk zeekleigebied sneller
doorgezet dan in de beide andere zeekleigebieden.
Vergelijking tussen deze gebieden op het moment dat de loofaantasting tot het ge
middelde waarderingscijfer 5 is teruggelopen (5 = bijna iedere plant en vrijwel
alle blaadjes aangetast, maar het gewas ziet er nog groen uit; op windstille avon
den is de ziekte „te ruiken") geeft de volgende tijdsverschillen. In het noordelijke
zeekleigebied wordt dit punt reeds tussen 20 en 25 Juli bereikt, in de beide andere
gebieden pas tussen 17 en 24 Augustus. Dit geeft dus een verschil van ongeveer
een maand.
Het ras Eigenheimer blijkt het minst hevig door de aardappelziekte te zijn aan
getast in het zuidelijke zeekleigebied. Het zeekleigebied Midden geeft voor dit ras
de snelste toeneming der aantasting te zien.
Daar voor deze zeekleigebieden een vergelijking van de loofaantasting op de on
behandelde percelen niet mogelijk was, is het moeilijk aan te geven of dit verschil
in aantasting tussen de gebieden alleen te wijten is aan klimatologische omstan
digheden. De bestrijding heeft wel ongeveer in dezelfde mate plaats gehad, zoals
reeds uit tabel 3 bleek.
In de zandgebieden neemt de loofaantasting op de behandelde percelen, zowel bij
het ras Bintje als bij Voran, in het gebied Noord ook sterker toe dan in de
beide andere zandgebieden. Bij het gemiddelde waarderingscijfer 5 is er bij

Grafiek 7. Aardappel, Phytophthora infestans; het verloop van
de loofaantasting in Bintje, op percelen die een
verschillend aantal malen zijn behandeld (zeeklei
gebied Zuid).

loofaantasting

juni

42

Juli

Augustus

September

c)

Bintje een verschil van 13 dagen tussen het zandgebied Noord en het gebied
Zuid. Hier is wel een verschil in intensiteit van de bestrijding aanwezig, omdat
in Noord gemiddeld 1,5 maal behandeld is tegen gemiddeld 3 maal in Zuid.
Het verschil in aantasting zal daarom hier een gevolg van het verschil in be
strijding zijn, temeer daar het verloop van de loofaantasting op de onbehan
delde percelen voor alle zandgebieden praktisch gelijk is.
Invloed van het aantal behandelingen
Teneinde de invloed van het aantal behandelingen op het verloop van de aan
tasting te kunnen nagaan, zijn voor die gebieden waarvan over voldoende ge
gevens kon worden beschikt, de behandelde percelen gerubriceerd naar gelang
van het aantal behandelingen.
Grafiek 7 geeft voor het zuidelijke zeekleigebied de gemiddelde loofaantastingscijfers op de waarnemingsdata voor percelen Bintje, die resp. 1—2, 3—4 en 5
t/m 7 maal behandeld zijn. Percelen die maar 1 of 2 maal waren behandeld,
werden veel sterker aangetast dan bij een groter aantal behandelingen. De per
celen, die 3—4 en 5—7 maal werden behandeld, vertonen gemiddeld slechts
zeer kleine verschillen in het verloop der loofaantasting.
Een soortgelijke splitsing naar het aantal behandelingen is ook door te voeren in
het zandgebied Zuid voor Bintje. Hier is een splitsing mogelijk in percelen die
1—2 maal en die 3 t/m 5 keer zijn behandeld (grafiek 8). Er blijkt nu ook weer
een duidelijk verschil te bestaan, ten gunste van de percelen die meer dan 2 keer
zijn behandeld.

Grafiek 8. Aardappel, Phytophthora infestons; het verloop van
de loofaantasting in Bintje op de onbehandelde
percelen en op percelen die een verschillend aantal
malen zijn behandeld (zandgebied Zuid).
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Vergelijkt men de curve on het punt waar de loofaantasting hst waarderingscijfer 5
bezit, dan bestaat er tussen 1—2 maal behandeld en onbehandeld slechts een tijd
verschil van één week, terwijl tussen 3 t/m 5 maal behandeld en onbehandeld het
verschil ongeveer IV2 maand bedraagt.
De knolaantasting
Aangezien de meeste waarnemingspercelen praktijkvelden voor de verbouw van con
sumptieaardappelen waren en het daarom bij het rooien vaak moeilijk was het per
centage zieke knollen nauwkeurig vast te stellen, werd op de enquêteformulieren
meestal een geschat percentage weergegeven. In enkele gevallen heeft men met steek
proeven van bv. 100 knollen gewerkt. Bovendien werd dit percentage slechts op
283 van de 450 formulieren opgegeven.
Hoewel het cijfermateriaal dus weinig betrouwbaar is, is onder dit voorbehoud het
gemiddelde percentage zieke knollen bij het rooien voor de afzonderlijke gebieden
weergegeven in tabel 6.
In tabel 6 zijn voor de afzonderlijke gebieden alleen de gemiddelde percentages
zieke knollen opgenomen, wanneer tenminste van 10 percelen gegevens aanwezig
waren. Zodoende is het bv. mogelijk, dat voor Eigenheimer in alle zeekleigebieden
samen het percentage zieke knollen berekend is van 32 percelen, terwiil in de zee
kleigebieden Zuid en Midden dit percentage betrekking heeft op rcsp. 13 en 12
percelen. De resterende 7 percelen Eigenheimer liggen in het zeekleigebied Noord,
maar voor dit gebied is het perce ntage zieke knollen dus niet in tabel 6 opgenomen.
Tevens is in tabel 6 het percentage percelen vermeld, waarop geen knolaantasting
werd waargenomen.
Tabel 6.

De knolaantasting.

Gebieden :

Ras

Gem. % zieke knollen
bij het rooien
behandeld

Zeekleigebieden :
Zuid

Bintje
Eigenheimer

7
1,2

(30)
(13)

Midden

Bintje
Eigenheimer

1,3
1,3

(16)
(12)

4

18

—

—

26
28

—

4,8
2,0

(57)
(32)

Zandgebieden :
Zuid

Bintje
Voran

5,9

(32)

Midden

Eigenheimer
Voran

—

Totaal Nederland

44

—

—

Bintje
Eigenheimer

Totaal
Zandgebieden

—

(11)

Totaal
Zeekleigebieden

Noord

—

onbehandeld

38
33

Bintje

—

behandeld
20
31

—

—

Noord

—

onbehandeld

% percelen, zonder
aantasting in de knol

—

9
1,8

(21)
(15)

5,6
1,2

(19)
(15)

14
—
—.
-

—.
—

0
40
16
53

Eigenheimer
Voran

7,0
(11) 1,2

(11)
(19)

—

4,0

45

0
47

Bintje
Eigenheimer
Voran

7,4
5,0
2,5

(43) 8,1
(11) 6,2
(20) 1,4

(33)
(33)
(49)

14
10
60

0
10
47

Bintje
Eigenheimer
Voran

6,0
2,8
2,7

(10) 8,1
(43) 6,2
(25) 1,4

(33)
(33)
(49)

21
23
60

0
10
47

—.

Uit tabel 6 blijkt, dat de behandelde percelen overwegend een kleiner percentage
zieke knollen bij het rooien geven dan de onbehandelde.
Bij Voran in het zandgebied Noord lijkt het omgekeerde het geval te zijn. Dit komt
omdat twee behandelde percelen met resn. 15 en 20 % zieke knollen het gemiddelde
ongunstig beïnvloed hebben.
Het gemiddelde van het pehele land wijst uit dat Bintjo met 6 % knolaantasting op
de behandelde en 8.1 % on de onbehandelde percelen bovenaan staat, gevolgd door
Eigenheimer en tenslotte Voran als ras waarvan de knollen relatief het minst zijn aan
getast. Het verschil tussen het gemiddelds van behandeld en onbehandeld is voor het
gehele land naar verhouding het grootst bij Eigenheimer, wat waarschijnlijk groten
deels wordt veroorzaakt door het ontbreken van gegevens van onbehandelde perce
len in de zeekleigebieden en door het geringe aantal behandelde percelen in de zand
gebieden. Voor de zandgebieden alléén zijn deze verschillen voor Eigenheimer en
Bintje praktisch gelijk. Op geen der onbehandelde percelen van het ras Bintje in het
zandgebied Zuid en van Eigenheimer in het zandgebied Noord werd een volkomen ge
zond gewas geoogst.
Voor het zandgebied Zuid bestaat voor het ras Bintje de mogelijkheid om de aan
tasting van de knollen op de behandelde en onbehandelde percelen verder te analy
seren, waarvan het resultaat is weergegeven in grafiek 9. Hierbij is de knolaantasting
ingedeeld in klassen van 0—5 %, 6—10 %, enz.
Voor iedere klasse is in grafiek 9 het percentage van het totals aantal percelen weer
gegeven.
Grafiek 9. Aardappel, Phytovhthora infestans; verdeling van
de behandelde (links) en onbehandelde (rechts)
percelen met Bint;:e op zandgrond naar het % aan
getaste knollen bij het rooien.
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Zoals reeds in het bovenstaande is vermeld, waren van alle onbehandelde percelen
de geoogste knollen meer of minder sterk aangetast, terwijl op 14 % van de behan
delde percelen de knollen niet waren aangetast. Verder valt er bij de onbehan
delde percelen een verschuiving te constateren naar hogere percentages zieke knollen
t.a.v. de behandelde percelen.
Opbrengstvermindering
De raming van de onbrengstvermindering die alléén t.g.v. de ziekte werd veroorzaakt,
was voor de in deze enquête opgenomen praktijkvelden wel zeer moeilijk. Zeer be
trouwbare cijfers kunnen dan ook niet worden verwacht bij de berekening van de
opbrertgstderving in de diverse gebieden.
Tabel 7 geeft het gemiddelde weer, onderscheiden naar gebieden en rassen.

Tabel 7.

Opbrengstvermindering (in ton/ha) alléén t.g.v. Phytophthora.
Bintje
Eigenheimer
behandeld
onbeh. behandeld
onbeh.

Voran
behandeld
onbeh.

Zeekleigebieden :

Zuid
Midden
Noord

2,7
2,5
4,3

—

0,3
0,5
1,0

—

—

—
—

—

—

—

2,1

2,0
2,0
3,5

2,1
1,3

2,5
0,9

Zandgebieden :

Zuid
Midden
Noord

Totaal Nederland 1953
1952

4,5
7,6

5.4
6,4
6,3

—

2,6
3,0

4,3
0,8

6,0
2,1

0,6
0,9

2,8
3,2

—

In vele gevallen kon geen cijfer worden vermeld wegens een te klein aantal percelen,
waarbij een opgave van de onbrengstvermindering was verstrekt.
De opbrengstvermindering is bij Bintje groter dan bij Eigenheimer en Voran. Te
vens komt hierin wederom de tendenz naar voren, dat de noordelijke gebieden ten
gevolge van een sterkere aantasting ook een grotere opbrengstderving hebben gehad
in vergelijking met de rest van Nederland.
De opbrengstvermindering voor de zandgebieden is groter dan die voor de zeeklei
gebieden.
Vergelijking met vorig jaar laat zien, dat bij Bintje en Voran de opbrengstverminde
ring voor 1953 aanzienlijk hoger ligt. Bij Eigenheimer ligt dit ongeveer in dezelfde
orde van grootte.

BESTRIJDINGSPROEVEN TEGEN DE AARDAPPELZIEKTE,
Phytophthora infestons (Mont.) de Bary
Inleiding
In de in 1953 uitgevoerde Phytophthora-proeven waren in hoofdzaak koperoxychloriden, colloïdale kopermiddelen en zink-aethyleen-bisdithiocarbamaten (zineb) opge
nomen.
Ten aanzien van de resultaten met deze typen middelen was in voorgaande jaren het
volgende gebleken (zie ook Jaarboek 1951/1952, blz. 22/24) :
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a)
b)
c)

koperoxychloride in 7—10 kg/ha ga,f een goede werking te zien, zowel wat be
treft het tegengaan van de loof- als de knolaantasting.
de 13 en 15 % Cu bevattende colloïdale kopermiddelen gaven in de hoeveelheid
van 7—10 1/ha een vrijwel gelijke werking als koperoxychloride te zien.
zineb, toegepast in de hoeveelheid van 3—5 kg/ha, vertoonde aanvankelijk een
gelijke of iets betere werking dan koperoxychloride, doch bleef bij het toenemen
van de Phytophthora-aantasting in het loof, t.o.v. laatstgenoemd middel duidelijk
in werking ten achter. Ook de knolaantasting werd minder goed tegengegaan dan
bij de koperverbindingen. Hoewel zineb op verschillende proefvelden een iets ho
gere opbrengst had gegeven, waren deze verschillen klein en niet betrouwbaar.
Tenslotte was bij de in 1952 aangelegde spuitnevelproeven de tendenz van een
iets minder goede werking bij vernevelen naar voren gekomen.

De Phytophthora-aantasting in 1953
Evenals de jaren 1951 en 1952 is' 1953 een ernstig Phytophthora-jaar geweest. On
danks het feit dat de voor het optreden van de ziekte gunstige perioden dit jaar minder
vroeg waren dan in 1952, werd dit jaar op de proefvelden de beginaantasting eerder
waargenomen dan in 1952.
Bij vergelijking van het aantal voor het gehele land of een gedeelte ervan geldende
kritieke data van 1952 en 1953 is hiervoor een redelijke verklaring te vinden (zie
tabel 8).
Tabel 8.

Aantal kritieke data in de perioden van Mei t/m Augustus in de jaren
1952 en 1953.

1952
1953

Augustus

Juni

Juli

3

3

6

11

—

10

3

6

Mei

Vooral de vele aaneengesloten kritieke data in de maand Juni moeten verantwoordelijk
worden gesteld voor de vroegere en ernstige Phytophthora-aantasting.
Hoewel 9 van de 10 kritieke data in Juni mede of alleen betrekking hebben op de
Zeeuwse- en Zuidhollandse eilanden, werd daar in onze proeven echter de Phy
tophthora-aantasting niet eerder waargenomen en was het verloop van de aantasting
zelfs veel minder snel dan in het noorden van ons land. Een redelijke verklaring hier
voor is te vinden in de klimatologische omstandigheden. Vooral in Juni is de ge
middelde dagtemperatuur (opname van 8, 14 en 19 uur) in het noorden van ons land
ca 1 ° C hoger geweest dan in het zuiden, terwijl in die maand ook de totale neerslag
in het noorden groter was.
Merkenonderzoek 1953
Voor dit telkenjare terugkerende onderzoek werden in totaal 4 proefvelden aan
gelegd. De 10 middelen welke in deze proeven werden vergeleken zijn met een rug
spuit verspoten in een hoeveelheid vloeistof naar 800—1000 1/ha. De proeven
werden in 4-voud aangelegd.
De 3 in deze proeven on genomen standaardmiddelen werden in de volgende do
seringen aangewend:
koperoxychloride 50 %
: 7—10 kg/ha
colloïdaal kopermiddel 13 %
: 7—-10 1/kg
zineb
: 3—5 kg/ha
Het aantal behandelingen varieerde van 5 tot 8.
De werking van koperoxychloride was goed.
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De colloïdale kopermiddelen bleven als groep in werking ten achter bij koperoxychlo
ride. Tussen de verschillende merken van deze colloïdale kopermiddelen was echter
wel enig verschil op t£ merken en dit hield verband met de hoeveelheid koper welke
per behandeling op het gewas werd gebracht. De 13 en 15 % Cu-bevattende colloïdale
kopermiddelen, welke alle in de hoeveelheid van 7—10 1/ha werden aangewend, be
zitten naast dit verschillend kopergehalte ook een verschillend s.g. Bij de noodza
kelijk geachte concentratie-verhoging is hiermede ook rekening gehouden door voor
deze middelen met ingang van 1954 de toepassingsconcentratie in kg Cu/ha gelijk
te stellen.
Zineb gaf op enkele proefvelden verrassende resultaten te zien. In de proef te Goes
was de werking van zineb aanvankelijk iets beter dan van koperoxychloride, doch
bij het toenemen van de loof-aantasting bleef het duidelijk bij koperoxychloride ten
achter (zie grafiek 10)1). Geheel in tegenstelling hiermede zijn de resultaten van de
proef te Emmeloord, waar vanaf het bepin zineb beter was en ruimschoots bleef, dan
koperoxychloride (zie grafiek 11).
Hetzelfde was het geval, hoewel in mindere mate, in de proef te Apeldoorn. Op grond
van de resultaten werden 3 nieuwe middelen afgekeurd.
GraFiek 10. Aardappel. Phytophthora infestans; spuitproeven
1953, Loofaantasting. Proef I B Goes (Bintje,
klei).

De resultaten van de opbrengstbepalingen van de standaardmiddelen zijn weergegeven
in grafiek 12. De opbrengst is per proefveld omgerekend naar die van onbehan
deld = 100.

O
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In de grafieken 10. 12 en 14 zijn verticaal de waarderingscijfers voor de loofaantasting
(10 = geen aantasting, O = geheel dood door Phytophthora) en horizontaal de waar
nemingsdata uitgezet.

Grafiek 11. Aardappel, Phytophthora infestans; Spuitproeven
1953. Loofaantasting. Proef I C Emmeloord (Bint
je, klei).
koperoxychl. 7-10 kg/ha.

Grafiek 12. Aardappel, Phytophthora infestans; spuitproeven
1953, Totale opbrengst. Per proefveld omgerekend
naar de opbrengst van onbehandeld = 100.

Uit deze grafiek blijkt dat de opbrengst bij toepassing van het colloïdale kopermiddel
gemiddeld over de vier proeven bij koperoxychloride ten achter bleef. Gebruik van
zineb gaf gemiddeld een betrouwbaar hogere opbrengst dan koperoxychloride.
Dat bij de beide kopermiddelen in de proef te Rotterdam een ongeveer gelijke op
brengst werd verkregen als op het onbehandelde object, is zeer waarschijnlijk te wijten
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aan de ernstige bladbeschadiging op deze objecten, welke vermoedelijk is ingeleid
door de normaal optredende lichte beschadiging door het koper, doch daarna door de
wind zeer sterk toenam, mede als gevolg van de onbeschutte ligging van het proef
veld. De grote meeropbrengsten t.o.v. het onbehandelde object in de proeven te Emmeloord en Apeldoorn, kunnen worden teruggeleid tot het snelle verloop van de aan
tasting in het onbehandelde object, waarvan de opbrengst door deze aantasting sterk
gedrukt werd.
In tabel 9 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van de 4 proefvelden.
In verband met het verschillend plantverband en aantal gerooide stammen zijn de op
brengsten omgerekend in kg/ha.

Tabel 9.

Samenvatting van de knolopbrengsten en gewichtspercentage zieke knollen van
de 4 in grafiek 3 genoemde merkenproeven in 1953.

Middel

Totale knol
Relatief
opbrengst in onbehandeld
= 100
kg/ha

Opbrengst
Relatief
gezonde
onbehandeld
= 100
knollen
35 mm in
kg/ha

Gewichts
percentage
zieke
knollen

onbehandeld

32600

100

26700

100

4.8

koperoxychloride 50 %

39700

122

34200

128

2.1

colloïdale koper
middel 13 % Cu

38000

117

32800

123

1.7

zineb

45100

117

38800

145

3.9

Uit de cijfers in tabel 9 blijkt dat de behandelingen ook de opbrengst van de sor
tering gezond >• 35 mm t.o.v. onbehandeld gunstig hebben beïnvloed.
De knolaantasting is in deze proeven gemiddeld niet groot geweest; betrouwbare ver
schillen tussen de behandelingen werden niet gevonden. Toch bleek wel dat de ko
permiddelen de knolaantasting beter tegengaan dan zineb.
Verspuiten en vernevelen
Om de resultaten van verspuiten en vernevelen te vergelijken werden in 1953 een
6-tal proeven aangelegd. In deze proeven, welke in 3-voud werden aangelegd, werden
dezelfde typen middelen in dezelfde concentraties opgenomen als in de merken
proeven, t.w. koperoxychloride 50 % colloïdaal kopermiddel 13 % en zineb. In de
meeste proeven werden echter slechts 1 of 2 van de genoemde typen middelen op
genomen. In deze proeven werd gespoten naar .©en hoeveelheid vloeistof van 800
1/ha en verneveld naar 100 1/ha. De bespuitingen werden uitgevoerd met een rug
spuit; het vernevelen met een handspuitje of rugspuit voorzien van een verneveldop
(diameter-opening in verneveldoppen resp. 1.0/1.3 en 0.7 mm).
Het aantal behandelingen liep op deze proefvelden uiteen van 5 tot 8. Met uitzon
dering van de proeven te Terneuzen en Mill, waar alleen de onbehandelde en be
spoten objecten werden geoogst, is van alle objecten in deze proeven de opbrengst
van 100 stammen per veldje bepaald.
De resultaten van deze proeven zijn opgenomen in de grafieken 13 en 14. In geen
enkele proef kon een betrouwbaar verschil tussen verspuiten en vernevelen worden
aangetoond, zowel wat de loofaantasting, de knolaantasting, als de opbrengst betreft.
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De resultaten van deze proeven zijn gelijk aan die van 1951, doch enigszins afwij
kend van die in 1952, toen de tendenz van een iets minder goede werking bij ver
nevelen aanwezig bleek te zijn.
De middelen onderling gaven weer dezelfde verschillen te zien als in de merkenproeven. Ook hier kwam de betere werking van zineb in de noordelijk gelegen proeven
t.o.v. die uit het zuid-westen van ons land naar voren.
Grafiek 13. Aardappel, Phytophthora infestans; spuit-nevelproeven 1953. Loofaantasting. Proef II D. Emmeloord (Bintje, klei).
-»- + + + + onbehandeld.

Grafiek 14. Aardappel, Phytophthora infestans; spuit-nevelproeven 1952. Totale opbrengst. Per proefveld
omgerekend naar de opbrengst van onbehandeld
= 100.
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DOODSPUITPROEVEN BIJ AARDAPPELEN
Ook in 1953 werden weer enkele proeven genomen, welke de vergelijking in loofdodende werking bij verspuiten en vernevelen ten doel hadden.
Naast een Na-arseniet (20 1/ha) werd een DNC in olie in 2 concentraties (30 en 50
1/ha) en een vernevelbare DNC (30 kg/ha) in deze proeven opgenomen.
De middelen werden verspoten in een hoeveelheid vloeistof naar 800 1/ha en verne
veld naar 200 1/ha. De bespuitingen werden uitgevoerd met een rugspuit; het verne
velen met een handspuitje of rugspuit, voorzien van een verneveldop (doorsnede
opening verneveldop resp. 1,0/1,3 en 0,7 mm).
De resultaten toonden aan dat de werking bij vernevelen in het algemeen iets minder
goed is dan bij verspuiten; de verschillen waren echter slechts in enkele proeven be
trouwbaar.
Ten aanzien van de middelen kon worden opgemerkt dat Na-arseniet t.o.v. DNC in
olie in de concentratie van 50 1/ha zowel bij spuiten als vernevelen een veel lang
zamer werking te zien gaf, doch uiteindelijk werd met Na-arseniet het eerst de totale
doding van het loof bereikt.
In een oriënterend proefje werd de werking van kalkstikstof vergeleken met DNC
en Na-arseniet.
Een gift van 500 kg kalkstikstof per ha op een dauwnat gewas gaf een betere loofdoding te zien dan het verspuiten naar 60 kg/ha. Beide behandelingen waren echter
minder effectief dan die van DNC en Na-arseniet.
P r o e v e n t e r b e p a l i n g v a n d e r ij s c h a d e
Bij het bestrijden van de Phytophthora (eventueel de Coloradokever) maakt men in de
praktijk op grote schaal gebruik van spuit- en vernevelmachines, welke dikwijls diepe
sporen tussen de riien achterlaten. Van deze rijen wordt een gedeelte der planten
min of meer ernstig beschadigd. Dit kan een opbrengstverlaging tengevolge hebben.
Bovendien blijven in de wielsporen in regenachtige perioden dikwijls plassen staan,
welke de kans op knol-infectie door Phytophthora en natrot in de hand werken. Ten
einde hierover enige gegevens te verkrijgen werden te Numansdorp in 1952 in een
gewas Alpha enige opbrengstbepalingen verricht. Het betreffende perceel was 10 maal
bespoten met een zineb preparaat ter bestrijding van Phytophthora, terwijl het gewas
kort voor het rooien werd doodgespoten.
De spuitmachine had een werkbreedte van 22 m.
De rijenafstand was 63 cm, terwijl de plantafstand in de rij 45 cm bedroeg (35.273
planten per ha).
Van de 4 rijen planten welke de invloed van de wielen ondervonden („beschadigde
rijen") werden op regelmatige afstanden telkens 4 maal 25 planten geoogst (in totaal
900 planten)
Dit gebeurde eveneens van 4 maal 25 planten welke op dezelfde hoogte op een af
stand van 2Vä à 3 m naast de wielsporen stonden („onbeschadigde rijen"). Na
het rooien werden de aardappelen gedurende 14 dagen in kisten opgeslagen en daarna
gesorteerd.
Op dezelfde wijze werd in 1953 te Numansdorp de opbrengst en knolaantasting be
paald in een perceel Bintje. Dit gewas werd 5 maal behandeld met een kopermiddel
en begin Augustus doodgespoten. De vernevelmachine had een werkbreedte van
10 m. De rijenafstand was 65 cm, terwijl de plantafstand in de rij 35 cm bedroeg
(43.956 planten per ha). Begin September werden de planten gerooid.
De resultaten van beide bepalingen zijn weergegeven in tabel 10.
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Tabel 10.

Overzicht van de opbrengst en de knolaantasting van de rijschade-proeven in
1952 en 1953 te Numansdorp.
1952. Ras Alpha
spuitmachine
werkbreedte 22 m

gemiddelde totale opbrengst
in kg per veldje (= 100 pl.)
gemiddeld aantal
zieke knollen

1953. Ras Bintje
vernevelmachine
werkbreedte 10 m

beschadigde
rijen

onbeschadig
de rijen

beschadigde
rijen

onbeschadig
de rijen

100.7 ± 4.1

122.1 ± 4.5

88.2 ± 3.5

99.3 ± 3.8

5 ± 0.6

1 ± 0.6

1.3 ± 0.9

0.4 ± 0.2

Wanneer uitgegaan wordt van de veronderstelling dat de werkbreedte van de machine
een geheel aantal malen op de perceelsbreedte begrepen was, terwijl de wendakkers
buiten beschouwing werden gelaten, dan blijkt de berekende opbrengstderving per ha
voor de proeven in 1952 en 1953 resp. te bedragen: 863 ± 246 kg en 1300 ± 619
kg. De grotere berekende opbrengstderving van de proef in 1953 is mede een gevolg
van de geringere werkbreedte van de vernsvelmachine.
In tegenstelling met de proef in 1952 blijken de verschillen tussen de opbrengsten
van de „beschadigde" en „onbeschadigde rijen" van de proef in 1953 niet geheel be
trouwbaar te zijn.
Wat de knolvorm betreft werd beide jaren praktisch geen verschil opgemerkt. Van
de „onbeschadigde rijen" was het percentage knollen van de maat > 45 mm 1-3 %
hoger dan van de „beschadigde rijen".
Het percentage zieke knollen was in beide jaren gering, doch van de „beschadigde
rijen" 3 tot 5 maal zo groot als van de „onbeschadigde rijen".
Uit deze proeven blijkt dat bij behandelen van een aardappelgewas m.b.v. een spuitof vernevelmachine, afhankelijk van de werkbreedte en afgezien van de wendakkers
enz., een opbrengstderving aan knollen van 2—4 % verwacht mag worden, terwijl
het aantal zieke knollen van de direct aan de wielsporen grenzende planten hoger is
dan van de planten, dia de invloed van de wielen niet ondergaan.
Het is waarschijnlijk dat de zwaarte van de trekker en spuit- of vernevelmachine
(inhoud) tevens van belang is.

LOOFKLAP-DOODSPUITPROEVEN BIJ AARDAPPELEN
De belangrijkste doelstelling van het doodspuiten van aardappelloof is voor ons land
steeds geweest om van een door Phytophthora aangetast gewas de infectie van de
knollen geheel of gedeeltelijk ts voorkomen. Het is hierbij voldoende als de bladeren
en de stengeltoppen worden gedood. Daardoor wordt verdere sporenvorming voor
komen en verkrijgt men een luchtig gewas, zodat de grond sneller kan opdrogen. De
goedkeuring van de middelen is op deze eis gebaseerd.
Op grond van vroegere proeven mocht dit doodspuiten niet gelijk gesteld worden
met het door de N.A.K, voor bepaalde keuringsklassrn verplicht gestelde vroegrooien
of looftrekken van pootgoedpercelen.Deze werkwijze beoogt het verband tussen plant
en gevormde knollen te verbreken, zodat geen virus-transport van primair ziek ge
worden planten naar de knollen kan plaats hebben. De hoge kosten en de andere
bezwaren aan het vroeg rooien of looftrekken verbonden, waren oorzaak, dat door
Reestman c.s. (Maandbl. Landbouwvoorlichtingsdienst Jan. 1953) werd nagegaan
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of bij gebruik van bepaalde doodspuitmiddelen na voorafgaande beschadiging van het
gewas hetzelfde doel bereikt zou kunnen worden.
Deze doelstelling stelt echter veel hogere eisen aan het doodspuiten, omdat hierbij
de stengels totaal moeten afsterven en geen nieuwe scheuten mogen ontstaan. De
voorlopige resultaten tonen aan, dat het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn,
om een krachtig groeiend gewas met de thans beschikbare middelen totaal te doen
afsterven. Het meeste perspectief biedt daarom de werkwijze waarbij vooraf het loof
wordt stukgeslagen, gevolgd door het doden van de stengelstompen met een doodspuitmiddel.
Deze werkwijze werd daarom toegepast bij een tweetal oriënterende proeven, resp.
te Emmeloord op Bintje A en te Klaaswaal op Eigenheimer A. Naast de objecten
looftrekken op de A-rooidatum en loofklappen, gevolgd door een bespuiting met
water („onbehandeld") 2 dagen voor de A-rooidatum, werden nog een viertal objec
ten met enige oude en nieuwe middelen opgenomen. Deze middelen werden eveneens
direct na het loofklappen, 2 dagen voor de A-rooidatum, verspoten.
In de proef te Klaaswaal werd een naar Amerikaans voorbeeld gemaakte loofklapper
(draaiend rondsel met ijzeren plaatje) gebruikt; in de proef te Emmeloord een loof
klapper van de firma Wissekerke. (type gazonmaaier).
Vooral eerstgenoemde loofklapper gaf een goede werking te zien. Wat de doding van
de stengelstompen betreft bleek er weinig verschil tussen de gebruikte middelen te
bestaan. Het duurde in beide proeven echter vrij lang voor de stengelstompen volko
men waren afgestorven. Ook op het object „loofklappen -|- water" stierven de sten
gelstompen geleidelijk af.
Behalve aan de weersomstandigheden (periode van droogte) moet dit aan de sterke
beschadiging van de stengelstompen door de loofklapper worden toegeschreven.
Van groot belang was of de middelen in staat waren de vorming van nieuwe scheuten
op de overblijvende stengelstompen te voorkomen. Daarom werd van 100 stammen
per veldje het aantal nieuwe scheuten geteld. De resultaten van deze tellingen van
beide proeven zijn weergegeven in tabel 11.

Tabel 11.

Gemiddeld aantal nieuwe scheuten per 100 stammen per object.
Klaaswaal :
Eiaenheimer A

Objecten

Aantal dagen na het doodspuiten
6

Looftrekken
Loofklappen
idem
idem
idem
idem

Emmeloord :
Bintje A

+
+
+
+
+

water („onbehandeld")
middel No. 626—'53
„
„ 407 —'53
DNC in olie 50 1/ha
Na. arseniet 20 1/ha

10

13

18

21

26

7

9

14

0
0
0,7 3,7 2,7 0,3 0
0
0
130 109
71.7 50,3 45,7 27,3 36
39
10,7
1
1,7 1,3 0,3 0,3 0.3 0,7 1
0,3
1,7 4.7 4,3 4,7 2,7 2
9,2 5
6
2,7 3,3 2,3 0,3 0
3,7 2,5
0.7 1
4,3 2,7 2,7 2,7 2.7 1,7 0,3 2,7 1,7

Uit tabel 11 blijkt, dat er tussen de middelen ook in dit verband weinig verschil
bestond. Het aantal nieuwe scheuten on het onbehandelde object was in beide proeven
betrouwbaar groter dan op de overige objecten. De afname van het aantal nieuwe
scheuten houdt verband met de geleidelijke afsterving der stengelstompen. Op beide
proefvelden kwamen op de nieuwe scheuten vrij veel bladluizen voor.
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Op de A-rooidatum en 18 dagen daarna werden van 100 stammen per veldje twee
knollen per stam gemolken. Deze zullen in 1954 worden uitgeplant en op het voor
komen van secundair viruszieke planten worden beoordeeld.
Bij de 2e melking werd van ieder veldje van 50 planten, waarvan ook voor de nateelt in 1954 knollen werden genomen, 1 knol per stam extra gemolken voor nacontrôle in de kassen van de keuringsdiensten.
Uit de resultaten hiervan kon echter wegens het geringe percentage viruszieke
planten geen betrouwbare conclusies worden getrokken.

DE INVLOED VAN EEN AANTAL INSECTICIDEN OP DE GEUR EN SMAAK
VAN AARDAPPELEN

In de telkenjare terugkerende zg. „Smaakproeven" worden een aantal insecticiden
onderzocht om na te gaan of zij, aangewend op aardappelen tegen de Coloradokever,
de smaak en geur van de knollen ongunstig beïnvloeden.
Hiertoe werden een drietal proeven aangelegd nl. te Westmaas (Eigenheimer op klei
grond), Beekbergen (Eigenheimer op zandgrond) en te Randwijk (Bintje, Eigenheimer
en Meerlander op kleigrond).
De volgende typen middelen waren in deze proeven opgenomen: een HCH mengolie
50 % (standaard), een middel op basis van chloordaan, indaan-derivaten (aan chloordaan verwante producten) en middelen op basis van aldrin, dieldrin en lindaan. Onder
deze middelen bevonden zich zowel stuifpoeders als vloeibare producten, alsmede één
spuitpoeder.
Deze middelen werden met tussenruimten van 2—3 weken vanaf half Juni driemaal
aangewend. De gebruikte concentraties waren over het algemeen IV2 maal de door
de fabrikanten aangegeven concentratie bij toepassing tegen de coloradokever.
In de proef te Randwijk werden tevens enkele objecten opgenomen met een grondbehandeling, welke werd toegepast toen de aardappelen nog juist niet boven de grond
kwamen. Bij deze grondbehandeling werden de volgende hoeveelheden van een lindaan-stuifpoeder 0,7 % gamma aangewend: 100—50, 18,6 en 5,7 kg/ha. De twee
eerstgenoemde doses zijn voor de bestrijding van ritnaalden aanbevolen hoeveelheden
voor een grondbehandeling.
De doses van 18,6 en 5,7 kg/ha lindaan-stuifpoeder 0.7 % gamma waren omgerekend
naar de hoeveelheid gamma-isomeer welke bii een zaadbehandeling van granen resp.
bieten in 1953 werd aanbevolen (130 en 40 g gamma-isomeer/ha). Voor vergelijking
werd in deze proef tevens nog een object opgenomen waarbij 3,9 kg van een HCHspuitpoeder 25 % per ha aan de grond werd toegediend; dit komt overeen met de dosis
van 3 g/kg zaaizaad, zoals deze voorheen voor een zaadbehandeling van granen werd
aanbevolen.
De aardappelen werden rijp gerooid. Bij de oogst werden uit ieder object monsters
getrokken, die op het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (C.I.L.O.)
te Wageningen op ,,geur" en „smaak" werden beoordeeld.
De resultaten van deze beoordeling worden weergegeven in tabel 12. Hierbij geeft
een streepje aan dat de kwaliteit van het monster gelijk of nog geen V2 punt beneden
dat van het blanco-veldje van het betreffende proefveld lag. Een x geeft aan dat
het monster V2 punt of meer beneden het blanco-veldje werd gewaardeerd; xx be
tekent dat dit '6U punt of meer was.
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Tabel 12.

Overzicht van de resultaten van de beoordeling op „geur" en „smaak"

Middel op basis van:
chloordaan vloeibaar
indaan-derivaat vloeib.
indaan-derivaat stuifp.
aldrin vloeibaar
dieldrin vloeibaar
HCH mengolie 50%
lindaan 10% gamma vlb.
lindaan 20% gamma vlb.
lindaan 10% gamma vlb.
lindaan 3V2%
gam. sp.p.
lindaan 20% gam. vlb.
onbehandeld
dieldrin stuifpoeder
aldrin stuifpoeder
lindaan stuifp. 7% gam.
18,6 kg/ha
„
5,7 kg/ha
„
100 kg/ha
„
50 kg/ha
HCH 25% spuitpoeder
3,9 kg/ha

Westmaas
Eigenheimer

Beekbergen
Eigenheimer
—

Bintje

.

Randwijk
Eigenheimer

Meerlander

X

—

XX

—

X

X

—

—

—

X

X

—

—

—,

X

—

—

—

XX

XX

XX

XX

—

—.

—

X

X

XX

XX

—

X

X

XX

XX

—

—

XX

XX

XX

—

—

XX

XX

X

—

X

—

—

XX

—

—

—

—

X

—

—

X

XX

—

XX

XX

—

—

—

—

X
—

X

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

Uit tabel 12 blijkt dat, behalve HCH mengolie 50 %, ook alle onderzochte lindaanmiddelen in meer of minder sterke mate smaakbeïnvloeding gaven.
Ook het enige lindaan-spuitpoeder dat in deze proeven was opgenomen, veroor
zaakte in ernstige mate smaakbeïnvloeding.
Ook bij de overige op het gewas aangewende middelen werd een enkele maal smaak
beïnvloeding geconstateerd; daar de resultaten hiervan echter niet zo duidelijk zijn
worden deze middelen nogmaals onderzocht.
Van de grondbehandelingen gaf alleen het object 5,7 kg/ha lindaan-stuifpoeder
0.7 % gamma (aanbevolen hoeveelheid gamma-isomeer bij zaadbehandeling van
bieten in 1953) geen merkbare smaakbeïnvloeding. Dit was wel het geval bij de dosis
van 18,6 kg/ha lindaan-stuifpoeder 0,7 % gamma (aanbevolen hoeveelheid gammaisomeer bij zaadbehandeling van granen in 1953). Het is nu de vraag of deze smaak
beïnvloeding bij de aardappelen ook merkbaar zou zijn geweest, indien deze hoeveel
heid een jaar tevoren bii de zaadbehandeling zou zijn aangewend. Bovendien moet
worden opgemerkt dat de aanbevolen hoeveelheden voor een zaadbehandeling van
granen en bieten in 1954 verlaagd is (tot 78, resp. 20 gr. gamma-isomeer/ha).
De grondbehandelingen met 50 en 100 kg lindaan stuifpoeder 0.7 % gamma en 3,9
kg/ha HCH 25 % spuitpoeder gaven een duidelijk merkbare smaakbeïnvloeding.

BEWAARPROEVEN MET „ABC-ZIEKE" EERSTELINGEN
Teneinde na te gaan of de verschillende typen welke bij „ABC-zieke" Eerstelingen
zijn waar te nemen, bij bewaring in elkaar overgaan en of de aantasting zich tijdens
de bewaring ook uitbreidt, werden begin November in Noord-Holland een drietal
bewaarproeven opgezet. Voor deze proeven werd uitgegaan van een partij gewone
Eerstelingen, die voor 2/3 was aangetast en waarin de verschillende typen in voldoende
mate voorkwamen. De knollen werden voor het sorteren gewassen. Bij het sorteren
werden de volgende groepen onderscheiden:
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1)
2)

Gezonde knollen.
Knollen met lichte vlekken met hoogstens enkele kleine sterretjes of barstjes (in
het vervolg lichte vlekken genoemd).
3) Knollen met bruine vlekken waarop duidelijke sterren of evenwijdig lopende
barstjes; type C. (In het vervolg sterren genoemd).
4) Knollen met zwart-bruine uitpuilende vlekken; type A. (In het vervolg blaasjes
genoemd).
5) Knollen met donkere, bijna zwarte ingezonken, vaak enigszins hoefijzervormige
vlekken: type B. (In het vervolg ingezonken vlekken genoemd).
In deze groep werden alleen knollen met oppervlakkige inzinkingen ondergebracht.
In het algemeen kwamen de onder 2 t/m 5 genoemde verschijnselen niet apart op de
knollen voor. Voor groep 2 werd zoveel mogelijk aan het uitsluitend voorkomen van
lichte vlekken vastgehouden. Bij de groepen 3 en 4 was de meest op de voorgrond
tredende afwijking bepalend; voor groep 5 was dit het voorkomen van één of meer
oppervlakkige inzinkingen.
De onderscheiden partijtjes, variërend in grootte van 10—25 kg, werden in twee
voud op 3 manieren opgeslagen t.w. :
a) in een kuil; partijtjes gescheiden door stro;
b) in een koelcel, temp. 2—2Va ° C; bewaring in veilingkisten;
c) aanvankelijk in een garage van rietmatten, vanaf half December in een koestal;
bewaring in veilingkisten.
Resultaten.
Tabel 13.

O p 27 Februari 1954 werden d e partijtjes beoordeeld (zie tabel 13).

Gemiddeld % knollen waarvan de symptomen een verandering ondergingen ge
durende de bewaarperiode van 11 November 1953 tot 27 Februari 1954.
gezond

lichte
vlekken

sterren.

blaasjes

ingezonken
vlekken

kuil, gem. temp. tot
31 Dec. 7.5° C, daarna
geen opn. wegens vorst

0

9

15.3

64.7

53

koelcel, gem. temp.
2—2y2°C

0

0

2

14

25

koestal, gem. temp. tot
half Dec. gelijk aan buitentemp., daarna 12-14°C

0

8.3

13

63

61

Bewaring in:

De gezonde knollen bleken geen verandering te hebben ondergaan.
De veranderingen welke bij de blaasjes waren opgetreden bestonden uit een meer of
minder diepe inzinking der uitpuilende vlekken. Ook de veranderingen bij de groepen
lichte vlekken en sterren bestonden uit inzinkingen van blaasjes (bij deze groepen
kwamen, zoals reeds eerder is opgemerkt, ook blaasjes voor). In feite komt het dan
ook hierop neer dat de lichte vlekken en sterren geen uitbreiding öf veranderingen
ondergingen. De veranderingen bij de groep ingezonken vlekken bestonden uit diepe,
soms zelfs zeer diep© inzinkingen. Bii deze zeer diepe inzinkingen waren de knollen
veelal grotendeels gemummificeerd en deed het geheel veel aan een sterke Fusariumaantasting denken. Dat deze schimmel secundair is opgetreden is niet onwaarschijnlijk.
Zoals uit tabel 13 valt af te leiden was het percentage veranderingen bij de koelcelbewaring veel geringer dan bii kuil- of koestalbewaring, welke beide laatste elkaar
weinig ontlopen.
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De resultaten van een tweetal te Wageningen in December 1953 opgezette bewaarproeven, waarbij werd uitgegaan van een andere, uit N.-Holland afkomstige partij gegewone Eerstelingen, gaven tussen de koelcel-bewaring (temp. gem. 6 0 C) en bewaring
in een verwarmde schuur (temp. 15—17 ° C) weinig verschil te zien. Het percentage
veranderingen lag maar weinig onder dat van de kuil- en koestalbewaring.
Wel werd in deze proeven duidelijk bevestigd dat de lichte vlekken en sterren geen
verandering of uitbreiding ondergaan. Dit werd nagegaan door op een bepaald aantal
knollen de sterren m.b.v. een ballpoint door een lijntje te omgeven. Ook werd de
aanwijzing verkregen dat het aantal blaasjes tijdens de bewaring was toegenomen. Bij
het sorteren was ons reeds opgevallen dat on verscheidene knollen zeer kleine zwarte
pukkeltjes voorkwamen. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze kleine pukkeltjes, welke
bij het sorteren gemakkelijk over het hoofd worden gezien, de eerste symptomen
van de blaasjes vormen. Het is echter gewenst dat deze waarneming in volgende
proeven zal worden nagegaan en bevestigd.
Resumerend kan worden gezegd dat de volgende aanwijzingen uit deze bewaarproeven zijn verkregen:
1) Type A (blaasjes) gaat bij bewaring over in type B (ingezonken vlekken), wat
aanleiding kan geven tot ernstige verliezen.
2) Knollen met uitsluitend lichte vlekken of sterren ondergingen geen waarneem
bare verandering. Ook bij de gezonde, of praktisch gezonde knollen was geen
verandering tijdens de bewaring waar te nemen.
3) Uit de proeven werd de aanwijzing verkregen dat het aantal blaasjes tijdens de
bewaring toeneemt; vermoedelijk vormen de kleine zwarte pukkeltjes het begin
stadium.
4) Hoewel de resultaten niet geheel eensluidend zijn, geeft bewaring van aange
taste partijen in een koelcel (temp. 2-2V2 0 C) waarschijnlijk de beste waarborg
tegen ernstige verliezen.
5) De in 1924-'25 verkregen aanwijzing dat de sterren een verschijnsel van andere
oorzaak zouden zijn dan de blaasjes, wordt door deze proeven bevestigd. Zolang
echter niet de oorzaak van deze afwijkingen is gevonden, is dit alleen nog maar
een vermoeden.
In 1954 zullen de onderzoekingen naar de oorzaak van deze zg. „ABC-ziekte"
o.a. door rassen-proefjes worden voortgezet.
LABORATORIUMONDERZOEK NAAR DE VATBAARHEID VAN
AARDAPPELZAAILINGEN VOOR AARDAPPELWRATZIEKTE,
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers.
In het winterseizoen 1952—'53 werden 6338 nieuwe aardappelzaailingen onderzocht
op vatbaarheid voor aardappelziekte, (vorig seizoen 3293 stuks).
Het onderzoek had een vlot verloop; zwart hart trad slechts in enkele monsters op.
Dit verschijnsel kan niet aan de voorbehandeling bij intermitterende temperaturen
worden toegeschreven.
Tijdens het onderzoek ontdekten wii in een monster wratziektemateriaal uit Weerdinge, de zwam Phlyctochytrium synchytrïi Köhler. Wij kwamen op het idee naar
deze parasiet van de wratziekte-zwam te zoeken, omdat het betreffende infectiema
teriaal zo slecht infecteerde.
K ö h l e r z e g t v a n d e z e Phlyctochytrium :
„Es ist anzunehmen, dasz der Parasit auch auf dem Felde zur natürlichen Entseu
chung des Bodens beiträgt".
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Wij hebben in 1953 in Weerdinge hiertoe een proef in deze richting genomen, maar
op het proefveldje was van een vermindering van de infectie niets te merken.
Daarna is een laboratoriumonderzoek ingesteld naar het voorkomen van Phlyctochytrium synchytrïi in besmettingsmateriaal van dit proefveld. Deze lagere zwam
werd, naast twee andere, in dit en in normaal besmettingsmateriaal, afkomstig "uit
Oostwold, gevonden. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat deze hyperparasiet slechts
onder onbekende abnormale omstandigheden van betekenis kan worden.
In het Tijdschrift over Plantenziekten zal t.z.t. een verslag van dit onderzoek worden
gepubliceerd.

DE BESTRIJDING VAN RITNAALDEN, Agriotes spp.

x)

De ritnaaldenbestrijdingsproeven in 1953, die een voortzetting vormen van de proeven
van 1951 en 1952 2), hadden voornamelijk betrekking op een drietal onderwerpen:
1. Het bepalen van de juiste dosering bij gebruik van een 20 % lindaan bevattend
middel voor een zaadbehandeling van mais, zomergranen en bieten.
2. Het beproeven van het nieuwe insecticide aldrin.
3. Het onderzoeken van de mogelijkheid om HCH voor de grondbehandeling te
vervangen door een middel, dat minder kans geeft op smaakbeïnvloeding van
later te verbouwen wortel- of knolgewassen.
In de proeven lag elk object in viervoud op veldjes van lU are. Er werd gezaaid met
de zaaihoorn in van te voren getrokken geultjes.
De grondbehandelingen werden uitgevoerd door na het zaaien het middel gemengd
met grond over de open voortjes uit te strooien, waarna het, tegelijk met het dicht
maken van de voortjes, licht werd ingeharkt.
Het resultaat van de proeven in haver en bieten werd bepaald door eerst het aantal
opgekomen planten en later het aantal overgebleven planten te tellen. Bij haver ge
beurde dit vóór het uitstoelen en bij bieten kort voor het op één zetten. Bij mais,
waarbij het aantal gezaaide korrels precies bekend was, werd enige malen geteld. In
al deze proeven werd zo mogelijk ook de opbrengst bepaald.
Dosering lindaan 20%
De doseringen 2, 3 en 5 gram lindaan 20 % per kg zaad werden in enkele haveren maisproeven 3) vergeleken met „onbehandeld" en een grondbehandeling met HCH
5 % (zie tabel 14). Uit deze tabel blijkt, dat zowel bij haver als mais 3 en 5 gram
lindaan 20 % een overeenkomstig resultaat hebben gegeven, doch dat 2 gram in de
proeven te Schayk slechter is dan 3 gram. In de overige proeven was geen duidelijk
verschil tussen deze doseringen te constateren.
Bij bieten werden 5 en 10 gram lindaan 20 % per kg zaad vergeleken met een
grondbehandeling en met „onbehandeld". Uit het in tabel 15 weergegeven resul
taat blijkt, dat er tussen deze twee doseringen bij de zaadbehandeling met lindaan
20 % geen verschil viel waar te nemen.

')
2)
3)

Zie ook: G. J. Saaltink en J. Ticheler. De bestrijding van Ritnaalden. Maandbl. Landbouwvoorlichtingsdienst 11-2, pp. 79-87, 1954.
Versl. en Meded. Pl.ziektenk. Dienst No. 120. - 1953 - 115.
De mais was steeds ontsmet met TMTD.
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Tabel 14.

Resultaat van ritnaalden bestrijdingsproef I te Schaijk bij haver (aantal planten
per rij van 10 m; opbrengst in kg/are)
en bij mais (percentage planten; opbrengst in kg/are)
Behandeling
middel
dosering
haver
van

zaad
lindaan
zaad
lindaan
zaad
lindaan
grond
HCH
onbehandeld

zaad
lindaan
zaad
lindaan
zaad
lindaan
grond
HCH
onbehandeld

Tabel 15.

20%
20%
20%
5%

2
3
5
100

g/kg
g/kg
g/kg
kg/ha
—

20%
20%
20%
5%

2
3
5
70

g/kg
g/kg
g/kg
kg/ha
—

opgekomen

over

opbrengst

366
488
462
475
188

29?
405
390
370
41

31
32
30
32
10

niet
opgekomen

mais
na opkomst
weggevallen

25
17
26
43
80

21
15
14
2
14

over

opbrengst

54
68
65
55
6

36
46
45
44
8

Aantal planten kort voor het op één zetten (per 10 m), opbrengst in kg/are en
gemiddeld gewicht van één biet op het bietenproefveld te Schayk.

behandeling
van

middel

zaad
lindaan 20%
zaad
lindaan 20%
grond
HCH 10%
onbehandeld

dosering

over

opbrengst

gem. gewicht

5 g/kg
10 g/kg
50 kg/ha

371
313
429
93

98
95
98
84

1,6
1,7
1,7
2,0

—

Zaadbehandeling met aldrin
Dit nieuwe insecticide werd in een haver- en een maisprcef in verschillende dose
ringen opgenomen, waarvan de resultaten zijn vermeld in tabel 16.
In de haverproef zijn geen duidelijke verschillen tussen de aldrin-doseringen en de
grondbehandeling aanwezig. In de maisproef gaf 3 gram aldrin echter een iets minder
gunstig resultaat dan 4 gram, zodat laatst genoemde dosering dient te worden gebruikt.
Grondbehandeling
Bij een grondbehandeling worden de in de grond aanwezige ritnaalden gedood. Een
zaadbehandeling heeft daarentegen een meer beschermde werking, waardoor de rit
naalden na de opkomst de kans hebben om buiten het bereik van het insecticide de
planten aan te tasten. In tabel 14 en 16 is de wegval na de opkomst bij een zaadbe
handeling dan ook groter dan bij een grondbehandeling.
Toch blijft ook bij een grondbehandeling de opkomst nog beneden de verwachting.
In tabel 14 is het resultaat van de grondbehandeling zelfs slechter dan van de zaad
behandeling. Aangenomen ma? dan ook worden dat de ritnaalden na de grondbehan
deling nog enige tijd met hun vreterij doorgaan. Door nu de grondbehandeling enkele
weken vóór het zaaien toe te passen, is ook deze vreterii misschien ts voorkomen.
Dit zal nog nader worden onderzocht.
In tabel 16 valt voorts op, dat de grondbehandeling met DDT slecht heeft voldaan.
Voor gegevens over de kans op smaakbeïnvloeding bij verbouw van knol- of wortel
gewassen wordt verwezen naar blz. 55. (De invloed van een aantal insecticiden op
de geur en de smaak van aardappelen).
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Tabel 16.

Behandeling
van

Resultaat van de ritnaaldenbestrijdingsproef II te Schayk bij haver (aantal opge
komen en overgebleven planten per rij van 10 m; opbrengst in kg/are) en bij mais
(percentage niet opgekomen zaden en na de opkomst weggevallen en overgebleven
planten; opbrengst in kg zaad/are).
middel

onbeh? ndeld
aldrin
zaad
aldrin
zaad
zaad
aldrin
grond
HCH

20%
20%
20%
5%

dosering

2
3
4
100

g/kg
g/kg
g/kg
kg/ha

haver

opgekomen
309
414
435
432
475

opbrengst
13
33
35
33
36

over
117
344
363
390
426
mais

onbeh andeld
zaad
zaad
grond
grond
grond

aldrin 20%
aldrin 20%
lindaan 0.7%
aldrin 2%
DDT 5%

3
4
70
100
100

g/kg
g/kg
kg/ha
kg/ha
kg/ha

niet
opgekomen
73
42
32
28
40
55

na opkomst
weggevallen
9
8
10
2
0
12

over
13
50
58
70
60
32

opbrengst
22
32
40
38
40
30

DE BESTRIJDING VAN KOOLZAADPARASIETEN
K o o l z a a d a a r d v l o , Psylliodes chrysocephala L .
Soms blijkt in het vroege voorjaar dat de bestrijding van de koolzaadaardvlo — welke
met succes in de nazomer kan plaats vinden — ten onrechte niet is uitgevoerd. In
dit geval kunnen de larven van de aardvlo een aanzienlijke schade veroorzaken.
Daarom was het doel van het onderzoek na te gaan of deze larven ook in het vroege
voorjaar nog zijn te bestrijden.
Daartoe werd op een perceel koolzaad te Wolfheze. waar volgens een waarneming in
Februari meer dan één larve per plant werd aangetroffen, een proefveld aangelegd.
Gespoten werd met HCH en parathion in twee doseringen, waarvan één dosering nog
in twee hoeveelheden water. De 7 objecten werden in 4 herhalingen uitgevoerd. De
grootte van de veldjes bedroeg 25 m2. De behandeling vond op 20 Maart plaats bij
zonnig weer (13 ° C). De volgende dagen bleef het echter koud (3 0 C).
Het resultaat van de bestrijding werd nagegaan door bij een aantal planten uit elk
veldje het aantal larven in de bladst: len en de bloemstengel te bepalen. (Tabel 17).
Tabel 17.

Aantal levende larven van de koolzaadaardvlo op 3 waarnemingsdagen
(onbehandeld = 100).
levende larven op :

dosering in 1/ha
middel
1. onbehandeld
2. HCH emulsie 50%
3. „
4- „
,,
5,
5. parathion emulsie 25%
6.
„
„
„
7• •
5>
J?
»

—

1.5

3
3

1
2
2

water

30/3

24/4

4/5

—.

100
102
38
74
64
31
82

100
94
80
61
50
39
20

100
110
73
46
73
69
36

1000
1000
2000
1000
1000
2000
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De verschillen tussen het aantal levende larven in een bepaald object op de drie waarnemingsdagen zijn ten dele een gevolg van het feit, dat er te weinig planten zijn ge
controleerd (resp. 100, 40 en 40 planten per object). Anderzijds kwamen er ook
in het voorjaar nog aardvlooien voor, waardoor de bestrijding niet zuiver gericht is
geweest tegen de larven in de stengels, doch ook tegen de kevers zelf.
Beide middelen blijken in principe werkzaam te zijn. Het effect van parathion was
iets gunstiger dan dat van HCH. Spuiten met een vrij hoge dosering blijkt echter
wel gewenst te zijn, terwijl er ook aanwijzingen werden verkregen, dat het gebruik
van meer spuitvloeistof een gunstig effect heeft.
K o o l z a a d s n u i t k e v e r , Ceuthorrhynchus assimilis Payk.
In 1953 werd in de Noordoostpolder een proefveld aangelegd, waarop verschillende
insecticiden ter bestrijding van de koolzaadsnuitkever werden vergeleken. De lengte
van het proefveld bedroeg 520 m en de breedte 300 m. Volgens de lengterichting
werden 8 banen gelegd, die elk 36 m breed waren (driemaal de werkbreedte van dë
spuitmachine). Iedere baan werd in 5 velden verdeeld, waarvan er 3 behandeld
werden (lengte 130 m), terwijl tussen 2 behandelde velden één onbehandeld veld
lag (lengte 65 m).
Op dit proefveld werden de in tabel 18 vermelde objecten vergeleken.
Tabel 18.

baan

middel

1 en 5
2 en 6

HCH mengolie
50%
dieldrin/HCH 4%

3 en 7
4 en 8

dieldrin 18%
chloordaan 70%

dosering (g actieve stof
per ha)

350 g gamma
300 g gamma en
300 g dieldrin
600 g dieldrin
1900 g chloordaan

De middelen werden verneveld naar evenredigheid van 50 liter/ha. De eerste behan
deling vond op 4 Mei plaats, nadat in de voorafgaande dagen de keverpopulatie bij
zeer warm weer plotseling sterk was toegenomen. De zetting van de hauwen was
toen net begonnen. De eerste 10 dagen na deze behandeling bleef de temperatuur
echter laag, zodat de activiteit van de kevers gering was en vermoedelijk ook daardoor
het effect van de bestrijding tegenviel.
De tweede behandeling werd op 19 Mei uitgevoerd. Na die datum bleven de weers
omstandigheden gedurende lange tijd gunstig (warm, zonnig).
Vanaf 15 April werd de populatiedichtheid van de kevers op regelmatige tijden be
paald door in de onbehandelde velden op twee plaatsen en in de behandelde op vier
plaatsen vijf slagen met een vlindernet door het gewas te doen. Het resultaat van deze
waarnemingen is weergegeven in tabel 19.
Het valt op, dat vooral bij chloordaan en HCH het resultaat van de eerste behandeling
ongunstig was, hetgeen vermoedelijk ten dele aan de langdurige koude-periode ge
weten moet worden. Het effect van dieldrin en dieldrin/HCH was relatief bezien
veel beter, hetgeen vooral na de tweede behandeling tot uiting komt. Gewezen wordt
nog op de telling van 10 Juli die de goede insecticide eigenschappen van dieldrin nog
eens bevestigt. Omdat deze telling betrekking had op de jonge kevers van de nieuwe
generatie en het verschil tussen de beide dieldrin bevattende middelen en onbehan
deld zich nu nog scherper aftekent, veronderstellen wij dat ook al worden de kevers
bij de behandeling niet gedood, de eiafzetting toch sterk geremd wordt.
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Tabel 19.

Gemiddeld percentage snuitkevers voor elk object op enkele waarnemingsdagen
(onbehandeld = 100).
datum

29
le behandeling 4
8
12
15
2e behandeling 19
22
27
2
8
10

April
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Juni
Juni
Juli

HC H

dieldrin/HCH

dieldrin

chloordaan

84

116

92

80

117
86
85

25
11
53

81
25
100

114
105
82

33
51
68
80
69

36
32
14
30
4

33
9
5
80
10

50
41
55
57
83

De tweede methode waarop de werking van de middelen werd gecontroleerd, bestond
daarin, dat op 15 Juni en 6 Juli in elk behandeld veld op twee plaatsen en in elk on
behandeld veld op één plaats 5 planten uit het gewas werden gehaald. Van elk monster
van 5 planten werden 200 (15/6) of 100 (6/7) hauwen op aantasting door larven
van de koolzaadsnuitkever gecontroleerd. Het resultaat van deze tellingen, weerge
geven in tabel 20, sluit zich geheel bij dat van de kevertellingen aan. In feite is het
resultaat voor alle middelen gunstiger dan op grond van de keverpopulatietellingen
zou mogen worden verwacht. Ook hier komt dus weer de aanwijzing naar voren, dat
de kevers die de behandeling overleven, relatief minder eitjes afzetten dan een zelfde
aantal kevers uit de onbehandelde velden.

Tabel 20.

datum
15 Juni
6 Juni

Gemiddeld percentage door een snuitkeverlarve aangetaste hauwen op 15 Juni
en 6 Juli.
object:
baan :
behandeld
onbehandeld
behandeld
onbehandeld
beh. in %
t.o.v. onbeh.
(gemiddeld)

dieldrin/HCH

HCH
1
5
20
10
25

5
6
19
10
32

— 35 —

2

6

chloordaan

dieldrin
3

7

4

8

3
26
6
27

9
26
16
27

1
18
4
25

3
' 14
2
25

1
18
2
26

— 13 —

—

8 —

1
22
3
28

— 40 —

Tenslotte nog een opmerking over de bij het rijden met de spuitmachine door het
gewas veroorzaakte schade. Vooral na de laatste behandeling was deze duidelijk zicht
baar. Een bepaling van de opbrengstderving toonde aan dat de schade in dit geval
8 % was geweest. Het is moeilijk te beoordelen of dit een uitzondering of een regel
is. In ieder geval stemt dit cijfer tot nadenken, omdat bij een dergelijke beschadi
ging de bestrijding d.m.v. landmachines niet meer rendabel is.
K o o l z a a d g a l m u g , Dasyneura brassicae Winn.
Er is tot nu toe nog zeer weinig bekend over de bestrijding van de koolzaadgalmug.
Daarom werd in samenwerking met het I.P.O. nagegaan in hoeverre DDT, dieldrin,
HC H en parathion in resp. 2, 0.6, 2 en 0.2 kg technisch zuiver insecticide per ha
voor dit doel konden worden gebruikt. Van beide eerstgenoemde middelen werd
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een directe werking op de mugjes verwacht en van de twee laatste meer een syste
misch effect. Er werden drie bespuitingen uitgevoerd, nl. op 4/5, 11/5 en 6/6.
Verscheidene malen werd het percentage door galmugmaden aangetaste hauwen be
paald. Daarbij bleek, dat dieldrin en DDT een vrij belangrijke reductie (ongeveer
50 % t.o.v. onbehandeld van de galmugaantasting gaven, HCH wat minder goed
werkte en het effect van parathion te verwaarlozen was. Voorts werden aanwijzin
gen verkregen dat de bespuitingen iets te vroeg waren uitgevoerd. Het moment voor
de eerste bespuiting dient samen te vallen met het begin van de eerste vlucht. Het
gewas zal op dat moment ongeveer halverwege de bloeiperiode zijn. Overigens was
het resultaat nog niet zodanig, dat dit aanleiding gäf tot een advies voor de praktijk.
DE BESTRIJDING VAN DE KARWIJMOT, Depressaria nervosa Hw.
De resultaten van voorgaande jaren toonden aan, dat bij de bestrijding van de karwijmot zeer goed met één besöuiting kan worden volstaan, (zie Jaarboek 1951/1952,
blz. 36).
Ter bevestiging van deze gegevens en ter bepaling van het meest gunstige moment
voor het uitvoeren van die bespuiting werd het onderzoek in 1953 voortgezet.
Op een proefveld te Bellingwolde werden vergeleken: één- en tweemaal spuiten (800
1/ha) en éénmaal vernevelen (100 1/ha), hetzij met DDT, hetzij met parathion. Elk
object lag in drie herhalingen.
De beoordeling van het resultaat vond plaats door enige tijd na de bloei op 2 m2 in
het midden van elk veldje (50 m2) het aantal aangetaste schermen te tellen èn door
kort voor de oogst in elk veldje 60 willekeurig gekozen planten op te trekken en
hiervan het aantal aangetaste stengels, d.w.z. met één of meer poppen er in, te be
palen. (zie tabel 21).
Evenals op andere percelen was ook op het proefveld de aantasting dit jaar slechts
matig. Vermoedelijk zijn de verschillen tussen de objecten daardoor minder duidelijk
dan in andere jaren het geval was.
Over het algemeen blijkt parathion een beter insecticide tegen de karwijmot te zijn
dan DDT. Voorts voldeden twee behandelingen beter dan één behandeling.
Een tweede bespuiting is echter om economische redenen zeker niet verantwoord.
Tenslotte bleek vernevelen gelijkwaardig te zijn aan verspuiten.

Tabel 21.

Resultaat van de bestrijdingsproef
1953).
dosering in %
le beh.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

—.
onbehandeld
verspoten
DDT emulsie 25%
„
?»
„
parathion emulsie 25%
,,
,,
«
»

DDT emulsie 25%
parathion emulsie 25%

verneveld
»

moment x)

2e beh.

—

0.25
0.40
0.25
0.10
0.15
0.10
3.2
1.2

tegen de karwijmot

—

0.40

a en c

—-

b
b
a en c
b
b
b
b

—.

0.10
—
—
—
—

Moment a; zodra het merendeel van de eitjes uitgekomen is
„
b; zodra de rupsjes zich beginnen in te spinnen
„
c; ongeveer 10 dagen na moment a
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(Bellingwolde,

gemiddeld
aantal aan
getaste scher
men per 2 m2

gemiddeld
percentage
aangetaste
stengels

100
L9
21
52
7
21
39
30
15

35
7
18
15
2
3
13
10
7

(19 Mei)
(29 Mei)
( 2 Juni)

ONDERZOEK NAAR HET VOORKOMEN VAN ROEST,
Puccinia spp. BIJ GRANEN
Evenals in 1952 werd ook dit jaar weer een onderzoek ingesteld naar de roestaantasting, die bij de verschillende graansoorten voorkwam, (zie ook Jaarb. 1951-'52,
blz. 31).
Voor dit doel werden door 11 over het gehele land verspreid gelegen P.D.-kringen op
244 willekeurig gekozen praktijkpercelen waarnemingen verricht. Door de waarnemingsdagen in drie tevoren vastgestelde perioden (nl. 8—10 Juni, 29 Juni — 1 Juli
en 20—22 Juli) te kiezen, werd tevens een indruk verkregen over het verloop van
de aantasting.
Uit elk perceel werden 10 willekeurig gekozen planten verzameld, waarna eerst de
roestsoort(en) en daarna de mate van aantasting volgens de schaal van Stevenson
werden bepaald.
De aldus verkregen gegevens zijn in tabel 22 samengevat.
Uit tabel 22 blijkt in de eerste plaats, dat de aantasting in vergelijking met 1952 zeer
gering is geweest. Op vele percelen kwam zelfs in het geheel geen roest voor. Over
het algemeen was de mate van aantasting bij wintergerst en rogge het sterkste.
Tabel 22.

Overzicht van de resultaten van de graanroestenquête 1953
tarwe

Aant. onderz. percelen
ronde <)
% van dit aantal perce
len aangetast door 2):
gele roest
bruine roest
zwarte roest
dwergroest
kroonroest
zonder roest
mate van aantasting uit
gedrukt in % als gemid
delde van alle monsters
volgens Stevensonschaal
% v. d. mate van aan
tasting veroorzaakt
door 2):
gele roest
bruine roest
zwarte roest
dwergroest
kroonroest
1)
2)

3)

4)

zomergerst

61
1

2

22

44
3

1

2

haver

wintergerst

33)

1

2

rogge

47
33)

1

2

70
3

27 73 —

86 100 —

94 52 30

73 27 —

14

+ 0,4

+ 0,5 —

33 62 7
66 38 80
0 0 13

34)

2

0 0 37
69 100 47
15 9 76

1,5 5 10
5 46 72
0 0 10

1

1

0 —

0 0 30
100 100 70

3 21 —

0

0 0,2

31

0 20

0,5 4,5

6

0 0 16
100 99
9
+ 1 75
100 100 —

100 100 —

0

0 100

ronde 1, 2 en 3 resp. : 8—10 Juni, 29 Juni—1 Juli en 20—22 Juli.
tarwe — gele roest Puccinia glumarum (Schm.) Erikss. et Henn.
bruine roest P. triticina Erikss.
zwarte roest P. graminis Pers. ƒ. sp. tritici Erikss.
gerst — dwergroest P. simplex (Körn) Erikss. et Henn—
haver — kroonroest P. coronifera Kleb,
rogge — gele roest P. glumarum Schm. Erikss. et Henn.
bruine roest P. dispersa Erikss.
zwarte roest P. graminis Pers. f. sp. secalis Erikss.
gewas reeds afgestorven.
de roestaantasting werd bepaald op de stengel en de bladschede.
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De belangrijkste roestsoort bij tarwe was de bruine roest. Daarnaast kwamen gele
(Leeuwarden) en later in het seizoen ook zwarte rotst voor (Terneuzen, Wageningen,
Sint Paneras, Winschoten).
Bij rogge was de bruine roest de voornaamste roestsoort. Deze tastte het gewas al
vroeg aan. Tegen het afrijpen bleek echter on één derde van het aantal onderzochte
percelen gele en op ruim twee derde zwarte roest aanwezig te zijn. Beide laatst ge
noemde roestsoorten kwamen verspreid over het gehele land voor.
Op de onderzochte monsters zomer- en winlergerst werd uitsluitend dwergroest aangetroifen.
Haver was alleen in de laatste ronde aangetast en dan uitsluitend door kroonroest.
(Terneuzen, Sint Paneras, Winschoten, Leeuwarden).

DE BESTRIJDING VAN DWERGROEST, Puccinia simplex (Körn.) Erikss. et Henn.
IN ZOMERGERST
Het in 1951 en 1952 begonnen onderzoek werd dit jaar voortgezet, (zie Jaarboek
1951-'52, blz. 52). Ook nu werd bij de bestrijding gebruik gemaakt van zineb.
Door het ontbreken van een behoorlijke roestaantasting hebben de dit jaar geno
men proeven echter weinig betrouwbare en waardevolle gegevens opgeleverd. Bij
de beoordeling van het resultaat moest uitsluitend worden afgegaan op de mate van
roestaantasting, omdat bij de bepaling van de opbrengst geen verschillen konden
worden geconstateerd.
Toch werden nog de volgende aanwijzingen verkregen:
1. Met de bestrijding moet worden begonnen vóór de eerste aren zichtbaar worden.
2. Om het gewenste resultaat te bereiken, moeten tenminste 2 bespuitingen worden
uitgevoerd.
3. Vernevelen (50 en 100 1/ha) van zineb leidt tot gelijkwaardige resultaten als ver
spuiten (800 1/ha).
4. De beste resultaten werden bereikt met 4 kg zineb per ha. Het effect van 2,5
kg was nog voldoende, doch dat van 1,5 kg liet te wensen over.
5. Bij zinksulfaat (3 kg/ha) kon geen bestrijding van roest worden aangetoond. Koperoxychloride (5 kg/ha) en captan (5 kg/ha) waren minder werkzaam dan zineb
(2,5 kg/ha).
6. De veronderstelling, dat zineb door een directe invloed op het gewas een opbrengstverhogend effect zou hebben, kon niet worden bevestigd. Bij een niet door roest
aangetast gewas was de opbrengst op de met zineb of zinksulfaat bespoten veldjes
gelijk aan dat van de andere objecten.

ONDERZOEK ZAAIZAADONTSMETTINGSMIDDELEN
Bestrijding van

t a r w e s t e e n b r a n d , Tilletia tritici (Bjerk.) Wint.

Dagelijkse zaaitijdenproef
Op het proefveld van de P.D. te Wageningen werd gedurende de herfst- en winter
maanden vrijwel dagelijks één rijtje (2 m) sterk met steenbrandsporen besmette tarwe
(Titan) gezaaid.
Het doel hiervan was om dc invloed van de zaaitijd op het slagen van de infectie
na te gaan. Temperatuur en vochigheid van de grond werden dagelijks gecontroleerd.
Hoewel de fluctuaties van dag tot dag soms nog vrij groot waren, bleek toch duide
lijk dat bij vroeg zaaien de infectiekansen groter zijn dan bij laat zaaien. De grens
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viel in dit geval ongeveer samen met het begin van de maand November. Vermoe
delijk is in hoofdzaak de temperatuur voor dit verschil verantwoordelijk. Opvallend
is dat het percentage aangetaste aren bij de Februari-zaai veel geringer is dan bij
October-zaai, terwijl de bodemtemperatuur toch ongeveer gelijk is en de infectiekansen
ogenschijnlijk dus eveneens. Bij de Februari-zaai is de ontwikkeling van het gewas
in het voorjaar vrijwel zonder onderbreking.
Misschien kan de schimmel niet zo snel met de plant mee omhoog groeien en blijft
daardoor het aantal zieke aren naar verhouding zo gering.
Tabel 23.

Resultaat van de dagelijkse zaaitijdenpro; f bij met steenbrand besmette
tarwe.

Datum van zaaien

October
November
10-20 21-31 1-10 11-20 21-30

gem. % steenbrand aren
56
gem. max. grondtemp.
op 5 cm in de periode
tussen zaaien en opkomst 10.7

December
15-19

Januari
21-25

Februari
19—23

54

29

21

18

20

8

10

8.2

2.0

1.2

1.3

1.5

3.6

7.4

Herinfectie nat ontsmet zaad
Door met een natontsmettingsmiddel behandeld zaad naderhand met verschillende
hoeveelheden steenbrandsporen te infecteren, werd nagegaan in hoeverre in de prak
tijk met de mogelijkheid van herinfectie rekening moet worden gehouden.
Het resultaat van dit onderzoek, weergegeven in tabel 24, toont aan dat de kans op
herinfectie inderdaad aanwezig is. In de praktijk zal het risico echter vrij gering zijn,
omdat een betrekkelijk grote hoeveelheid sporen op het behandeld zaad terecht moet
komen, voordat de herinfectie tot uiting komt.
Tabel 24.

Aantal tarwesteenbrandaren per 10 m2 na herinfectie met sporen bij met de natontsmettingsmiddelen A en B behandeld [2 % (3 1 /hl)] zaad van het ras Titan.

geen herinfectie
herinfectie met 0.01 g sporen/kg zaad
herinfectie met 0.1 g sporen/kg zaad
herinfectie met 1
g sporen/kg zaad

A

B

0
0
2
21

4
0
14
47

Grondinfectieproef
Door steenbrandsporen in de grond te brengen werd nagegaan of ook infectie via
de grond mogelijk was en in hoeverre deze infectie door zaadontsmetting zou kunnen
worden verhinderd.
Uitgegaan werd van normaal en van met steenbrandsporen besmet (2 gr/kg) zaad
van het ras Titan. Dit zaad werd niet of wel ontsmet en in dit laatste geval met een
middel op basis van een organische kwikverbinding of van pentachloornitrobenzeen,
beide in een dosering van 2 g per kg zaad. Deze 6 monsters werden eind October
uitgezaaid op veldjes waarvoor de grond niet, kort voor, óp of kort nâ het zaaien
met steenbrandsporen was besmet (3 gr sporen per m2). Het proefveld lag te Wageningen op lichte zandgrond, (tabel 25).
Uit het resultaat (zie tabel 25) blijkt in de eerste plaats, dat een infectie via sporen
die in de grond aanwezig zijn zeer goed mogelijk is. Deze infectie bleek door een
ontsmetting met de gebruikte organische kwikverbinding niet voorkomen te kunnen
worden, terwijl pentachloornitrobenzeen wel een zeer goed doch geen afdoend resul
taat vertoonde.
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Het dorsen van een zwaar besmette partij dient dus niet te geschieden in de nabijheid
van een perceel waarop kort daarna tarwe zal worden gezaaid.
Tabel 25.

Aantal steenbrandaren per 4 m2 in de grondinfectieproef (kwik = organisch
kwikverbinding; PCNB = pentachloornitrobenzeen).

zaaizaad

niet ontsmet

ontsmetting:

geen

grondontsmetting
1. geen
2. 14 dagen voor
het zaaien
3. op zaaidatum
4. 14 dagen na
het zaaien

kwik

-besmet
PCNB

geen

kwik

PCNB

2

0

0

398

7

0

68
414

34
310

7
15

606
527

39
409

6
9

13

11

17

437

11

2

B e s t r i j d i n g v a n s t u i f b r a n d , Ustilago perennans Rostrup., bij Frans
r a a i g r a s, Arrhenaterum elatius (L.) J. et C. Presl.
Enkele jaren geleden leed een zaadteeltbedrijf bij de vermeerdering van Frans raaigras veel schade door het optreden van stuifbrand. In sommige veldjes was 50 %
van het aantal pluimen door stui:brand aangetast. Daarom werd nagegaan in hoe
verre deze stuifbrand door zaadontsmetting was te bestrijden.
Het resultaat van dit onderzoek (tabel 26) toont aan dat de bestrijding zeer goed mo
gelijk is. Natontsmetting moet worden ontraden. De werking van de droogontsmettingsmiddelen hangt in sterke mate af van de chemische samenstelling van het fun
gicide (zie ook blz. 70). Welke middelen wel en welke niet voor dit doel in aanmer
king komen, zal nog nader worden onderzocht.
Tabel 26.

Aantal door stuifbrand aangetaste pluimen per m2 bij Frans raaigras ontsmet
met verschillende middelen (A = natontsmetting, B en C = droogontsmetting).
middel

dosering
stuifbrandpluimen

onb.

—

747

A

B

C

g/120 cc
water/kg

g/kg

cc/kg

2

5 10

2

2

5

10

5 17

0

0

5 10

545 153 89 586 151

B e s t r i j d i n g v a n d e B o t r y t i s - z i e k t e , Botrytis cinerea Pers., b ij 1 ij nzaad
Dat bij lijnzaad met een hoog percentage dors-beschadiging de ontsmetting met
TMTD tot een beter resultaat leidt dan het gebruik van organische kwikverbindingen,
stond op grond van de proeven van de laatste jaren reeds vast. Of ditzelfde echter
ook gold voor de fungicide werking van deze middelen tegen de op het zaad voor
komende schimmels was nog niet geheel zeker. Vooral toen in het voorjaar van 1953
op zeer veel percelen een groot aantal kiemplantjes wegvielen als gevolg van een aan
tasting door Botrytis cinerea, werd het van belang dit probleem nogmaals nader te
onderzoeken.
Uitgegaan werd van een partij Wiera met 27 % Botrytis en 4 % dorsbeschadiging.
Dit zaad werd met verschillende middelen ontsmet in de dosering van 3 en 5 gr
(of cc) per kg zaad. Een week later werden van elk object 3 maal 100 zaden uitge
zaaid in een verwarmde kas (ca 15 0 C). Tevens werden 2 maal 100 zaden in houten
bakjes gezaaid, die eerst 10 dagen in de koelcel (5 ° C) werden geplaatst en daarna
in dezelfde verwarmde kas.
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Regelmatig, d.w.z. tot 4 weken na de opkomst, werd het aantal aangetaste plantjes
geteld. Daarna vielen er geen plantjes meer weg. In de eerste plaats valt bij een be
schouwing van het in tabel 27 vermelde resultaat op, dat dit bij de TMTD bevattende
middelen beter is dan bij de kwikmiddelen. Overigens blijken er tussen de resulta
ten van de verschillende kwikmiddelen onderling vrij grote verschillen te bestaan,
dit in tegenstelling tot de resultaten van de TMTD middelen waarop de infectie op
vrijwel overeenkomstige wijze reageert. Vermoedelijk vindt dit verschil zijn oorzaak in
het feit, dat de chemische samenstelling van het als fungicide werkzame bestanddeel
bij de kwikverbindingen onderling sterk varieert, en dit bij de TMTD preparaten
juist niet het geval is.
Tabel 27.

Percentage opgekomen en weggevallen plantjes in de zaadontsmettingsproef tegen
Botryis-ziekte, Botrytis cinera Pers., bij lijnzaad (A = direct in verwarmde kas;
B = 10 dagen bij 5 ° C en daarna in verwarmde kas).
dos. in g of
cc/kg

niet ontsmet
org. kwikmiddel
org. kwikmiddel
org. kwikmiddel
org. kwikmiddel
org. kwikmiddel
org. kwikmiddel
TMTD middel
TMTD middel
TMTD middel
TMTD middel

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

3
5
3
5
3
5
3
5
3
5

percentage plantjes
weggevallen

opgekomen
A

B

A

B

82
94
96
91
96
96
96
99
98
96
97

83
91
93
96
93
98
95
96
99
96
99

31
8
5
24
18
3
1
1
0
0
0

49
38
19
22
21
7
6
11
7
12
4

Tenslotte blijkt het percentage wegvallers sterk afhankelijk te zijn van de omstan
digheden, waaronder de kieming plaats vindt.
Indien de jeugdontwikkeling van het kiemnlantje geremd wordt, zullen er ondanks
de ontsmetting toch veel plantjes worden aangetast. Onder dergelijke omstandighe
den bleek de dosering van 5 g/'kg beter te voldoen dan 3 g/kg.
Onderzoek naar de wijze en het moment waarop de fungi
c i d e w e r k i n g v a n e e n z a a d o n t s m e1 1i n g s m i d d e1 t o t s t a n d
komt
Over de wijze, waarop bij zaaizaadontsmettingsmiddelen de fungicide werking tot
stand komt, is nog weinig bekend. Teneinde hierover meer gegevens te verzamelen,
werden enkele proeven uitgevoerd. In de eerste plaats werd onderzocht of de fun
gicide werking bij uitzaaien direct na het ontsmetten reeds volledig tot stand geko
men is, of dat het ontsmette zaad eerst enkele dagen bewaard moet worden en pas
dan uitgezaaid.
In de tweede plaats werd nagegaan of de fungicide werking alleen direct, dus door
contact tussen het middel en de schimmel, of ook indirect, m.a.w. via dampvormige
verbindingen tot stand kan komen.
Bij de vloeibare droogontsmettingsmiddelen valt het bijvoorbeeld altijd op, dat de
regelmatigheid van de verdeling van het middel over het zaad, voorzover deze
althans door de kleuring van het zaaizaad zichtbaar is, tegenvalt, terwijl de fungi
cide werking toch goed blijkt te zijn. Voorts zijn bepaalde organische kwikverbin
dingen minder werkzaam tegen schimmels (zoals stuifbrand van haver en enkele
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grassoorten) daar de schimmel zich in dat geval tussen de kafjes en het zaad be
vindt. Een verklaring voor beide bovengenoemde feiten zou gevonden kunnen
worden, indien bepaalde middelen ook in dampvorm werkzaam zouden zijn.
Het onderzoek werd uitgevoerd met :
1. ernstig met steenbrand-sporen (2 g/kg) besmette tarwe (Titan);
2. ernstig met stuifbrand besmet Frans raaigras. Van beide partijen werden mon
sters ontsmet met middelen, waarvan op grond van hun chemische samenstel
ling een onderling verschillend effect kan worden verwacht. De ontsmetting en
het uitzaaien werden als volgt uitgevoerd:
a. Op de normale wijze ontsmet en zo spoedig mogelijk na de behandeling uit
gezaaid (gras: 2 uur later, tarwe: 5 min. later), met het doel de indirecte
werking via dampvorm te beperken.
b. Op de normale wijze ontsmet, bewaard in een papieren zak en één week
later uitgezaaid. De werking van het middel kon zich zowel direct als indi
rect volledig ontplooien.
c. Het zaaizaad in een petrischaal, daarboven op een horlogeglas met het
middel er in en de petrischaal gesloten. Een direct contact tussen het ont
smettingsmiddel en het zaad was dus uitgesloten.
d. Als c., doch de dosering van het middel werd 5 maal zo hoog genomen
teneinde het effect te versterken.
Het resultaat van dit onderzoek is v; rmeld in de tabellen 28 en 29.
Tabel 28.

Totaal aantal steenbrandaren op 2 veldjes van 10 in-, bij met verschillende mid
delen en op verschillende wijzen (zie tekst) ontsmet zaad.

middel

dosering

org. kwik 1
2 % (3 1/ha)
„
2
cc/kg
„
3
2 g/kg
„
4
2„ „
„
5
2„ „
pentachloornitrobenzeen 2„ „

A

B

c

D1)

7

3
1
3
0

220
225
32
223
252
295

247
171
34
271
303
307

5

49
3
2
0

O

0

*) In dit geval de dosering vijfmaal de opgegeven hoeveelheid.
Tabel 29.
middel
onbehandeld
org. kwik 1
„
„
2
„
„
3
„
„
4
„
,,
5
-,
„
1
„
2
»
»
3
„
„
4
„
„
5

Aantal stuifbrandpluimen per m2 in de proef met Frans raaigras bij met verschil
lende middelen en op verschillende wijzen ontsmet (zie tekst) zaaizaad.
dosering
1% (120 cc/kg)
3 cc/kg
3 g/kg
3 „ „
3 „ „
3% (120 cc/kg)
10 cc/kg
10 g/kg
10 „ „
10 „ „

A

B

158
358
150
314
431
438
419
1
9
117
316

310
243
26
255
289
207
141
2
0
3
134

dosering
.

3% (120 cc/kg)
10 cc/kg
10 g/kg
10 „ „
10 „ „
18% (120 cc/kg)
50 cc/kg
50 g/kg
50 „ „
50 „ „

C
436
223
87
79
194
219
156
81
15
98
420

In beide proeven blijkt de fungicide werking van bepaalde ontsmettingsmiddelen (vnl.
middel 2 en 3 behandeld volgens c en d) ook zonder een direct contact tussen zaad
en middel toch tot stand te kunnen komen. Er moet in dit geval dus sprake zijn van
een vluchtige kwikverbinding.
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Gebleken is, dat de middelen die als fungicide voornamelijk een aethyl-kwikverbinding bevatten, deze eigenschappen bezitten.
De aanwezigheid van vluchtige kwikverbindingen kan het middel de onderstaande
eigenschappen geven.
1. Een goede bestrijding van stuifbrand bij haver en verschillende grassoorten. In
dampvorm dringt het middel namelijk veel gemakkelijker door tot het mycelium
tussen de korrel en het kafje dan in poedervorm (tabel 29).
2. Voor een volledig effect is het gewenst het zaad na het ontsmetten nog enkele
dagen te bewaren, alvorens het wordt uitgezaaid (tabel 28, middel 3).
3. Bij gebruik van een te hoge dosering of van zaaizaad met een te hoog vochtge
halte is de kans op kiembeschadiging groter dan bij gebruik van middelen, die
geen vluchtige kwikverbindingen bevatten.
Dit bleek bij het kiembeschadigings onderzoek.
4. Kwikverbindingen zijn giftig. Daarom neemt bij gebruik van vluchtige kwikver
bindingen het risico voor de arbeiders, die bij de ontsmetting zijn betrokken, toe.
Vergiftigingsverschijnselen behoeven dus niet alleen het gevolg te zijn van het
inademen van rondzwevende stofdeelties van het middel.
Onderzoek naar
tingsmiddelen

het hechtvermogen van

zaaizaadontsmet

TMTD is een stof die de slijmvliezen van mond, neus en ogen in sterke mate kan
prikkelen. Bovendien hecht het zich minder goed aan hot zaad. De TMTD bevat
tende middelen stuiven dus gemakkelijk en dit stof is zeer hinderlijk voor de per
sonen, die bij de ontsmetting of het zaaien zijn betrokken. Teneinde een indruk te
krijgen van het vermogen van de verschillende' middelen om zich aan het zaad te
hechten werd een speciaal voor dit doel ontworpen apparaat geconstrueerd. Het
apparaat (afb. 20) bestaat uit een busje, dat verend is opgesteld en d.m.v. een electromagneet in trilling kan worden gebracht. Het busje heeft een geperforeerde
bodem (diam. van de gaatjes 0,7 mm) en wordt met een deksel afgesloten. Het busje
wordt voor ongeveer één vierde gedselie met ontsmet zaad gevuld en daarna in
trilling gebracht. Een deel van het middel zal van het zaad loslaten en door de
geperforeerde bodem verdwijnen. Deze hoeveelheid kan worden opgevangen en ge
wogen. De hoeveelheid middel, die tijdens een bepaalde trilperiode opgevangen
wordt, is een maat voor het hechtvormogen van het preparaat.
Het onderzoek werd uitgevoerd met stofvrij lijnzaad. Het zaad werd ontsmet naar
evenredigheid van 3 gr/kg. Elke bepaling vond in duplo plaats. De eerste trilperiode
duurde 5 sec., de tweede 20 sec., en de derde 40 sec. De opgevangen hoeveelheid

Afb. 20. Trilmachine voor
onderzoek van het
hechtvermogen
van zaaiza^dontsmettingsmiddelen.

71

middel werd telkens gewogen. Ook de hoeveelheid middel die in het bij de ontsmet
ting gebruikte apparaat was achtergebleven en de hoeveelheid die nog in het busje
was, werden bepaald. Onder de omstandigheden bij dit onderzoek bleek bij de TMTD
bevattende middelen na 65 sec. trillen nog 70 à 80% van de aangewende hoeveel
heid op het zaad aanwezig te zijn. Hoewel er verschillen tussen de middelen onder
ling aanwezig waren, bleken die op één uitzondering na toch zeer gering te zijn. Bij
de twee onderzochte middelen op basis van een chinonverbinding was het verschil
echter zeer groot. Van het eerste middel bleef 98 % en bij het tweede slechts 30 %
op het zaad zitten.
De indruk werd verkregen dat door een wijziging van de vulstof aan het hechtvermogen van verschillende middelen nog vrij veel kan worden verbeterd.
Onderzoek naar de zaadontsmetting volgens de „slurry"methode
Reeds werd gewezen op de hinderlijke eigenschap van TMTD om irriterend op de
slijmvliezen van neus en ogen te werken. Eén van de mogelijkheden om dit bezwaar
te ondervangen is het toepassen van het middel in de vorm van een „slurry". Met
een „slurry" wordt bedoeld een papje, verkregen door een bepaalde toeveelheid
middel met water te mengen. Voor deze ontsmettingswijze zijn alleen speciaal voor
dit doel samengestelde middelen te gebruiken, omdat de andere preparaten na men
ging met water geen goeds suspensie vormen. De ontsmetting dient bij voorkeur
in speciale apparaten te geschieden, zg. „slurry treaters".
Dit jaar werd onderzocht in welke dosering deze middelen moeten worden toe
gepast. Daarbij bleek dat voor mais, bonen en erwten IV2 g middel per kg zaai
zaad de juiste dosering was. Deze hoeveelheid middel dient te voren gemengd te
worden met de drie à viervoudige hoeveelheid water. Voor lijnzaad is de toepassing
in deze vorm ongeschikt, omdat het zaad in dat geval samenkoekt. De toevoeging van
methocel leidde tot een minder goed resultaat.
Een voordeel van deze middelen is, dat zij ook als een normaal droogontsmettingspreparaat kunnen worden gebruikt.
Onderzoek van ter
middelen

a.

keuring aangeboden

zaadontsmettings

Voor gebruik bij granen en grassen

Dit jaar werd de fungicide werking van een aantal zaadontsmettingsmiddelen nage
gaan ten opzichte van steenbrand, Tilletia tritici (Bjerk.) Wint. bij tarwe, Triticum
vulgare L., stuifbrand.E/ró/ago avenae (Pers.) Jensen, bij haver, Avena sativa L. en
stuifbrand, Ustilago perennans Rostrup bij Frans raaigras, Arrhenaterum elatius (L.)
J. et C. Presl.
Daarnaast werd de phytocide werking onderzocht.
Bij de ontsmettingsproeven tegen tarwesteenbrand, werd uitgegaan van een partij
Titan en een partij Alba, die beide zwaar met steenbrand-sporen waren besmet (2 g
sporen per kg zaad). Zowel de Alba- als de Titan-serie werden naar 6 over het ge
hele land verspreid gelegen p roefboerderijen gestuurd. De monsters werden aldaar
uitgezaaid op veldjes van 10 m2. De middelen werden beoordeeld door het aantal
steenbrand-aren per veldje te tellen.
In vergelijking met voorgaande jaren was de infectie normaal. Deze schommelde
voor de niet ontsmette monsters tussen 250 (Emmeloord) en 1600 (Wieringerwerf)
steenbrandaren per veldje, (zie ook tabel 30).
Onafhankelijk van het aantal steenbrand-aren in de contrôleveldjes, blijkt toch de fun
gicide werking van de middelen op bepaalde proefvelden zwaarder beproefd te worden
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dan op andere. Vermoedelijk hangt dit samen met bepaalde, nog niet bekende eigen
schappen van de grond. Er zijn namelijk aanwijzingen dat op zandgronden de be
strijding van steenbrand d.m.v. zaadontsmetting gemakkelijker tot een succes leidt
dan op kleigronden.
Omdat de laatste jaren in ons eigen land geen ernstig met stuifbrand besmette partij
haver gevonden kon worden, werd ditmaal uitgegaan van een op natuurlijke wijze
geïnfecteerde partij, afkomstig uit Zweden. Hoewel het percentage stuifbrand-pluimen
ook bij het niet ontsmette monst: r gering was, bleek het toch zeer goed mogelijk te
zijn een oordeel over de fungicide werking van het middel tegen deze ziekte te geven.
Bovendien werd dezelfde serie middelen onderzocht tegen stuifbrand bij Frans raaigras. Omdat de infectie bij deze ziekte een zeer grote overeenkomst vertoont met
die van stuifbrand bij haver mag ditzelfde van de werking der middelen worden
verwacht). De resultaten (zie tabel 30) bevestigen dit vermoeden.
Duidelijk blijkt dat ook nu weer de werking van de natontsmettingsmiddelen tegen
stuifbrand bij deze gewassen sterk te wensen overliet.
Bij het kiembeschadigingsonderzoek werd ook nu weer de eis gesteld, dat het middel
in de dosering van 4 g/kg tarwe geen noemenswaardige kiembeschadiging mocht
veroorzaken. Juist aan dit punt konden alle ter onderzoek aangeboden organische
kwikverbindingen, die in de vorm van een „slurry" moesten worden toegepast, niet
voldoen. Vermoedelijk staat deze sterke phytocide werking in nauw verband met
de hoeveelheid water, die aan het zaad wordt toegevoegd.
Tabel 30.

Aantal tarwe steenbrand-aren per 10 m2, haverstuifbrand-pluimen per 12m2 en stuifbrandpluimen bij Frans raaigras per m2 als gemiddeld van resp. 4, 1 en 2 proef
velden.
tarwe
dosering

niet ontsmet
standaard 1

2% (3~l/hai

standaard 2
standaard 3

2 gAg
2 cc/kg

b.

4 Iba
750
6.5

Titan

dosering

950
11.7 |l/2%~(31/hl)

15
15

10
0.0

3 g/kg
3 c/ckg

Frans
raaigras

hiver

dosering

85
20

l ' / 2 % 6 1/h5 g'kg
5cc/kg

5
3

236
218
54
1

Voor gebruik bij andere gewassen

Bij ontsmettingsmiddelen voor bieten, Beta vulgaris L. werd de fungicide werking van
verschillende middelen op de gebruikelijke wijze onderzocht tegen Phoma betae
Frank. Ook de phytocide eigenschappen werden nagegaan.
Van de voor het ontsmetten van zaad van mais, Zea mays L., erwten, Pisum spp.,
bonen, Phaseolus spp. en vlas, Linum usitatissimum L. bestemde middelen, werd
vooral de beschermende werking van het middel tfgen een aantasting door bodem
schimmels nagegaan. Hierbij werd gebruik gemaakt van de „cold-test".
Tabel 31.

Overzicht van het zaaizaad
ontsmettingsmiddelen onder
zoek in 1953

aantal onderzochte middelen
a. ter onderzoek aangeboden
waarvan: goedgekeurd
afgekeurd
aangehouden
b, ter controle
c. ter eigen oriëntering

Middelen bestemd voor 't ontsmetten van:
granen
43
26
1
18
7
9
8

bieten
21
12
4
7
1
6
3

mais, erwten
bonen
12
6
3
3
0
4
2
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ONKRUIDBESTRIJDING

Op overeenkomstige wijze als in voorgaande jaren werd in 1953 het onderzoek te
velde van nieuw aangeboden onkruidbestrijdingsmiddelen voortgezet, terwijl een aantal
voorlopig goedgekeurde middelen nader werd beproefd.
Het merendeel der proeven werd in granen, bieten, erwten, vlas en grasland aan
gelegd, terwijl ook in enkele andere gewassen eenvoudige oriënterende proeven werden
genomen, welke nog worden voortgezet.
Behalve selectiefwerkende, zijn ook een aantal niet selectiefwerkende middelen be
proefd bij de bestrijding van onkruiden op plaatsen, waar alle plantengroei ongewenst
is.
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de resultaten van het nieuwe-middelenonderzoek en van de toepassingsmogelijkheden van enkele herbiciden op een aantal
bijzondere grasland- en wegberm-onkruiden.
Granen
Er werden 5 middelen van het DNC-type onderzocht, waarvan 2 in poeder- en 3 in
pasta-vorm. Alle vijf middelen werden met 150 liter water per ha verneveld. Het
resultaat werd vergeleken met dat van een 80 %-ig ammoniumzout van DNC; deze
standaard werd met 800 liter water per ha verspoten.
Daartoe werden 6 proeven in winter- en 5 in zomergranen aangelegd. Tevens werden
3 proeven met enkele middelen, die ook reeds in 1952 waren beproefd, volgens een
„latin square" aangelegd, teneinde een betrouwbare oogstanalyse te verkrijgen, daar
deze middelen het gewas aanvankelijk sterk beschadigden.
De drie DNC-middelen in pasta-vorm werden alle afgekeurd; twee wegens te sterke
beschadiging van het gewas (vooral van zomergranen) en het derde omdat hierbij
voortdurend verstopping van de verneveldoppen ontstond. Voor poedervormige pro
ducten werd een ontheffing verleend.
Een van de beide poedervormige vernevelbare DNC-middelen werd ook met een hoe
veelheid water van 800 liter per ha verspoten, bij gebruik van eenzelfde hoeveelheid
middel. Hierbij bleek, dat de onkruiddodende werking op de veldjes die bespoten
waren gemiddeld iets groter was, dan die op de veldjes waar het middel met 150 liter
water per ha was verneveld.
Het is uit deze proeven wel gebleken, dat 150 liter water per ha als minimum hoe
veelheid moet worden aangehouden. Vooral wanneer de relatieve luchtvochtigheid
vrij laag is (wat overigens altijd ongunstig is tijdens DNC-bespuitingen) krijgt men
bij gebruik van een geringe hoeveelheid water onvoldoende werking.
Bieten
In 1952 werden reeds enkele proeven met zg. pre-emergence middelen in bieten ge
nomen. Dit onderzoek is in 1953 voortgezet. In totaal werden 6 middelen onderzocht.
De toepassing vond als volgt plaats. Ongeveer één à anderhalve week voor het zaaien
der bieten werd de grond zaaiklaar gemaakt. Vervolgens werden de bieten gezaaid
en het land eventueel voorzichtig gerold. Zo kort mogelijk voor het opkomen der
bieten werd de bespuiting toegepast. Hierdoor werd bereikt, dat de onkruidzaden in
de bovenste centimeters van de grond geruime tijd vóór de bieten tot ontkieming
kwamen en deze jonge plantjes met de pre-emergence middelen konden worden gedood.
Deze middelen zijn nl. sterk vluchtig en ongeveer na een dag reeds uitgewerkt, zodat
de enkele dagen later doorkomende bieten geen schade van de bespuiting ondervinden.
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Deze toepassing vond vooral veel belangstelling op de lichtere gronden, waarop men
doorgaans met zeer veel onkruiden te maken heeft, waarvan de zaden snel kiemen,
zoals ganzevoetigen, Chenopodium spp. en duizendknopigen, Polygonum spp. Grassen
en wortelonkruiden worden met deze middelen niet gedood. Op de kleigronden
stuitte het van te voren gereed maken van de grond op ernstige bezwaren, o.m. speelt
hier het dichtslaan van de grond een rol van betekenis.
Op één uitzondering na konden alle onderzochte middelen worden goedgekeurd voor
gebruik in bieten. In één proef leek het aanvankelijk of enkele middelen schade hadden
veroorzaakt aan de doorkomende bietenplantjes. Van deze proef werd een oogstanalyse verricht. Er was echter geen sprake van een lagere opbrengst.
Er werden 7 proeven met de te onderzoeken middelen aangelegd, terwijl tevens
4 proeven werden genomen, waarbij enkele middelen in diverse doses werden toe
gepast. Hierbij bleek o.a., dat bij toepassing van gelijke dosis het eiffect op de on
kruiden bij gebruik van een grote hoeveelheid water (spuiten), iets groter was dan
bij gebruik van weinig water (vernevelen). De middelen en de bijbehorende doses
zijn in het Bericht over Onkruidbestrijdingsmiddelen van Maart 1954 opgenomen.
Sommige van deze middelen kunnen zonder toevoeging van water worden verne
veld, terwijl andere met een grote hoeveelheid water kunnen worden verspoten of
met een geringe hoeveelheid water kunnen worden verneveld.
Het bleek, dat de bespuiting het beste kan worden toegepast bij bedekte lucht.
Uit een in 1953 in de praktijk ingestelde enquête over het gebruik van deze mid
delen, alsmede uit enige proeven, welke buiten P.D.-verband zijn genomen, is ge
bleken, dat ook in uien en mais goede resultaten kunnen worden verkregen, zonder
dat schade aan het gewas wordt toegebracht. Voor 1954 zijn de pre-emergence mid
delen dan ook goedgekeurd voor gebruik in bieten en voorlopig goedgekeurd voor
toepassing in uien en mais.
Ongetwijfeld zullen deze middelen ook in andere gewassen kunnen worden toege
past. Zo bleek uit een oriënterende proef on zaaibedden van boomkwekerijgewas
sen geen schade aan de kort na de behandeling opkomende heesters te zijn ontstaan.
Het onderzoek met pre-emergence middelen zal in 1954 in een aantal andere ge
wassen worden voortgezet.
Erwten

en vlas

Er was voor onderzoek in 1953 slechts één middel aangeboden, dat niet rechtstreeks
op grond van chemische analyse voor gebruik in deze gewassen kon worden goed
gekeurd. Het werd in vergelijking met DNBP in 6 erwten- en 4 vlasproeven opge
nomen. De beschadiging, welke door dit type vooral aan de erwten werd veroor
zaakt, was te groot, zodat het middel geen ontheffing kon worden verleend.
De Droeven met IPC-middelen ter bestrijding van duist, Alopecurus myosuroides
Huds. en wilde haver, Avena fatua L., in erwten op kleigrond kunnen niet geslaagd
worden genoemd. Dit onderzoek wordt in 1954 voortgezet.
Aardbeien en gladiolen
Voor de bestrijding van zeer jonee zaadonkruiden in plantbedden van aardbeien
en in gladiolen is het middel EH 1 (natriumzout van 2,4-dichloorphenoxyetylsulfaat)
onderzocht in een hoeveelheid van 3 en 4Va kg pr ha.
De aardbeien, waarin de proeven in de zomer werden genomen, ondervonden geen
nadelige gevolgen van de bespuiting, maar de onkruiddodende werking van EH 1
was in geen van beide doseringen van enige praktische waarde.
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In jonge gladiolen, waarvan de bladeren 8—10 cm lang waren, ontstond ook geen
schade aan het gewas. Hoewel de onkruiden in de beide gladiolenproeven nog slechts
zeer jong waren, kon nauwelijks verschil tussen behandeld en onbehandeld worden
waargenomen.
De herbicide-werking van EH 1 zal nu eerst verder in het laboratorium worden na
gegaan.
In Leiden zijn in 1953 ook twee proeven in gladiolen genomen met pre-emergence
middelen. De bespuiting vond ca 5 dagen voor het opkomen van het gewas plaats.
Er werd geen schade geconstateerd.
B o o m k w e k e r ij g e w a s s e n
Met selectiefwerkende oliën, welke in onverdunde toestand worden verspoten, is
wederom een oriënterende proef genomen in zaaibedden van boomkwekerijgewas
sen; ditmaal van Corsicaanse den, Pinus corsicana;. Loud, Grove den, Pinns sylves
tris L., Douglas, Pseudotsuga Douglasii Carr., Bergden, Pinus montana Mill. var.
maghus Willk. en Witte spar, Picea alba Link.
De drie eerstgenoemde gewassen waren tijdens de bespuiting op 20 Mei nog slechts
zeer jonge plantjes, de beide laatste waren eenjarig-verplant.
Pinus sylvestris aanvankelijk 2 %, bij latere beoordeling 15%, terwijl bij Pseudotsuga
de behandeling te lijden; bij Pinus corsicana viel ca. 3 % der jonge plantjes weg; bij
Pinus sylvestris aanvankelijk 2%, bij latere beoordeling 15%, terwijl bij Pseudotsuga
Douglasii uiteindelijk de helft der plantjes door het middel werd gedood.
Het onderzoek wordt voortgezet.
Bestrijding van enkele bijzondere grasland- en
wegbermplanten
a.

W a t e r k r u i s k r u i d , Senecio aquaticus HudS.
In 1952 is in de omgeving van Ruinerwold (Dr.) een aanwendingstijdenproef
tegen waterkruiskruid aangelegd, waarbij met vier typen groeistoffen op drie
tijdstippen een bespuiting werd uitgevoerd. Bij de beoordeling in de zomer van
1953 bleek, dat de Juli-bespuiting met een 2,4-D bevattend middel naar een
hoeveelheid van 2 kg werkzame stof per ha, het beste resultaat had opgeleverd.
Wanneer men de behandeling op dit tijdstip toepast, voorkomt men tevens zaad
verspreiding van deze tweejarige plant.
In de omgeving van Giethoorn werden in 1952 in een perceel weiland, dat zeer
sterk met deze giftige plant was bezet, twee behandelingen met een ester van
2,4-D in één seizoen uitgevoerd. De eerste vond plaats omstreeks eind Juli tij
dens de bloei; terwijl de tweede bespuiting op de helft der reeds bespoten veldjes
in September — toen er inmiddels veel eerste-jaars rozetten waren gekomen —
werd toegepast. Het resultaat van deze dubbele bespuiting was in September 1953
nog uitstekend. Op die gedeelten, welke alleen in Juli waren behandeld, bleek
het resultaat veel minder groot te zijn. In deze proef bleek weinig verschil in
resultaat te bestaan tussen die veldjes, welke met de normale dosis en die, welke
met 2 kg actieve stof per ha waren bespoten.

b.

B e r e k l a u w , Heracleum sphondylium L .
In de omgeving van Blokzijl is in een perceel grasland in 1952 een proef tegen
bereklauw aangelegd. Als middelen fungeerden een natriumzout en een ester van
2,4-D, beide naar 2 kg werkzame stof per ha en een 2,4,5-T ester (ca 40 %
werkzame stof) naar 3 liter per ha. De bespuiting vond eind Mei plaats, toen de
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bereklauw ca 25 cm lange bladeren had. Op de met 2,4,5-T bespoten veldjes
vertoonden de planten enige reactie; op de andere veldjes was zo goed als geen
resultaat te zien. Eind September 1952 is met dezelfde middelen en doseringen
op de helft van de in Mei bespoten veldjes een herbehandeling toegepast.
Bij de beoordeling in Mei, Juni en September 1953 bleken de planten op de
veldjes, welke tweemaal met een natriumzout, resp. een ester van 2,4-D waren
behandeld, vrij goed te zijn teruggedrongen. De 2,4,5-T ester gaf uiteindelijk
een zeer slecht resultaat. Dit viel ook op in de proeven ter bestrijding van waterkruiskruid en van de hieronder beschreven ridderzuring; hetgeen merkwaardig
is, daar 2,4,5-T als de krachtigst werkende groeistof geldt, die wij momenteel
kennen.
c.

R i d d e r z u r i n g , Rumex obtusifolius L .
In 1952 is in de omgeving van Steenwijk een proef ter bestrijding van ridder
zuring in grasland aangelegd, waarbij de behandeling begin Augustus met enkele
2,4-D bevattende middelen in normale en dubbele dosis werd uitgevoerd. Nadat
het perceel eind Augustus was gemaaid, werd begin September op de helft der
bespoten veldjes met dezelfde middelen en doseringen een herbehandeling toe
gepast. Het resultaat werd in Augustus 1953 beoordeeld en hierbij bleek, dat
de ester van 2,4-D naar 2 kg werkzame stof per ha, op de tweemaal behandelde
veldjes een zeer goed resultaat had opgeleverd.
Er werden in 1953 nog twee aanwendingstijdenproeven aangelegd, waarbij met
MCPA, 2,4-D amine, 2,4-D ester en 2,4,5-T ester op vier tijdstippen werd
gespoten; nl. in vegetatieve toestand, bij het doorschieten van de bloemstengel, bij
het begin van de bloei en tenslotte toen er reeds vruchten waren gevormd.
Uit de proef in Drempt kwamen zeer duidelijke verschillen naar voren. De
eerste en de laatste bespuitingen bleken geen waarde te hebben. Bij toepassing
tijdens het doorschieten van de bloemstengel was het resultaat van de eerste drie
middelen goed, terwijl de werking van 2,4,5-T ester iets achterstond. Ook het
resultaat van de bespuiting op het derde tijdstip van toepassing was nog goed,
hoewel aan het tweede de voorkeur moet worden gegeven. MCPA en 2,4,5-T
ester gaven bij de derde bespuiting een minder goed resultaat dan 2,4-D. Vol
gend jaar moeten de resultaten nog eens worden beoordeeld.
Bij de proef te De Bilt zijn tellingen verricht van het aantal planten op de
veldjes; deze tellingen worden in 1954 voortgezet.

d.

F l u i t e k r u i d , Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Tegen deze wegbermplant is op drie verschillende plaatsen een aanwendingstijdenproef aangelegd. Met vier typen middelen is op drie verschillende tijdstippen
een bespuiting uitgevoerd. De resultaten van de bestrijding kunnen eerst in 1954
worden beoordeeld.

e.

Z e v e n b l a d , Aegopodium podagraria L .
Deze plant kan met zijn kruipende wortelstokken een hinderlijk onkruid zijn
langs akkers, in tuinen en in boomgaarden. In Bemmel is in 1953 een oriënte
rende proef tegen deze plant in vegetatieve toestand uitgevoerd met MCPA en
een amine van 2,4-D, beide naar 2 kg werkzame stof per ha en 2,4,5-T ester
(ca 40 %) naar 4 liter per ha. Geen van deze drie middelen leverde op dat tijdstip
een bevredigend resultaat op.
De proeven ter bestrijding van zevenblad zullen in 1954 worden voortgezet.
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f.

Groot

h o e f b l a d , Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch.

Op de stadswallen van Gorkum werd op verzoek van de gemeente een proef
aangelegd ter bestrijding van groot hoefblad, welke plant het gras daar in sterke
mate verstikte. Er werden drie typen groeistoffen gebruikt, t.w. MCPA, natriumzout van 2,4-D en 2,4,5-T ester, allen in drievoudige dosis.
Daar de proef pas half Juli werd genomen, waren de bladstengels ca 1.50 meter
lang en kostte het de nodige moeite, de kolossale bladeren te bevochtigen.
Desondanks was het resultaat van de bestrijding met MCPA en 2,4-D bij con
trole in September vrij goed te noemen.
2,4,5-T ester gaf een duidelijk minder goed resultaat.

Niet-selectiefwerkende middelen
In vergelijking met natriumchloraat (200 kg pe. ha) en natriumarseniet (200 en 250
1. per ha) is de waarde van ammoniumsulfaat en CMU als allesdodend middel in
een viertal proeven onderzocht.
Met ammoniumsulfamaat zijn in 1951 en '52 reeds enkele proeven genomen. In twee
van de vier proeven, die in 1953 werden uitgevoerd, kwam het resultaat met een
dosis van 300 en 400 kg per ha overeen met dat van natriumchloraat en -arseniet.
In deze beide proeven was de bestrijding tegen zeer hardnekkige wortelonkruiden
gericht. In de beide andere proeven waren de onkruiden minder hardnekkig — één
proef werd op bouwland met een jonge onkruidbezetting uitgevoerd — en bleek het
resultaat onvoldoende te zijn. Tegen grassen werkte ammoniumsulfamaat opvallend
minder goed dan natriumchloraat en -arseniet. Het middel kan derhalve in werking
niet op een lijn worden gesteld met de beide laatstgenoemde allesdodende middelen,
maar kan met succes worden toegepast ter bestrijding van hardnekkige dicotyle on
kruidsortimenten.
Uit proeven, welke in voorgaande jaren zijn genomen, is reeds gebleken, dat de
dosis rond 350 kg per ha zou moeten liggen, hetgeen in 1953 werd bevestigd.
Ammoniumsulfamaat is niet brandbaar en in mindere mate giftig dan de arsenieten.
CMU (3 para-chloorphenyl 1.1 dimethylureum) is in een dosis van 10 en 15 kg per
ha onderzocht. In tegenstelling met andere allesdodende middelen treedt er na de
bespuiting praktisch geen bladverbranding op. Het middel werkt in hoofdzaak via
de wortels; regenval na de bespuiting verhoogt en versnelt de werking van CMU.
Wanneer ongeveer een week na een bespuiting met natriumchloraat of -arseniet reeds
van een bestrijding sprake is, ziet men doorgaans aan de met CMU bespoten onkrui
den nog niets, daar het afstervingsproces zeer langzaam verloopt.
Het uiteindelijk resultaat van 10 en 15 kg CMU per ha was in vergelijking met de
standaarden gemiddeld iets minder goed. Bij de bestrijding van zeer hardnekkige on
kruiden zal verhoging van de dosis doorgaans noodzakelijk zijn. Naarmate men een
hogere dosis toepast, blijft de grond langere tijd vrij van onkruiden.
Uit de praktijk zijn ook enkele gevallen bekend, waarbij reeds met 5 kg CMU per
ha kon worden volstaan.
Dit gold echter voor jonge onkruiden — ook graspolletjes tussen grind op polder
paden — waarvan de bezetting niet al te dicht was.
CMU levert geen brandgevaar op en is slechts in geringe mate giftig.
Behalve ammoniumsulfamaat en CMU is nog een middel onderzocht, dat in mindere
mate giftig is dan de arsenieten. Het kon worden goedgekeurd en zal in 1954 onder
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de naam AAwiedox on de markt zijn. Daar in dit middel een groeistofcomponent
aanwezig is, moet men bij bespuitingen in de buurt van aanplanten grote voorzich
tigheid betrachten.
Spuiten-vernevelen
In Emmeloord werden twee proeven in granen genomen (één in rogge en
haver), waarbij een poedervormig vernevelbaar DNC-middel bij gebruik van
dosis, met enkele geringe hoeveelheden water werd verneveld en met enkele
hoeveelheden water werd verspoten. Deze proeven bleken interessant genoeg
onderzoek in 1954 op groter schaal voort te zetten.

één in
gelijke
grotere
om dit

In samenwerking met het I.P.O. werd in 1952 in een weiland met bloeiende boter
bloemen bij Zalk (O.) een proef met MCPA in enkele doseringen uitgevoerd, waarbij
het resultaat van spuiten en vernevelen met een grondmachine vergeleken werd met
dat van een vliegtuig-behandeling, waarbij met een oplossing van 25—40 liter per ha
werd verneveld.
Bij controle in 1953 was het resultaat van de diverse behandelingen op alle banen
duidelijk te zien en gemiddeld "zo goed, dat lang niet altijd duidelijke verschillen
onderling waren af te lezen. Alleen bleek, dat vernevelen met een grondmachine naar
een hoeveelheid van 50 liter water per ha, een weinig bevredigende onkruiddodende
werking opleverde.
In de banen, die met een landmachine waren behandeld, werd het aantal boter
bloemen op een permanente vierkante meter geteld.
In 1954 zal de hierboven omschreven proef nog eens opnieuw worden aangelegd,
teneinde de verkregen resultaten te verifiëren, waarbij dan in alle objecten tellingen
der onkruiden op vierkante meters zullen worden verricht.
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B. TUINBOUWGEWASSEN
1. Overzicht
ALGEMEEN
Weersinvloeden
Het voorjaar was in 1953 tamelijk vroeg, waardoor de ontwikkeling der gewassen
aanvankelijk veelbelovend verliep.
Op 10 en 11 Mei trad echter een zware nachtvorst op, die in verschillende tuinbouw
sectoren ernstige schade heeft aangericht. Deze schade was vooral van belang in het
zuiden en midden van het land. Van de vroege appel-, peren- en kersenrassen be
vroren veel geopende bloemen en pas gezette vruchtjes. In Limburg trad schade
op bij zwarte bes, terwijl in verschillende delen van het land de aardbeien hadden
te lijden.
De pas ontloken bladeren van verschillende loofbomen stierven, als gevolg van de
koude, tot op enige meters boven de grond af. Vooral eiken vertoonden nog ge
ruime tijd daarna een troosteloze aanblik.
Ook in verschillende groentecentra trad schade op. In Limburg waren vooral de
jonge aspergestengels bevroren, waardoor verschijnselen ontstonden, die later in het
seizoen moeilijk te onderscheiden waren van die, veroorzaakt door aantasting door
de aspergevlieg.
Vroeg gelegde bonen hadden eveneens te lijden.
Na deze koude volgde een periode van ongeveer tien dagen met fraai, warm weer,
welke echter op 25 Mei plotseling werd afgebroken. De toen volgende weersom
standigheden aan het eind van Mei en in het begin van luni waren zeer ongunstig
en hebben ook de activiteit van verschillende insectensoorten onderbroken. Als ge
volg hiervan duurde de vlucht van verschillende insecten abnormaal lang, hetgeen
moeilijkheden opleverde uit bestrijdingsoogpunt. O.a. was dit het geval met de kersenvlieg. De vlucht van dit insect was juist vóór de koudeperiode aangevangen. Pas
vier weken later had de hoofdvlucht plaats. Dat de vlucht onder deze omstandig
heden abnormaal lang duurde, blijkt uit het feit dat op 13 Juli te Uden nog jonge
larven werden aangetroffen.
Ongeveer hetzelfde, waarschijnlijk in nog sterkere mate heeft zich voorgedaan bij
de aspergevlieg. Het verschil was, dat de hoofdvlucht van dit insect reeds vóór de
bewuste koudeperiode heeft plaats gehad. Direct hierna trad daling van de tempe
ratuur op met als gevolg een grotendeels onderbroken activiteit en een opmerkelijk
lange vlucht. Eind Juni en begin Juli zijn nog aspergevliegen waargenomen. Deze
veroorzaakten ook aantasting op de zg. „gestoken percelen", hetgeen als een grote
uitzondering moet worden beschouwd.
Ook het fruitmotje toonde een duidelijk reactie op de ongunstige periode. Nadat de
motjes omstreeks half Mei waren verschenen en de eerste eitjes waren afgezet
veroorzaakte het koude weer een volledige stilstand in de eiafzetting en een vertra
ging bij de ontwikkeling der larven.
Van de migranten reageerde de gammavlinder zeer duidelijk op het koude weer. Van
eind Mei tot half Juni is het binnentrekken van deze vlindersoort, waarvan de rupsen
in sommige jaren schade van betekenis Veroorzaken, onderbroken geweest.
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Tot de tweede decade van Augustus bleef het weer wisselvallig, waardoor ook in
de populatie van verschillende insectensoorten belangrijke schommelingen optraden.
Hierna verbeterde het weer aanzienlijk. De nazomer en herfst waren fraai. Tot laat
in het seizoen had migratie van verschillende insecten plaats. Andere insectensoorten
waren in de gelegenheid vele wintereieren af te zetten, terwijl van weer andere zich
nog vaak een partiële extra generatie ontwikkelde. Deze was over het algemeen
meer uit phaenologisch oogpunt interessant dan dat hij werkelijk schadelijk was.
De winter zette laat in, zodat alle gewassen normaal afstierven en geen vorstschade
ontstond, zoals in 1952 het geval was.
Invloed van de overstroming
De overstromingsramp in het begin van Februari veroorzaakte in het z.w. van het
land aan verschillende teelten, in het bijzonder aan fruitgewassen grote schade. Af
gezien van vernielingen door golven en stromingen veroorzaakt door eb en vloed,
is de ergste schade ontstaan door verzilting van de bodem.
Al naar gelang de percelen langer onder water stonden, gingen de bomen spoedig
geheel dood of stierven later in het seizoen na soms eerst nog enige vruchten te hebben
voortgebracht. Op een klein aantal percelen waar het C-cijfer over het algemeen
beneden 5 lag, bleven de bomen vrij normaal.
Als gevolg van de te hoge zoutconcentratie ontstonden bij vrijwel alle fruitgewassen
zg. zoutrandjes aan de bladeren; de vruchten bleven kleiner, terwijl bij de pereniassen Comtesse de Paris en Giesser Wildeman misvormde scheuten ontstonden.
In vele gevallen was vooruit niet te bepalen of de bomen in leven zouden blijven;
verscheidene telers hebben daarom geen enkele bespuiting uitgevoerd. Andere telers
pasten de normale ziektenbestrijdingsmaatregelen toe, welke veelal een goed resultaat
opleverden.
In de loop van de zomer trad tussen de bedrijven waarop een ziektebestrijding was
uitgevoerd en die waarop deze achterwege was gebleven een duidelijk verschil op.
Op de laatste veroorzaakten vooral het fruitspint en bladluizen een ernstige aantasting.
Voor de schurftbestrijding op geïnundeerde bedrijven is gebruik gemaakt van orga
nische kwikmiddelen, dithiocarbamaten en TMTD. Voor insecten- en mijtbestrijding
gebruikte men vooral parathion en emphytische middelen. Al naar de levenskracht
van de bomen is er wel of geen goed product geoogst, soms met smaakafwijkingen.
Het optreden van ziekten en plagen in geïnundeerde gebieden was in het algemeen
niet ernstiger dan elders. Wel werd waargenomen, dat afgestorven populieren spoedig
werden aangetast door Stereum purpureum, welke vanzelfsprekend een gevaar vormt
voor de nog overgebleven vruchtbomen.
Over aardbeien en klein fruit, alsmede over groentegewassen en teelten onder glas
zijn geen bijzonderheden te vermelden; de betreffende gewassen zijn op de onder
water staande bedrijven allen afgestorven.

FRUITGEWASSEN
ALGEMEEN
G r i j z e L a p s n u i t t o r , Otiorrhynchus singularis L .
Deze zeer schadelijke keversoort werd op verscheidene plaatsen waargenomen op
appel, peer en pruim.
Van appel en pruim werden de knoppen, de bast en de bladranden aangevreten, terwijl
de eenjarige loten werden kaalgevreten. Bij peer bestond de schade in het doorkna
gen der bladstelen, als gevolg waarvan het blad afviel. Hetzelfde werd bij zwarte
bes te Hatert geconstateerd.
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Ter bestrijding van dit insect gebruikte men hier DDT-stuifpoeder (50 %), waarvan
ca 60 gram rondom elke struik in de grond werd gewerkt. Deze behandeling ge
schiedde begin Mei en leverde een afdoende bestrijding op.
PITVRUCHTEN
ALGEMEEN

Rhynchites pauxillus Germ.
De larven van dit snuitkevertje veroorzaken een korte mijn in de hoofdnerf van appel
en perebladeren. Het blad gaat dan een scheve stand innemen en valt spoedig daarna
af. Deze schade werd opgemerkt in Naarden aan appel, peer en kwee. In ernstige
gevallen van schade kan men de kevertjes omstreeks 10 dagen na de bloei bestrij
den door on warme, zonnige dagen te stuiven met derris.
M e e l d a u w , Podosphaera leucotricha (Ell. et Everh.) Salm.
Ook in 1953 was de appelmeeldauw op vele bedrijven een ernstige ziekte. In vele
gevallen is gebleken, dat het uitknippen der aangetaste scheuten nog steeds de be
langrijkste maatregel is. Het is dan echter noodzakelijk, dat elke aangetaste tak
onmiddellijk wordt uitgeknipt en verbrand. Daarnaast zullen de schurftbespuitingen,
niet alleen vóór de bloei maar ook daarna (op zijn minst tot en met Mei) op voor
meeldauw vatbare rassen (Jonathan!) met spuitzwavel moeten worden uitgevoerd.
Hierdoor wordt de ontwikkeling van de meeldauwschimmel aanzienlijk geremd.
In de praktijk is gebleken, dat het aantal bespuitingen niet groot behoeft te zijn; het
gaat er slechts om, dat men op het juiste ogenblik spuit. Er is echter nog niet precies
bekend, wanneer dit is, zodat hierover nog geen advies kan worden gegeven. Vooral
bespuitingen in Mei schijnen belangrijk te zijn. Appelmeeldauw trad ook in vrij ern
stige mate op in het perenras Précoce de Trévoux in de provincie Utrecht.
Spuitschade
Meermalen werden klachten vernomen over schade door bespuitingen met kwik,
dithiocarbamaten, dinitrorhodaanbenzeen en PCPBS, benevens door overgewaaide
spuitvloeistof van nabijgelegen aardappelpercelen.
Door bespuitingen met kwik kort na het gebruik van zwavel, zinkcarbamaat of
TMTD trad op sommige bedrijven een sterke blad- en vruchtval op.
Na bespuitingen met dinitrorhodaanbenzeen werden de vruchten eveneens ruw en
toonden scheurtjes bij de neus of bleven klein. In Limburg waren hier en daar de
met zinkcarbamaat bespoten vruchten bobbelig, doch groeiden verder normaal uit.
Vooral de peren Bonne Louise d'Avranches en Légipont bleken gevoelig te zijn.
Na bespuitingen met dinitrorhodaanbenzeen werden de vruchten eveneens ruw en
gescheurd en bleven klein, terwijl de schil soms bedekt was met een zwart netwerk
van strepen en stippen. Dit was speciaal het geval bij Bonne Louise d'Avranches, in
één geval ook bij Clapp's Favourite.
Voorts trad vaak een geelverkleuring van de bladranden op, die echter niet van
ernstige aard geacht moet worden en die bovendien niet alleen bij gebruik van dit
middel voorkwam.
Bespuitingen met PCPBS veroorzaakten in sommige gevallen schade op de vruchten
van enkele rassen. Deze rassen waren James Grieve, Perzikrode Zomerappel, Trans
parente de Croncels en Zigeunerin. De schade bestond uit groene ingezonken plekjes
in de schil. Uit Engeland is een dergelijke beschadiging ook bekend bij Worcester
Pearmain.
In enkele gevallen trad schade op door overgewaaide spuitvloeistof, afkomstig van
nabijgelegen aardappelpercelen, waar het loof met een arseniet-bevattend middel dood-
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Afb. 21. Appels, beschadigd
door overgewaaide
arseniet-bevattende
spuitvloeistof.

gespoten werd. Er ontstond dan een zeer typische beschadiging van de vruchten (zie
afb. 21), vooral op de naar de wind gekeerde zijde.
Het is gebleken dat in het algemeen, behalve in het geval van PCPBS- en van koper
beschadiging, dergelijke afwijkingen niet uitsluitend aan het middel als zodanig kunnen
worden geweten. De wijze en het tijdstip waarop, de periode waarin en de omstan
digheden waaronder wordt gespoten, zijn zeer belangrijk. De weersomstandigheden
en de algemene toestand van de boom spelen vermoedelijk een grote rol. Deze al
gemene toestand is weer afhankelijk van tal van factoren, waaronder het bodempro
fiel en de waterhuishouding, de voedingstoestand, enz.
De bomen bleken voorts enige tijd na de bloei een bijzonder gevoelige periode te
hebben. Uit onderzoekingen elders in Nederland is gebleken, dat deze periode 10—30
dagen na de bloei zou liggen, met een optimale gevoeligheid ongeveer 20 dagen na
de volle bloei. Vrijwel alle bespuitingn geven dan schade, hetzij door het veroorzaken
van extra vruchtrui, hetzij anderzins.
Bespuitingen tijdens perioden van extreme hitte, koude, droogte, enz. bleken eveneens
in het algemeen funest te zijn.
Ook bij combinatie van de genoemde fungiciden met bepaalde insecticiden treedt
eerder schade op dan wanneer elk middel afzonderlijk verspoten wordt. Vooral is
dit het geval wanneer deze insecticiden in emulsie-vorm gebruikt worden, waardoor
de penetratie sterker is.
Tevens kan in het algemeen opgemerkt worden, dat ook de opeenvolging van de
middelen een rol speelt. Men dient niet meer dan strikt nodig is te wisselen van
middel, daar er een zekere gewenning van de bomen aan een middel optreedt. Bo
vendien dient men geen sterkere fungiciden na zwakker werkende middelen te ge
bruiken, zoals bv. kwik na TMTD.
Voorts bleek in 1953 in verscheidene boomgaarden nog schade op te treden als
gevolg van bespuitingen met 2, 4, 5-T-ester in 1952.
Reeds in 1952 bleek, dat men met bespuitingen met 2, 4, 5-T-ester ter bevordering
van de kleuring der vruchten voorzichtig moest zijn. Als een te hoog percentage
werd gebruikt en als te vroeg werd gespoten, trad soms bladval op en werden de
toppen der jonge scheuten beschadigd. De vruchten rijpten voorts onvoldoende en
werden soms melig en snel overrijp. Dit voorjaar kwamen dergelijke bomen te laat
en langzaam in blad. Ook bij late appelrassen kan schade optreden, wat bleek bij
het ras Notarisappel op een bedrijf te Rijsoord.
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in 1952 werd nog geen schade opgemerkt, maar in het voorjaar 1953 bleek, dat
de vruchtzetting (na een normale bloei) op de in 1952 met 2, 4, 5-T-ester bespoten
bomen zeer slecht was, terwijl de verdorde bloesems vast op de steel bleven zitten.
De eerste bladeren bleven klein. Het later gevormde blad vertoonde nog typische
groeistofbeschadigingen.
Een concentratie van 150 dpm is nog goed werkzaam en geeft nog geen bescha
diging.
Pluimveevergiftiging in bespoten boomgaarden
In 1953 bleek, dat kippen, die in met TMTD en carbamaten bespoten boomgaarden
liepen, van de leg raakten of slechts een enkel windei produceerden. Berichten hier
over bereikten ons uit Limburg, Utrecht en Zeeland.
Duitse proeven met ziram wezen uit, dat na 3 dagen de eetlust sterk afnam, de
dieren traag werden en van de leg raakten. Er traden sterke gewichtsverliezen op,
maar geen sterfgevallen. Na vier weken herstelden de dieren zich weer.
In Zeeland is in enkele gevallen waargenomen, dat kippen stierven.
Bij kuikens en jonge nog niet aan de leg zijnde dieren kwamen geen afwijkingen
voor.
In verband met het bovenstaande verdient het aanbeveling geen pluimvee toe te
laten in met bedoelde stoffen bespoten boomgaarden, voordat kan worden aange
nomen, dat deze stoffen door regen enz. voldoende zijn uitgespoeld.

APPEL, Malus pumila Mill.
H o u t s c h o r s k e v e r , Anisandrus dispar F .
Op verschillende plaatsen werd aantasting van appel door houtschorskevers waar
genomen. Het betrof in verscheidene gevallen jonge en volkomen gezonde bomen
(o.a. te Heino O.), welke onder gunstige omstandigheden groeiden.
De algemene indruk is, dat deze aantasting van meer belang wordt en locaal een
gevaar voor de fruitteelt kan gaan betekenen.
L i j s t e r b e s m o t j e , Argyresthia conjugella Zeil.
In Limburg en Drente is het lijsterbesmotje plaatselijk een belangrijke plaag gewor
den bij appel. De larven van dit motje vreten nauwe kronkelige gangen in het vrucht
vlees. Het is twijfelachtig of de voorheen wel geuitte veronderstelling, dat in jaren met
veel lijsterbesvruchten de aantasting bij appel gering zou zijn, juist is. Dit jaar was
een behoorlijk lijsterbesjaar, terwijl toch aan appels plaatselijk aanzienlijke schade werd
aangericht. De vlucht en eiafzetting van het lijsterbesmotje schijnen niet geheel
synchroon te verlopen met die van het fruitmotje, zodat een bestrijdingsmethode voor
het fruitmotje niet geheel afdoende is tegen het lijsterbesmotje.

Laspeyresia woeberiana Schiff.
Larven van deze bladroller werden te Leiderdorp aangetroffen in kankerplekken aan
appelbomen. Hier en daar veroorzaken deze rupsen vrij aanzienlijke schade aan de
bast van vruchtbomen.
Taeniocampa stabilis View.
De rupsen van deze soort deden op een tweetal plaatsen schade door ernstige vreterij
aan de bladeren en jonge vruchten van appel, nl. te Heemstede en in de Haarlem
mermeer.
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S pilosoma mentastri Esp.
Rupsen van de tienuursvlinder traden in Augustus schadelijk op aan laaghangende
takken van appelbomen te Geldermalsen.
B 1 o e d 1 u i s, Eriosoma lanigerum Hausm.
De bloedaantasting was dit jaar vrij ernstig. Het is gebleken dat men bij de bestrijding
niet meer uitsluitend is aangewezen op parathion. Ook het nieuwe malathion geeft
zeer goede resultaten, in het bijzonder bij toepassing in de herfst. Bij toepassing in
het voorjaar kan men met systemische middelen uitstekend resultaat verkrijgen.
Van de parathion-preparaten geeft Folidol tegen bloedluis betere resultaten dan de
andere middelen.
De werking van HCH-emulsie bij herfsttoepassing is minder goed dan die van Fo
lidol. Ook Midol-Tio in een hoge concentratie (1 %) bleek goed te voldoen, terwijl
EPN-300 slechts een matig resultaat gaf.
S t a m b a s i s r o t , Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn) Schroet.
De laatste jaren deed zich in toenemende mate een bastziekte voor, die vaak afsterven
ten gevolge had. Vooral het ras Cox's Orange Pippin werd aangetast. Het afsterven
verliep vaak in korte tijd. Meestal waren bomen van 8—15 jaar het slachtoffer.
De eerste symptomen bestaan uit het korstig worden van de bast even boven de
entplaats (zie afb. 22). Krabt men op deze plaats de bast weg, dan vindt men daar
onder een bruine verkleuring. Deze kleine, meestal iets ronde vlekjes worden, naar
mate de aantasting erger wordt, groter en de zieke delen van de bast krijgen een
grillig, soms gevlamd rottingsbeeld (zie afb. 23). Dit beginstadium van de aantasting
is moeilijk te herkennen.

Afb. 22. Stam van Cox's Oranje
Pippin, aangetast door
Phytophthora cactorum.

Afb. 23. Stam van Cox's Oranje Pippin, aangetast door
Phijtaphtora cactorum; bij aansnijding is de
grens tussen ziek en gezond weefsel zichtbaar.

In een later stadium kan men aan het stamoppervlak duidelijk zien tot hoever de
schimmel zijn vernietigend werk gedaan heeft. De bast krijgt een meer korstig uiter
lijk. Daaronder bevindt zich een weke, bruine tot bruinzwarte sponzige massa, waaruit,
door erop te drukken, soms zwart vocht naar buiten komt. Het bastweefsel is dan
geheel in rotting overgegaan. Dit rottende weefsel bezit een typische gistgeur.
Heeft de schimmel zich sterk in horizontale en verticale richting in de stam uitgebreid,
dan wordt het voedseltransnort verstoord en ziet men een bladverkleuring en -ver
welking optreden. De vruchten blijven kleiner, kleuren sterker en vallen evenals het
blad voortijdig af. Het is meestal in dit stadium, dat men de aantasting opmerkt. Het
is dan veelal reeds te laat om de bomen nog te redden.
Aangezien Cox's Orange Pippin één van onze belangrijkste appelrassen is en dit ras
de laatste 15 jaar veel is aangeplant, werd o.a. door de P.D. veel aandacht aan deze
ziekte besteed.
Op het spoor gebracht door buitenlandse onderzoekingen gelukte het Dr ten Houten
van het Instituut voor Plantenziektenkundi? Onderzoek in de tweede helft van 1953
de oorzaak vast te stellen. Dit bleek de schimmel Phytophthora cactorum te zijn,
waarvan reeds vroeger vruchtrot in Nederland geconstateerd was.
Mede dank zij de bekendheid met de oorzaak kan op grond van literatuurgegevens
en ook reeds op grond van enkele binnenlandse ervaringen een voorlopig bestrijdingsadvies opgesteld worden. Het voornaamste deel van dit advies bestaat in het uitsnij
den van de wonden, die zich over het algemeen aan de basis van de stammen vanaf
de entplaats tot in de onderste delen van de gesteltakken bevinden, en het insmeren
met Bordeauxse pap in een sterkte van 4 tot 8 %.
Bastziekte bij Manks Codlin
In 1953 werd op verscheidene bedrijven, o.a. te Vleuten, Numansdorp en Tienhoven
bij het appelras Manks Codlin een hevige aantasting door een bastziekte geconstateerd.
Enkele der betrokken bedrijven waren geïnundeerd geweest, andere echter niet, zodat
het aanvankelijk vermoeden, dat de inundatie hier een rol zou hebben gespeeld, niet
werd bevestigd. Aan de oudere takken van een groot aantal bomen ontstonden plekken,
die veel deden denken aan takschurft en ook aan een beginnende kankeraantasting. De
bast vertoonde scheurtjes en schilferende plekken, hoofdzakelijk onder knoppen en ver
takkingen. Later bereikten ons hierover nog van verscheidene andere plaatsen mel
dingen.
M o z a ï e k , Pyrus virus 2 = Marmor mali Holmes
In een boomgaard in Zeeland bleek duidelijk, dat het mozaïekvirus van appel een
nadelige invloed kan hebben. Een groot aantal bomen van de rassen Jonathan en
Jacques Lebel waren in ernstige mate door het mozaïekvirus aangetast. De vrucht
baarheid van deze bomen was aanzienlijk minder dan die van gezonde bomen van
dezelfde rassen, terwijl ook de bladstand slechter was.
Bij waarnemingen in het gehele land bleek, dat er verscheidene typen bladsymptomen
voorkomen, welke vermoedelijk alle door stammen van het aopelmozaïekvirus worden
veroorzaakt. Deze typen komen dikwijls afzonderlijk in bepaalde bladeren voor,
minder vaak echter ook gecombineerd met elkaar. De volgende typen kunnen worden
onderscheiden:
a.
b.
c.
d.
e.
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kleine gele stipjes
grote gele vlekken
gele hoofdnerven
gele marmering (fijne zijnerfjes)
lichtgroene hoofdnerven

f.
g.
h.

lichtgroene marmering
brede gele banden
gele golflijnen en eikenbladpatronen.

R o z e t v i r u s z i e k t e , Acrogenus rosettae Van Katwijk
In boomgaarden te Nijbroek (Gld) werden in 1950 afwijkende verschijnselen bij
Schone van Boskoop aangetroffen. Aangezien deze verschijnselen aan een virus
aantasting deden denken, zijn entproeven genomen.
Als resultaat daarvan kon in 1953 de virusaard van dit verschijnsel worden vast
gesteld. De symptomen kunnen zich taksgewijs of in de gehele kroon voordoen. De
bladeren staan in typische stijve bladrozetten, als gevolg van het niet uitgroeien der
scheuten. De internodiën van de langloten zijn zeer kort. Aangetaste takken zijn
totaal onvruchtbaar.
In 1953 werd deze virusziekte ook gevonden bij een exemplaar Schone van Boskoop
in een boomgaard on Zuid-Beveland.

PEER, Pyrus communis L.
Ringvlekkenmozaïek
In 1953 kon door entproeven worden vastgesteld, dat het ringvlekkenmozaiëk van
peer door een virus wordt veroorzaakt. Deze virusziekte komt vrij veel voor in ons
land. Soms veroorzaakt zij vrij ernstige schade.
Als gevolg van de aantasting kunnen nl. necrotische plekken in de bladeren optreden,
waardoor het blad kan worden misvormd. In ernstige gevallen kunnen bladval en
geringere vruchtbaarheid ontreden. Een dergelijke ernstige aantasting werd o.a. in
Angerlo (Gld) aangetroffen, terwijl ook in de Betuwe aangetaste Beurré d'Anjou
een slechte stand vertoonden, (zie ook blzJ. 244).

STEENVRUCHTEN

KERS, Prunus cerasus L.
K e r s e n v l i e g , Rhagoletis cerasi L .
De vlucht van de kersenvlieg strekte zich in 1953 over een vrij lange periode uit
(21 Mei—eind Juni). Dit kan geheel op rekening gesteld worden van het koude
Juni-weer. De lange vluchtperiode vergemakkelijkte de bestrijding niet.
Alle bekende gevallen van aantasting werden wederom in bestrijdingsacties betrok
ken. Hier en daar werd daarbij tot driemaal toe gespoten. Voor de vroegere rassen
bleef dit uiteraard beperkt tot tweemaal, of zelfs in een enkele geval tot eenmaal.
Toch was het resulaat van de bestrijding over het algemeen zeer goed te noemen.
Dit is zeker niet het minst te danken aan het nauwkeurig waarnemen van de ver
schijningstijdstippen van de vliegen, vooral van de eerste exemplaren, waartoe in
1953 verschillende waarnemingsmethodieken beproefid werden. Eén daarvan, met
behulp van depóts van poppen in ingegraven gazen kooitjes, voldeed zeer goed. Op
deze weg zal verder worden voortgegaan.
G e v l e k t e e i k e n c i c a d e , Typhlocyba quercus F .
De gevlekte eikencicade werd te Schinnen en elders in zuid Limburg talrijk aange
troffen op kers met Eckelraderziekte. De cicaden veroorzaakten aldaar typische blad
beschadiging.
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K r u 1 z i e k t e, Taphrina minor Sadeb.
Voor schimmels van het geslacht Taphrina schijnt 1953 bijzonder gunstig te zijn
geweest. Zo trad bij kers in Mei en Juni meermalen een aantasting door Taphrina
minor op. Weliswaar was dit niet in die mate dat van groot economisch belang kon
worden gesproken, maar plaatselijk was toch wel schade merkbaar. Deze ziekte,
waarbij de bladeren gekruld en bobbelig, soms enigszins vlezig en geel gevlekt zijn,
terwijl later een wit overtrek op de bladeren verschijnt, is evenals de krulziekte bij
perzik, moeilijk te bestrijden. Het uitknippen van aangetaste scheuten is belangrijk,
terwijl voorts bespuitingen met Californische pap werden geadviseerd.

PERZIK, Prunus persica Batsch
Krulziekte, Exoascus deformans (Berk.) Tul.
Vermoedelijk begunstigd door de weersomstandigheden trad de krulziekte bij perzik
zeer algemeen op. Naar aanleiding hiervan werd Vlugschrift no. 72 over deze ziekte
samengesteld.

PRUIM, Prunus domestica L.

Rhynchites cupreus L.
Jonge vruchten van een pruim te Hattem vielen af en bleken te zijn aangetast door
larven van bovengenoemde snuitkever.
De glanzend koperrode kevertjes verschijnen in April, zij vreten aan de knoppen en
de bladeren alvorens eitjes te leggen. De ovipositie vindt plaats in Mei en Juni; daar
toe knagen de wijfjes de stelen van de jonge vruchten bijna door, daarna boren zij
met de snuit een gaatje in de vrucht en leggen hierin een eitje, dat met de snuit in
het boorgat wordt geduwd. De vruchten vallen spoedig daarna af, de larven ontwik
kelen zich in de afgevallen vruchten. De verpopping geschiedt in de grond. De be
strijding is zeer goed mogelijk met derris.
D o p 1 u i s, Coccus hesperidum L.
Uit Naaldwijk zond men ons dopluizen afkomstig uit een pruimenkas, met de mede
deling dat deze insecten, herhaalde pogingen om ze te bestrijden ten spijt, zeer
hardnekkig waren, zodat men moest veronderstellen dat dit niet de gewone dopluis der
perziken-, druiven- en pruimencultuur onder glas betrof (Eulecanium corni Bché),
doch een andere soort. Bij nauwkeurige determinatie met de nieuwste buitenlandse
literatuur bleken wij inderdaad te doen te hebben met een andere soort, nl. Coccus
hesperidum L., waarvoor in de praktijk een andere bestrijding zal moeten worden
gezocht, verband houdende met de biologie van deze soort.

AARDBEIEN

EN

KLEINFRUIT-GEWASSEN

AARDBEI, Fragaria spp.
A a r d b e i m i j t , Tarsonemus pallidus Banks.
Op verscheidene plaatsen, nl. in de omgeving van Zundert en in het Rijk van Nijmegen
en de Over-Betuwe, werd vooral in Augustus een belangrijke aantasting door aardbeimijten geconstateerd.
Deze aantasting komt weliswaar ook elders in het land voor, maar was in genoemde
streken heviger, zodat van vrij belangrijke schade kon worden gesproken.
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Een dergelijke ernstige aantasting moet voor een belangrijk deel worden toegeschre
ven aan het achterwege blijven of onjuist uitvoeren der gassingen van het plantmateriaal. Men dient in dit opzicht zeer waakzaam te blijven; het blijft noodzakelijk
aan de bestrijding de nodige aandacht te besteden en de aanbevolen maatregelen (gas
sing en aanvullende parathionbespuitingen) zorgvuldig uit te voeren.
B l a d a a l t j e s , Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1912) Steiner, 1932
en A. fragariae (Ritzema Bos, 1891) Christie, 1932
Ingezonden aangetaste planten bleken nu eens de ene en dan weer de andere bladaaltjessoort te bevatten. Dit is volgens de literatuur ook in het buitenland het geval.
V r u c h t r o t , Botrytis cinerea Pers.
Evenals in vele andere jaren kwam ook dit voorjaar in verscheidene streken weer in
ernstige mate vruchtrot voor.
Het is mogelijk gebleken deze aantasting te bestrijden door gebruik te maken van
TMTD-preparaten. Vanaf ongeveer half April tot twee weken vóór de oogst dient
herhaaldelijk te worden gespoten, de eerste bespuiting met 0.5 %, latere bespuitingen
met 0.25 %.
Voorjaarsbont
Dit vermoedelijk erfelijke verschijnsel, bekend bij het ras Mad. Moutôt, blijkt even
eens voor te komen bij het nieuwe ras Climax. Dit voorjaar waren verscheidene aan
plantingen van dit ras voor meer dan 75 % bont. Ook bij Mad. Moutôt trad dit
verschijnsel in 1953 trouwens erger op dan in andere jaren.
Men meent, dat bii Climax van twee vormen voorjaarsbont sprake is. De ene vorm
zou weinig schadelijk zijn, aangezien de planten zich vrij snel herstellen, zodra de
weersomstandigheden gunstiger worden. De andere (ernstiger) vorm doet het gehele
seizoen zijn nadelige invloed gelden.
In vele gevallen is geconstateerd, dat planten met voorjaarsbont slechter groeiden en
dikwijls aanzienlijk in ontwikkeling achtergebleven, terwijl de opbrengst van dergelijke
planten veel minder was.
Er wordt naar gestreefd klonen te selecteren, die vrij zijn van voorjaarsbont.

AALBES, Ripes rubrum L. var.
B e s s e n s p a n r u p s , Abraxas grossulariata L .
Vooral in Noord-Holland was op sommige plaatsen de schade, veroorzaakt door de
rupsen van Abraxas grossulariata, vrij aanzienlijk.
Eind November en in December werden in Noord-Holland weer vlinders aangetrof
fen, dus een tweede generatie. De oorzaak van dit weinig voorkomende verschijnsel
is gelegen in het lange zachte najaar, terwijl mogelijk ook de vroege activiteit der
rupsen in het voorjaar hierbij een rol heeft gespeeld.
Abnormale sterfte
In het voorjaar werd op verscheidene plaatsen een abnormale sterfte bij rode bes waar
genomen, vnl. van oudere struiken en takken. Het bleek, dat in vele gevallen de wortels
nog gezond waren. De verkleuring, die aan het afsterven voorafging, begon in het
algemeen bij een vertakking onderaan de struik. Verticiilium werd slechts in enkele
gevallen aangetroffen. In de overige gevallen kan deze schimmel misschien wel aan
wezig zijn geweest, maar is niet uit het materiaal geisoleerd.
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Gedacht is voorts aan een te natte grond in winter en voorjaar, maar aangezien de
wortels dikwijls niet zijn afgestorven, leek dit naderhand ook minder aannemelijk.
Als derde mogelijkheid beschouwt men het inrotten als een gevolg van de aanwe
zigheid van regenwater, dat zich in vertakkingen aan de voet van de struiken ver
zamelt, waardoor de takken op die plaatsen langdurig vochtig blijven.

BRAAM, Rubus fruticosus L. hybr.

Hartigia nigra Harris
Larven van deze Cephide werden gevonden in de stengels van gekweekte bramen
te Kapelle-Biezelinge. Deze aantasting is zeer weinig bekend.
A a r d b e i b l o e s e m k e v e r , Anthonomus rubi Hbst
In een bramenaanplanting te Kerkwijk werden veel verdroogde bloemknoppen aan
getroffen. Dit verschijnsel was zo erg, dat de opbrengst aanzienlijk minder werd.
Het bleek, dat hier sprake was van een ernstige aantasting door de aardbeibloesem
kever.
Op de bedrijven, waar de bramen geregeld met DDT tegen de frambozenkever
worden bespoten, heeft men ook van aardbeibloesemkever geen last.

FRAMBOOS,

Rubus idaeus L.

R o d e s c h o r s m a d e , Thomassiniana theobaldi Barnes
In verscheidene frambozenaanplantingen kwam vrij algemeen een galmugje voor, dat
in de eerste helft van Mei eitjes afzet o.a. in verticale groeispleten in de schors van
frambozenstengels. De aanvankelijk kleurloze, later oranjerode maden, die men begin
Juni kan aantreffen, leven onder de schors, die los komt te liggen, scheurt en af
bladdert. Dergelijke plekken zijn vrij gemakkelijk te vinden. De volwassen maden laten
zich op de grond vallen en verpoppen in de grond. Een tweede generatie treedt eind
Juli op, een derde eind Augustus-begin September. De overwintering geschiedt als larve
in een cocon in de grond op een diepte van 1—2 cm.
Volgens buitenlandse gegevens zou de door de maden van dit galmugje veroorzaakte
beschadiging een belangrijke invalspoort vormen voor de beruchte stengelschimmels,
o.a. voor Didymella applanata en Leptosphaeria coniothyrium.
Bestrijding van de rode schorsmade is mogelijk met parathion-preparaten. Volgens
buitenlandse gegevens worden door begietingen der grond met lindaan- of chloordaan-preparaten in het voorjaar (begin Mei) de uit de poppen komende mugjes
gedood.
D w e r g z i e k t e , (virus)
Ook in het afgelopen jaar is de dwergziekte een groot probleem geweest in de frambozenteeltgebieden in westelijk Noord-Brabant. Dit probleem wordt steeds groter als
gevolg van de mogelijkheid, dat de ziekte zich vrij snel kan uitbreiden.
Het nemen van maatregelen stuitte op moeilijkheden, aangezien de symptomen pas
een jaar na de besmetting (die blijkens recente onderzoekingen van het I.P.O. door
de cicade Macrostis fuscula geschiedt) zichtbaar worden en de aangetaste planten
dus gedurende dat jaar een infectiebron vormen. Ook bij het betrekken van nieuw
materiaal bestaat dus de mogelijkheid, dat hierbij reeds geïnfecteerde planten aan
wezig zijn.
Betrekt men materiaal van bedrijven, waarop de ziekte niet voorkomt, dan is dit
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gevaar niet zo groot. Het uitgaan van door de N.A.K.-B.-gekeurd materiaal verdient
dus steeds aanbeveling. Daarnaast zou het aanbeveling verdienen zoveel mogelijk
de wilde bramen in de buurt van het bedrijf te vernietigen, aangezien deze als be
smettingsbron kunnen fungeren.

KRUISBES, Ribes grossularia L.
O e s t e r v o r m i g e s c h i l d l u i s , Quadraspidiotus ostreaeformis Curt.
Bij het onderzoek naar het voorkomen van oestervormige schildluizen in verschillende
delen van het land, werd in een particuliere tuin een kruisbessenstruik gevonden, waarop
een groot aantal exemplaren van Quadraspidiotus ostreaeformis aanwezig was. Be
halve op de takken kwamen de schildluizen ook voor op de vruchten, hetgeen bij
kruisbes in ons land tot dusverre nimmer was geconstateerd.
Op de overige in de betreffende tuin aanwezige vruchtbomen en -struiken bevonden
zich eveneens grote aantallen dezer schildluizen. Het is zeer waarschijnlijk, dat de
ernstige besmetting van de kruisbessenstruik in dat geval hiervan is uitgegaan.

ZWARTE BES,

R ib us nigrum L.

R o n d k n o p , Eriophyes ribis (Westw.) Nal.
In Kloetinge werd waargenomen dat de mijten op 1 April reeds volop buiten de
knoppen op de takken aanwezig waren. In Deventer werden de eerste mijten op 4
Mei op de takken gevonden.
Een bestrijdingsproef te Deventer, gebaseerd op dit tijdstip van begin der migratie,
leverde geen enkele resultaat op. Alle middelen (1 % Thiovit, 1 % Spersul, IV2 %
Cal. pap) gaven een resultaat, dat gelijk was aan onbehandeld. Er was driemaal
gespoten, nl. bij het begin der migratie en resp. twee en vier weken daarna.

HOUTIGE

SIERTEELTGEWASSEN

GOUDEN REGEN, Laburnum spp.
M o z a ï e k , Marmor laburnïi Holmes
In de bladeren van Laburnum anagyroides Med. en Laburnum alpinum Bercht et
Presl. var. vossii-Boom werden ook dit jaar weer vrij algemeen mozaïekverschijn
selen aangetroffen. Door middel van het plaatsen van zieke enten op jonge gezonde
struiken kon dit jaar duidelijk de virusaard van dit verschijnsel worden vastgesteld.
Hierbij bleek, dat ook Laburnum alpinum Bercht et Presl. (volgens BAUR, 1906-1908,
onvatbaar) de mozaïekverschiinselen kan vertonen.
Voorts werd opgemerkt, dat de verschijnselen niet elk jaar in dezelfde mate optraden,
waarbij invloed van weersomstandigheden wordt verondersteld (zonneschijn).
Mogelijk reageert Laburnum anagyroides sterker dan Laburnum alpinum vossii-Boom
op een virus-aantasting.

Ceratophorum setosum Kirch.
op bladeren van Laburnum alpinum Bercht. et Presl. var. vossii-Boom werd de
schimmel Ceratophorum setosum Kirch, gevonden.
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JENEVERBES, Juniperus communis L.
B l a d r o l l e r s , Nothris marginella F .
Enkele fraaie grote Juniperus-struiken in een particuliere tuin te Bennekom bleken
te zijn aangetast door de rupsjes van Nothris marginella. Deze spinnen de naalden
samen en overwinteren als zodanig tussen de spinsels. De naalden en jonge scheutjes
worden aangevreten.
Deze aantasting is zeker niet zeldzaam, maar meestal is de schade onbelangrijk. In
dit geval echter waren de ruim 4 meter hoge, brede struiken samengesponnen tot
één moeilijk los te maken massa.
Aangezien bestrijdingsmaatregelen geen effect meer hebben, wanneer de rupsjes reeds
dichte spinsels hebben gemaakt, waren deze struiken vermoedelijk ten dode opge
schreven, gezien de omvang der aantasting.
S c h i l d l u i s , Diaspis visci Schrk.
Nog een geval, schildluizen betreffende, kan hier genoemd worden, nl. het talrijk
voorkomen van de soort Diaspis visci Schrk. te Uden (N.Br.) op Juniperus-struiken.
Deze schildluis was zo talrijk op de struiken aanwezig, dat deze dreigden af te
sterven. Het was merkwaardig, dat met de inzending de natuurlijke vijand van deze
schildluis in groot aantal meekwam, nl. het lieveheerbeestje Chilocorus renipustulatus
Scriba.

LESPEDEZA, Lespedeza formosa Khne
Mozaïek
Bij dit tot de Leguminosen behorend siergewas (half-heester) werden mozaïekver
schijnselen aangetroffen, welke sterk gelijken op die, welke optreden bij Laburnum.
Aangetaste Lespedeza's werden uitsluitend in de onmiddellijke omgeving van viruszieke Laburnums gevonden. Wellicht houdt dit verband met overbrenging van het
virus door insecten.

ROOS, Rosa hybr.
D a l e n d e r o z e n s c h e u t b o o r d e r , Ardis bipunctata Klug.
De zg. dalende rozenscheutboorder trad schadelijk op te Maarsen.
B l a d w e s p , Emphytus cinctus L .
Bastaardrupsen van deze bladwesp werden schadelijk aan rozen van een particulier
te Vlaardingen. De bestrijding kan goed worden uitgevoerd met derris-poeder. Te
Ter Aar werd een merkwaardig verschijnsel opgemerkt; aldaar boorden de bastaard
rupsen zich in grote getale in een nieuwe, blank geverniste grenen deur. Zij veroor
zaakten kleine beschadigingen, in de vorm van ondiepe putjes in de deur. Dit gedrag
vloeit voort uit de eigenschap der larven om in vaste substanties te boren teneinde een
overwinteringsplaats te zoeken. Zeer vaak worden deze bastaardrupsen gevonden
in snoeistompen van rozen en druiven.
A a r d b e i s t e n g e l s t e k e r , Anthonomus rubi Herbst
De aardbeistengelsteker veroorzaakte te Veendam aanzienlijke schade aan oude ro
zenstruiken, bestemd voor de zaadwinning, door het afsteken der knoppen. In de
aldus beschadigde knoppen werden eitjes gelegd. Ook te Wageningen werd dit ver
schijnsel waargenomen. Het insect kan met succes met derris worden bestreden.
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M a i s b o o r d e r , Pyrausta nubilalis L .
In rozentuinen te Maarsen veroorzaakten de rupsen van de maisboorder schade door
zich in opwaartse richting in jonge rozenscheuten te boren. Te Apeldoorn vond men
deze rupsen in Artemisiastengete.
S c h i l d l u i s , Aulacaspis rosae Bché.
Deze schildluis werd op rozen te Gronsveld gevonden; de planten leden ernstige schade.
Het enige Nederlandse bericht over deze schildluis is te vinden in het jaarverslag van
de Plantenziektenkundige Dienst over 1907, blz. 97.
S t e r r o e t d a u w , Diplocarpon rosae Wolf.
Sterroetdauw trad in 1953 veelvuldig op bij buitenrozen. Bespuitingen met Cupremuls
geven tegen deze ziekte goede resultaten. Cupremuls gaat tevens uitbreiding van een
meeldauwaantasting tegen, terwijl bovendien een begin van meeldauw wordt gedood.
V a l s e m e e l d a u w , Peronospora sparsa Berk.
Dit jaar trad in Rosa canina, Rosa laxa, e.a. op sommige velden in ernstige mate zg.
„bladval" op, veroorzaakt door de valse meeldauwschimmel Peronospora sparsa Berk.
Deze schimmel doet aanvankelijk donkere vlekken op de bladeren ontstaan, waarna
de bladeren bruin worden, verdorren, en afvallen. Als gevolg van deze bladval waren
sommige percelen reeds vroegtijdig (in Juli) grotendeels kaal. Wel trad dikwijls later
herstel op, maar de kwaliteit der planten ging veelal belangrijk achteruit.
De enige tot dusverre bekende mogelijkheid van bestrijding ligt in regelmatige bespui
tingen vanaf ongeveer half Mei met 1 % Californische pap of Va % spuitzwavel;
deze bespuitingen geven echter geen afdoend resultaat.
VUURDOORN, Pyracantha coccinea Roem.

S c h u r f t , Venturia sp.
Veel klachten bereikten ons over zwarte vlekken op vuurdoorn-bessen. In alle geval
len bleek het hier een aantasting door een schurftzwam te betreffen (vermoedelijk
Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.
De bestrijdingsmaatregelen kunnen na de bloei theoretisch dezelfde zijn als bij appel.
KRUIDACHTIGE

SIERTEELTGEWASSEN
ALGEMEEN

W o r t e l a a l t j e s , Meloidogyne sp., Pratylenchus sp., Hoplolaimus uniform's
Thorne, 1949
Verscheidene gewassen, vaste planten en andere kruidachtige siergewassen vertoonden
slechte groeiverschijnselen, welke gepaard gingen met een aantasting door wortel
aaltjes.
In veel gevallen en bij verscheidene gewassen betrof dit wortelknobbelaaltjes, Me

loidogyne sp.
In andere gevallen van „bodemmoeheid", bv. in Dianthus, Centaurea, Pyrethrum,
Chrysanthemum, kon aangetoond worden dat andere wortelaaltjes, nl. Pratylenchussoorten en Hoplolaimus, een primaire rol speelden.
Op zwaar besmette velden bleek ook, dat grondontsmetting met nematiciden meer
dan 95 % van de parasitaire aaltjes doodde, waarna de moeheidsverschijnselen in
elk geval voor een seizoen opgeheven waren. Er zijn aanwijzigingen dat deze grondontsmetting ook het tweede jaar nog gunstig nawerkt. Nadere gegevens werden ge
publiceerd in Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekingsstations
van de Staat te Gent 18 (1953) : 335-349.
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B l a d a a l t j e s , Aphelenchoides sp.
Ook in 1953 werden inzendingen ontvangen van door bladaaltjes aangetaste sier
planten, o.a. Saintpaulia sp. en Begonia sp. met A. fragariae en Chrysanthemum
maximum met A. ritzema bosi.
ACIDANTHERA Acidanthera spp.
G l a d i o l e n t h r i p s , Taeniothrips simplex Mor.
In een partij Acidanthera werd een beschadiging waargenomen, welke duidelijke
overeenkomst vertoonde met thripsbeschadiging bij gladiolen. Deze beschadiging bleek
inderdaad door thrips te zijn veroorzaakt en wel door de ook op gladiolen voorko
mende soort, nl. Taeniothrips simplex.
ARONSKELK, Zanthedeschia aethiopica Spreng.
B a c t e r i e r o t , Erwinia aroideae (Towns.) Holland
Een kweker te Lent legde zich enige tijd toe op het kweken van aronskelken, maar
hij had sedert 1947 te kampen met het wegvallen van planten. Hoewel hij de knollen
in 1952 in formaline (2 %) gedompeld had, ondervond hij wederom tegenspoed.
Het volgende jaar wilde hij ondanks alles weer aronskelken kweken en stelde ons de
vraag of deze ziekte een bacterie-aantasting kon ziin en hoe ons bestrijdingsadvies
luidde.
Inderdaad isoleerden wij uit verschillende knollen de bacterie Erwinia aroideae. Deze
bacterie maakt de knollen week en papperig, zodat de plant in zijn normale functie
wordt geremd en de bladeren vergelen, hetgeen ook duidelijk was waar te nemen.
Geadviseerd werd om gezond plantmateriaal te gebruiken, de kassen, potten e.d.
goed te ontsmetten en indien mogelijk ontsmette of nieuwe grond te gebruiken. Bo
vendien werd aangeraden voorzichtigheid te betrachten bij het geven van water.
BLADBEGONIA,

Begonia rex Putz.

B a c t e r i e z i e k t e , Xanthomonas begoniae (Takimoto) Dowson.
Bij onderzoek van enkele bladbegonia-bladeren kon in één geval worden vastgesteld,
dat bovengenoemde bacterie de oorzaak was van het bruin worden en verdorren. Een
andere inzending was niet meer geschikt voor onderzoek, maar de symptomen wezen
eveneens op een aantasting door deze bacterie. Een effectief bestrijdingsadvies is niet
te geven.
DAHLIA
W o r t e l k n o b b e l a a l t j e , Meloidogyne sp.
Op verschillende plaatsen in het land bleken dahlia-knollen aangetast door wortelknobbelaaltjes. Het is, ook ter wille van de export, van belang hieraan aandacht te schenken.
GLOXINIA, Sinningia (= Gloxinia) sp.

Thielaviopsis basicola (Berk. et Br.) Ferraris
Op Sinningia (Gloxinia)-knollen werd een aantasting door de schimmel Thielaviopsis
basicola gevonden. Deze schimmel is een veroorzaker van wortelrot bij verschillende
gewassen als Cyclamen, Begonia, Lathyrus e.a. Bij een sterke aantasting kunnen ook
knollen en stengels worden aangetast, zoals resp. bij Cyclamen en Begonia gebeurt.
Bij Sinningia is dit nog niet eerder waargenomen.
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HELENIUM, Helenium sp.
W o r t e l k n o b b e l , Agrobacterium tumefaciens (Sm. et Towns.) Conn.
Uit Coevorden werd een Helenium ontvangen met typische gallen aan de basis van
de plant.
Aangezien de gallen glad en gaaf waren, bestond het vermoeden van een aantasting
door galmijten. Deze veronderstelling bleek echter onjuist.
Bij bacteriologisch onderzoek isoleerden wij bacteriën. Aangezien Helenium tot de
familie der Compositae behoort, was het niet uitgesloten, dat de bacterie Agrobac
terium tumefaciens deze gallen gevormd had. De eigenschappen van de geïsoleerde
bacteriën verschilden echter in een enkel geval van die, welke de bacterie Agrobacteruim tumefaciens (Sm. et Towns.) Conn, in cultuur zou tonen.
Genoemde bacterie tast een groot aantal planten binnen de familie der Compositae
aan, zodat verder zal worden nagegaan, of Helenium inderdaad een nieuwe waardplant is voor deze bacterie.
HYACINT, Hyacinthus spp.
G e e l z i e k , Xanthomonas hyacinthi (Wakk.) Dowson
Voor het optreden van geelziek waren de weersomstandigheden dit jaar minder gunstig
zodat deze gevreesde ziekte in 1953 minder dan in andere jaren voorkwam.
MADELIEFJE, Bellis perennis L.

Phoma bellidis Neerg.
Aan de stengelbasis werden nycniden van een Phoma-soort gevonden. Op Bellis is
een Phoma bekend, nl. Phcma bellidis Neerg., welke volgens de auteur in Denemar
ken, Engeland, Nederland en Italië voorkomt.
De schimmel kan met het zaad overgaan.
NARCIS, Narcissus spp.
G r o t e n a r c i s v l i e g , Lampetia equestris F .
De narcisvliegaantasting bleef in 1953 tot slechts betrekkelijk weinig partijen beperkt. De
vrij algemeen door de kwekers toegepaste warmwaterbehandeling, alsmede de bestrij
ding te velde hebben zeker tot dit resultaat medegewerkt.
TIJGERBLOEM, Tigridia pavonia (L.f.) Ker.
D e s t r u c t o r a a l t j e , Ditylenchus destructor (Thorne) 1945
Enkele inzendingen Tigridia-knollen bleken aangetast door het destructoraaltje.
Het stengelaaltje, Ditylenchus dipsaci, werd in ons land tot nu toe niet in Tigridia
aangetroffen.
TULP, Tulipa spp.
V u u r , Botrytis tulipae (Lib.) Lind.
In het afgelopen jaar kwam in de tulpen betrekkelijk weinig vuur voor. Het beschik
baar zijn van diverse goede vuurbestrijdingsmiddelen alsmede het veelvuldig en regel
matig uitvoeren van de bespuitingen of vernevelingen, zoals de laatste jaren steeds
meer geschiedt, heeft hiertoe zeker in belangrijke mate bijgedragen.
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. v. pallens Wr.
Op tulpen werd dit jaar weer een Fusarium-aantasting gevonden, die overeenkwam
met de op blz. 205 van het Jaarboek 1951-'52 beschreven aantasting. Dit bleek
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Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. v. pallens Wr. te zijn. Het is bekend dat deze
soort o.a. op rogge-stro voorkomt.
In de Engelse literatuur wordt het vermoeden uitgesproken dat de schimmel via
het dekstro de tulpen infecteert.
Zure tulpen
In verschillende partijen werd wederom de aanwezigheid van zure tulpen geconsta
teerd, waardoor grote schade kan optreden. Hoewel het onderzoek naar de oorzaak
van dit verschijnsel nog gaande is, moet, althans voorlopig, de beste bestrijding
gezien worden in een juiste behandeling en bewaring van de bollen.
GROENTEN
ALGEMEEN
W o r t e l k n o b b e l a a l t j e s , Meloidogyne sp.
Verschillende groentengewassen vertoonden een slechte ontwikkeling, welke gepaard
ging met een aantasting door wortelknobbelaaltjes. Dit was o.a. het geval bij peen,
witlof en sla in het vrije veld en bij komkommer en tomaat onder glas.
S t e n g e l a a l t j e s , Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, 1936
Behalve aantastingen van uien en sjalotten is vooral die van peen noemenswaard.
Peen staat bekend als een vatbaar gewas, doch gevallen van schade zijn tot nu toe
in Nederland zelden genoemd. Dit jaar werden enkele sterk aangetaste partijen ge
constateerd, waarbij de kop der wortel rotting vertoonde zoals wij die ook bij stengelaaltjesaantasting van bieten kennen (afb. 24).
ANDIJVIE, Cichorium endivia L.
Bladvlekkenziekte, Marssonina panattoniana Berl.
Op vele plaatsen in ons land werd in het najaar van 1953 een ernstige aantasting
van de bladvlekkenziekte in de andijvie waargenomen. De telers kennen deze ziekte
onder de naam „vuur" en ,,pest".
Als gevolg van deze ziekte zijn op de bladeren aanvankelijk enkele millimeter grote,
vrijwel ronde lichte vlekken met bruine tot roodviolette rand te zien. Op hoofd
en zijnerven zijn deze vlekjes ovaal van vorm. Spoedig vloeien deze kleine vlekjes
tot grotere samen, waarna vaak het centrum van deze grote vlekken uit het blad
valt. Vrij spoedig treedt in het hart van de planten, vermoedelijk mede als gevolg
van een secundaire bacterie-aantasting, een ernstige rotting op, waardoor het hart

Afb. 24. Peen, aangetast door
stengelaaltjes;
opge
zwollen en rottende
koppen.

96

der andijvieplanten een bruine slijmerige massa en de andijvie waardeloos wordt.
Bij vochtig weer kan deze ziekte zich snel over het veld verspreiden.
Aangezien de schimmel met het zaad kan overgaan, verdient een zaadontsmetting
steeds aanbeveling. Een directe bestrijding is thans alleen maar mogelijk bij jonge
planten, nl. door het uitvoeren van bespuitingen met koperbevattende middelen. Deze
schimmelaantasting kan ook bij sla optreden.
ASPERGE, Asparagus officinalis L.
A s p e r g e v l i e g , Platyparaea poeciloptera Schrank
Evenals in 1952 zijn in 1953 op initiatief van enige actieve aspergetelers in Grubben
vorst, in deze en omliggende gemeenten op een- en tweejarige aspergepercelen, die het
voorafgaande jaar waren aangetast, een of meer bestuivingen met DDT-poeder 5 %
uitgevoerd. De resultaten van deze bestuivingen waren niet zo gunstig als in 1952.
Dit feit is o.a. een gevolg van de ongunstige weersgesteldheid in de periode, waarin
de bestuivingen moesten worden uitgevoerd, de bijzonder lange vlucht van de asper
gevlieg en het niet beschikken over voldoende stuifapparaten, waardoor niet op alle
velden de bestuivingen on het juiste moment konden worden uitgevoerd.
Als gevolg van de lange vlucht van de aspergevlieg werden dit jaar ook op oudere
percelen, nadat zij waren gestoken, in Juni en mogelijk ook in begin Juli, eitjes
afgezet.
BROCCOLI, Brassica oleracea var. botrytis L. subvar. cymosa Duch.
B a c t e r i e v l e k k e n z i e k t e , Pseudomonas maculicola (Mc. Cull.) Stevens
Uit Middelburg ontvingen wij Broccolibladeren met kleine, licht- tot donkergrijze
vlekjes, waaromheen een lichte zóne te zien was, wanneer een blad tegen het licht
werd gehouden. Deze vlekjes werden veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas macu
licola (Mc. Cull.) Stev.
In de recente buitenlandse literatuur wordt deze bacterie-aantasting op Broccoli even
eens vermeld.
De bestrijding kan evenals bij bloemkool bestaan uit het gebruik van gezond zaad
en cultuurmaatregelen, zoals vruchtwisseling en vermijden van onkruiden behorende
tot de familie van de Cruciferae.
CHAMPIGNONS, Psalliota bispora L.
Merkwaardige schade ontstond in een championkwekerij in een grot in de omgeving
van Maastricht toen tienduizenden exemplaren van een mestkevertje, Aphodius fimetarius L., plotseling verschenen. Deze kevertjes, die zich als larven in de mest hadden
ontwikkeld, vraten aan het mycelium en woelden daarbij door de grond, waardoor
de champignons omvielen. Een dergelijk massaal optreden van dit overigens on
schuldige mestkevertje, is zeer ongewoon.
CICHOREI, Cichorium inthybus L.
B a c t e r i e - z a c h t r o t , Erwinia carotovora (Jones) Holland
Een monster witlofpennen werd ons door de Proeftuin „Noord-Hollands—Utrechts
Veendistrict" voor onderzoek opgezonden. De pennen waren week en slijmerig; het
inwendige van de wortels bleek bruin verkleurd, (afb. 25).
Uit de cultures van licht tot zwaar aangetaste pennen werden op verschillende voe
dingsbodems bacteriën geïsoleerd, welke bleken te behoren tot Erwinia carotovora
(Jones) Holland.
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Afb. 25. Witlof, aangetast door bacterie-zachtrot, Erwinia carovora; doorgesneden pen, in
toendig bruin verkleurd.

Aangezien deze bacterie in de grond veel
voorkomt, bestaat de mogelijkheid, dat
door verwonding vóór het kuilen, bacte
riën binnendringen, maar dat zij geen
directe schade veroorzaken. Pas bij het
trekken blijkt de bacterie onder invloed
van gunstige omstandigheden (vocht en
hogere temperatuur) een schadelijke in
vloed uit t© oefenen.
Door de pennen droog, luchtig en koel
op te kuilen en het forceren zeer gelijk
matig te doen plaats vinden, zal de scha
de beperkt kunnen worden.

KOMKOMMER, Cucumis sativus L.

Niet nader gedetermineerde Bibio-larven veroorzaakten schade aan jonge komkommerplanten in een trekkas nabij Amsterdam. De stengels onder de lobben werden be
schadigd, nadat de planten verspeend waren in een mestrijk grondmengsel.
V r u c h t v u u r , Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth.
Reeds vroeg in het voorjaar van 1953 werd aan de platglaskomkommers in de bekende
centra belangrijke schade toegebracht door de schimmel Cladosporium cucumerinum,
die dit jaar vrij hardnekkig de komkommers tot in de zomer heeft aangetast. Deze
ziekte heeft zich onder de voor de schimmel gunstige omstandigheden (donker en
vochtig weer) snel kunnen uitbreiden en handhaven.
Het was een gelukkige omstandigheid, dat Bulbosan, het voor de oorlog goed werkende
middel tegen vruchtvuur, weer, hoewel in beperkte mate, in de handel kwam. Ook
thans verkreeg men hiermede wederom goede resultaten. Naar aanleiding hiervan
is een bericht samengesteld, waarin het gebruik van Bulbosan werd aangeraden.
Bij de hevige vruchtvuur-aantasting in voorjaar en zomer bleek de werking van zinebmiddelen onvoldoende. Zinebmiddelen zullen daarom, nu Bulbosan weer beschikbaar
is, niet meer ter bestrijding van vruchtvuur in komkommers en augurken worden
aanbevolen.

Phyllosticta cucurbitacearum Sacc.
Ter bestrijding van de verwelkingsziekte (Fusarium sop.) heeft het enten van kom
kommers op de resistente onderstam Cucurbita f ici folia algemeen ingang gevonden.
Bij deze bewerking worden over het algemeen geen moeilijkheden ondervonden. In
het voorjaar van 1953 is in de kring Rotterdam echter een rotting op de hoofdsten
gel op of boven de entplaatsen van geënte komkommers waargenomen.

98

Aanvankelijk vertoonden de zaadlobben van de onderstam bruingrijze vlekken, die
zich ook op de stengel openbaarden. De aantasting breidde zich zowel naar boven
als naar beneden op de stengel uit, waardoor deze ging rotten, inschrompelde en geen
water meer kon transporteren. De ent verwelkte en stierf af. Ook bij reeds onder het
platglas uitgezette komkommers richtte deze ziekte nogal wat schade aan.
Deze aantasting werd veroorzaakt door de schimmel Phyllosticta cucurbitacearum,
waarvan bekend was, dat deze een bladvlekkenziekte kan veroorzaken, maar een
stengelaantasting was nog niet beschreven.
In oriënterende proefjes leverde het insmeren der komkommerpoten met een zinebpapje goede resultaten. Later werd deze bestrijdingswijze ook in de praktijk met succes
toegepast.
Verwelkingsverschijnselen
In vele kaskomkommerbedrijven in het Westland werd dit voorjaar op het moment,
dat de eerste vruchten geoogst werden of met de oogst kon worden begonnen, een
plotseling verwelken en soms ook afsterven van komkommerplanten waargenomen.
Bepaalde kentekenen, die erop wezen dat hier een bekende ziekte optrad, konden niet
worden opgemerkt. Bij het optrekken der planten bleken de wortels of bruin verkleurd
of grotendeels reeds verrot. Bovendien constateerde men, dat de staalgrond op die
plaatsen, waar de planten verwelkten, niet in een goede toestand verkeerde, maar
uit een natte kleverige massa bestond.
Bij nader onderzoek bleek een zeer groot aantal Lycoria (vlieg)-larven (Platosciara
perniciosa Edw.) op de rottende wortels en in de kleverige staalgrond aanwezig te
zijn. In het boekje: „Insect nests of glasshouse crop" van Miles vindt men op biz.
69 dit vliegje genoemd, zelfs in het bijzonder van komkommerbedden. De larven
zijn niet altijd schadelijk, maar het schijnt dat vooral als de bedden droog zijn, de
larven de planten gaan aantasten. Bovendien werden uit alle verwelkte planten Fusarium-soorten, vnl, F. oxysporum geisoleerd, welke schimmels vermoedelijk secundair
optraden.
Door de staalgrond met een 0.16 % oplossing van een 25 %-ig parathionproduct te
begieten, werden de vliegmaden gedood en kon het verdere wegvallen van komkommerplanten worden voorkomen.
Het aantal vlieglarven, dat zich dit voorjaar in de komkommerstaai heeft kunnen ont
wikkelen, is zo abnormaal groot geweest, dat tengevolge hiervan in korte tijd de
structuur van de staalgrond verloren ging. Als gevolg hiervan werd de grond tot een
natte massa, waardoor de wortels van de komkommers niet meer konden functionneren en tot rotting overgingen. In de planten ontstond dan een watertekort, waardoor
zij plotseling verwelkingsverschijnselen vertoonden.
KOOL, Brassica oleracea L.
K o o l v l i e g , Chortophila brassicae Bché
Over de vlucht van de koolvlieg werden weer waarnemingen gedaan op de plaatsen,
waar een zg. depot was aangelegd. Het zwaartepunt bij de berichtgeving werd echter
gelegd op het bepalen van de eiafzetting, waardoor het mogelijk werd ook na het
algemene persbericht, nog twee radioberichten te verspreiden.
In 1953 verschenen de eerste koolvliegen ongeveer een maand eerder dan in 1952,
nl. op 11 April. Op 16 April werd via de radio medegedeeld, dat de eerste vlucht was
aangevangen en dat op sommige plaatsen reeds enkele eitjes waren afgezet. De eiafzet
ting nam geleidelijk toe, waardoor het noodzakelijk werd om op 26 April opnieuw
een radiobericht uit te zenden. Op die datum was in geheel Nederland de koolvlieg
actief en werd overal eiafzetting waargenomen.
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In het algemeen bericht van S April, werden de middelen ter bestrijding van dit
insect geadviseerd,nl. :

Strooimiddelen: chloordaanstuif, parathionstuif 1 % en lindaanstuif 0.7 % g-isomeer.
Gietmiddelen : chloordaan emulgeerbaar middel, parathion- en lindaanmiddelen.
Over het algemeen was de schade aan bloem- en sluitkool gering. In sommige spruitkoolpercelen vielen daarentegen veel planten om als gevolg van de aantasting.
Voorts werd in verscheidene percelen spruitkool ook een bovengrondse aantasting
aangetroffen. Deze aantasting kwam in 1953 meer voor dan in de voorgaande jaren.
De koolvliegen zijn door nog onbekende oorzaken eitjes in de bladoksels of op de
jonge spruitjes van spruitkoolplanten gaan aizetten en niet zoals normaal in de
grond bij de stengelbasis. De larven vreten gangen in de spruiten, die daardoor
waardeloos worden. Plaatselijk trad deze abnormale aantasting nogal ernstig op.
Bonenvlieg,

Chortophila cilicrura Rond.

Te Middelharnis werden larven van de bonenvlieg hinderlijk in een veld met pas
uitgeplante bloemkoolplanten, waarvan zij de wortels en de ondergrondse stengel
delen vernielden. De bestrijding kan geschieden door te gieten met een parathionoplossing.
Cystenaaltjes,

Heterodera schachtii Schmidt 1871 en
H. cruciferae Franklin 1945

Verschillende koolsoorten zijn waardplant voor het bietencystenaaltje, Heterodera
schachtii, zowel als voor het koolcystenaaltje, Heterodera cruciferae. Zij bouwen hoge
aaltjes-populaties op.
Een belangrijk deel van onze koolteelt blijkt plaats te vinden op met cystenaaltjes be
smette grond.
Koolsoorten gelden in het algemeen als weinig gevoelig voor de aantasting. In 1953
werd in een aantal gevallen slechte groei van bloemkool geconstateerd, die zich voor
deed als aaltjeschade en gepaard ging met sterke aantasting van de wortels door de
aaltjes.
r o e s t , Cystopus Candidus (Pers. et Chév.) Lév. en
Albugo candidada (Pers. et Chev.) Kuntze

Witte

Uit verschillende delen van het land werden spruitkoolplanten ontvangen, die waren
aangetast door de witte roest.
De bladeren vertoonden plaatselijk witte vlekjes (sori of witte sporenhoopjes). Deze
vlekjes hadden een doorsnede van enkele millimeters tot een centimeter. De aange
taste bladeren werden spoedig geel en bruin, terwijl het bladweefsel vlak om de roestvlekjes hardgroen bleef.
Belangrijke schade kan ontstaan indien de witte roestplekjes op de spruiten voorkomen,
waardoor deze waardeloos worden. Het aantal witte roestvlekjes op de spruiten kan
zeer variëren; bij een ernstige aantasting kunnen de spruiten ook enigszins vervormd
worden.
Deze schimmel kan ook voorkomen op radijs, mierikswortel en onkruiden behorend
tot de Cruciferen, o.a. herderstasje, Capsella bursa pastoris L., die bij aantasting
misvormd worden.
Hoewel de aantasting over het algemeen niet ernstig is en de schade niet groot,
kwam de witte roest dit najaar in vele spruitkoolpercelen vrij ernstig voor. In de
literatuur wordt aanbevolen tegen deze ziekte te spuiten met koperbevattende mid
delen.
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Afb. 26. Bacterievlekkenziekte,
Pseudomonas
maculicola, in bloemkool; rondom de
vlekjes is een lichte randzône te zien.

Bacterievlekkenziekte,

Pseudomonas

maculicola (Mc. Cull.) Stevens
Dit jaar ontvingen we bloemkopl met bacterievlekken, die veroorzaakt waren door Pseudomonas
maculicola (Mc. Cull.) Stevens.
De bladeren hadden kleine licht-grijze tot don
kere vlekjes. Houdt men een blad tegen het licht,
dan ziet men rondom deze vlekjes een lichte rand
zône. (afb. 26). Aangetaste bladeren worden geel,
sterven af en vallen na enige tijd van de planten.
Wanneer de aantasting zeer hevig is, kan groeiremming optreden. Deze ziekte treedt veelal in
koele, natte zomers op. De bacterie gaat met het
zaad over, zodat men geen zaad van zieke planten
moeten winnen.

Z w a r t n e r v i g h e i d , Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson
Uit de koolstreek in Noord-Holland werd het verzoek ontvangen na te gaan, of de
opgezonden rode kool aangetast was door de bacterie Xanthomonas campestris
(Pammel) Dowson.
De symptomen kwamen sterk overeen met door deze bacteriën aangetaste kool, na
melijk donkere nerven en zwarte randen, maar volledige zekerheid kon niet worden
verkregen.

KOOLRAAP, Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.
Bacterie-zachtrot, Erwinia carotovora (Jones) Holland
De bacterie Erwinia carotovora (Jones) Holland werd bij koolrapen aangetoond. De
planten werden aanvankelijk verdacht van een aantasting door de schimmel Phoma
Ungarn (Tode) Desm.
De aantasting begon in de kon met een proces, dat op rotting wees. Later was het
zieke plantenweefsel ingedroogd en had een rul uiterlijk gekregen. In wezen was het
rottingsproces dieper in de raap doorgedrongen, wat uitwendig niet te zien was. Uit
deze zieke plekken zijn bacteriën geïsoleerd en wel voornamelijk Erwinia carotovora
(Jones) Holland. Een aantasting door Phoma Ungarn (Tode) Desm. werd niet vast
gesteld.
Vermoedelijk hebben de bacteriën door verwondingen hetzij van mechanische, hetzij
van dierlijke aard, in planten kunnen binnendringen.
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PREI, Allium porrum L.
B o n e n v l i e g , Chortophila cilicrura Rond.
Te Uithuizen veroorzaakten de larven van de bonenvlieg schade aan prei. De inzen
der berichtte ons dat hij twee à drie jaar geleden soortgelijke schade had gehad, maar
toen van veel groter omvang.
RADIJS, Raphanus sativus L. var. radicula Pers.
V a l s e M e e l d a u w , Peronospora brassicae Gäumann
Uit Groningen werd een geval gemeld, waarbij de hauwen van radijs voor zaadteelt
ernstig door valse meeldauw waren aangetast.
RAMENAS, Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) Pers.
Bacterieziekte, Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson
Uit St. Paneras werden ramenasknollen ontvangen, waarvan het blad gelig verkleurd
was. Bovendien liepen er enkele donkere strepen door sommige knollen, wat als een
niet normaal verschijnsel werd beschouwd, (afb. 27 en 28)
Zoals de naam aangeeft, bezit Raphanus sativus var. niger (Mill.) Pers. wel een don
kere epidermis, maar het inwendige van de knol is bij gezonde planten zuiver wit.
Isolaties uit de knol leverden bacteriekolonies op, waarbij bleek, dat deze de eigen
schappen van de bacterie Xanthomonas campestris (Pammel) Dows. bezaten. Dit kon
door inoculatieproeven op koolbladeren bevestigd worden. In de literatuur wordt deze
bacterie ook als parasitair op Raphanus sativus genoemd.

Afb. 27. Ramenas, aangetast door bacterieziekte, Xantho
monas camvrestis; verticaal doorgesneden knol.
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Afb. 28. Idem, horizontaal doorgesneden.

SLA, Latuca sativa L.
M i l l i o e n p o o t , Brachydesmus superus Latz.
Te Zwijndrecht deed deze millioenpoot in sla en bloemkoolplanten ernstige schade.
Ook uit Engeland wordt van deze millioenpoot schade aan sla gemeld.
TOMAAT, Solanum lycopersicum L.

Alternaria solani (Ell. et Mart.) Jones et Grout
Door het Rijkstuinbouwconsulentschap te Barendrecht werden jonge tomatenplanten
ingezonden, welke aangetast bleken te zijn door Alternaria solani (Ell. et Mart.) Jones
et Grout.
In normale gevallen is deze schimmel een veroorzaker van bladvlekken. Dit geval
bleek echter een aantasting van de stengel en stengelvoet te zijn. Voor zover ons
bekend is, werd deze vorm van aantasting in ons land nog niet waargenomen. In
de U.S.A. is dit wel het geval.
UI, Allium cepa L.
SJALOT, Allium ascalonicum L.
KNOFLOOK, Allium sativum L.
S p r i n g s t a a r t e n , Bourletiella pruinosa Tullb.
Deze springstaarten traden in Zeeuwsch Vlaanderen massaal op in uienpercelen.
Plaatselijk werd aanzienlijke schade waargenomen. Bij de bestrijding gaven zowel parathion als DDT resultaat.
G a 1 m ij t
Een aantal monsters uien, sjalotten en knoflook werd onderzocht op de aanwezigheid
van galmijten. In een groot aantal monsters werden galmijten waargenomen. In deze
gevallen is vermoedelijk sprake van een aantasting, veroorzaakt door de tulpengalmijt
Aceria (Eriophyes) tulipae Keifer of wel een zeer verwante soort.
De symptomen van aantasting zijn bij de diverse Allium-soorten enigszins ver
schillend.
Bij sjalotten, behorende tot het ras Ouddorpse bruine, is de aantasting zichtbaar
op de eerste vlezige bolrok, nadat de vliezige rokken zijn verwijderd. De meer of
mindere paarsrode verkleuring van de bolrok is op die plaatsen, waar de mijten
zich bevinden, verdwenen. Er ontstaan dan geelbruine plekken, soms ook geelbruine
strepen, die in de richting van de kop naar de basis van de bol lopen. Het oppervlak
van de plekken en strepen is niet meer glad, maar enigszins ruw, als gevolg van het
afsterven der opperhuidcellen. De geelbruine Dlekken kunnen plaatselijk aan één zijde
van de bol voorkomen, doch ook over de gehele bol verpreid; bijna altijd hebben de
plekken hun oorsprong aan de top van de bol.
Bij sjalotten van het ras Noordhollandse strogele treden als gevolg van de galmijtaantasting op de eerste vlezige rok lichtgele tot bruingele vlekken en soms ook lichtgele
strepen op. Het oppervlak van de plekken is korrelig.
Dezelfde symptomen komen voor bij zaaiuien, nl. bij de Rijnsburger- en Noord-Hol
landse strogele typen.
Ook bij knoflook is de aantasting geconstateerd. Aangezien in ons land op zeer kleine
schaal en dan wel voornamelijk door particulieren knoflook wordt geteeld, zijn de
bollen van de knoflookmonsters, die wij onderzocht hebben, vermoedelijk van buiten
landse herkomst. In tegenstelling tot hetgeen bij sjalotten en zaaiuien is vermeld, treedt
bij de witte vlezige knoflookbolletjes geen verkleuring op; op de plaatsen, waar de
mijten voorkomen, wordt de opperhuid dof en ruw.
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Aan de bestrijding van deze galmijten is reed bijzondere aandacht besteed. Door middel
van proeven is vastgesteld, dat de galmijten zeer gevoelig zijn voor blauwzuurgas.
De hoeveelheid, die van diverse middelen wordt gebruikt, dient overeen te komen met
een dosis van 0.9—1.4 g zuiver blauwzuur per m3. De temperatuur mag in de te
begassen ruimte niet lager zijn dan 15 ° C (60° F). De duur van de behandeling
bedraagt minstens 12 uur.
Aangezien de eidodende werking van het blauwzuurgas tamelijk gering is, moet de
behandeling in ieder geval na ongeveer 7—10 dagen worden herhaald.

Aspergillus niger v. Tiegh.
Uit Chileense uien werd de schimmel Aspergillus niger v. Tiegh. geïsoleerd. Het is
bekend dat deze schimmel een belangrijke bewaarziekte kan veroorzaken. In Neder
land is deze ziekte als bewaarziekte niet bekend.
B a c t e r i e - z a c h t r o t , Erwinia carotovora (Jones) Holland
Wederom bleken dit jaar enkele partijen uien aangetast te zijn door de bacterie Er
winia carotovora (Jones) Holland. Wanneer van een ernstige aantasting sprake was,
waren de bollen slijmerig en papperig.
Als zieke uien na de oogst opgeslagen worden, hetzij buiten in rennen, hetzij in een
opslagruimte, of een koelhuis, dan bestaat altijd de mogelijkheid van uitbreiding van
de aantasting, wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig zijn.
Het is daarom van belang om ziek materiaal te velde te verwijderen en bij het oogsten
van de uien terdege op aangetaste bollen te letten. Een belangrijke factor is tevens,
dat de bollen droog opgeslagen worden en er in de opslagruimte een droge, koele
atmosfeer heerst met voldoende ventilatie.
WORTELEN, Daucus carota L.
Behalve de vrij bekende aantastingen door de schimmels: Botrytis cinerea Pers., Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat., Stemphylium radicinum (M. D. et E.) Neerg.
(syn. Alternaria radicina M. D. et E.) kwamen wij verschillende onbekende ziekte
beelden tegen.
Uit de betreffende monsters werden geïsoleerd :

1)
2)
3)

Rhizoctonia sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp., Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc., Pythium sp. en Cylindrocarpon radicicola Wr.

Een deel van deze aantasting staat vrijwel zeker in verband met wortelaaltjes. Een
nader onderzoek hiernaar is lopende. (Zie blz. 215.)
Via de R.L.V.D. ontvingen wij een inzending wortelen, waarbij het loof aangetast
bleek te zijn door de schimmel Alternaria porri (Ell.) Neerg. f. sp. dauci (Kühn)
Neerg.
N a t r o t, Erwinia carotovora (Jones) Holland
Deze bacterie tast ook wortelen aan, hetgeen bleek uit enkele gevallen, waarbij bo
vengenoemde bacterie geïsoleerd werd. De bacteriën tastten meestal via verwondingen
de wortelen aan, vernielden het weefsel totaal en maakten er een weke, slijmerige
massa van.
Droog, luchtig en koel opkuilen vermindert tijdens de bewaring het uitbreidingsgevaar.
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KRUIDEN
VINGERHOEDSKRUID, Digitalis purpurea L.
Stengelaaltje, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 1936.
Ook in 1953 werd een stengelaaltjesaantasting in een voor de geneesmiddelenindustrie
verbouwd gewas Digitalis purpurea geconstateerd, thans in Friesland.
Voor nadere gegevens zij verwezen naar blz. 167—168 van het Jaarboek 1951/1952.

VALERIAAN, Valeriana sp.

Phyllosticta Valerianae Sm. et Ramsb.
Vermoedelijk was de slechte stand van een gewas valeriaan het gevolg van een aantas
ting door Phyllosticta Valerianae Sm. et Ramsb.

2. Waarnemingen en proeven in Tuinbouwgewassen.
APPELSCHURFT,

Venturia

inaequalis

(Cooke)

Aderh.

en

PERENSCHURFT,

Venturia pirna Aderh.
In 1953 trad over het algemeen vrij veel schurft op. Ten dele is dit zeker te wijten
aan de voor de schurftzwam gunstige omstandigheden in de loop van de zomer. Er
viel verspreid over een lange periode vrij veel regen, hoewel de temperatuur niet
altijd hoog was (in de maand Juni werd zelfs een kouderecord gevestigd).
De ascosporenuitstotingen werden in de voorjaarsmaanden Maart, April, Mei en
Juni op de gebruikelijke wijze vastgesteld en zoveel mogelijk voorspeld, welke voor
spellingen zoals gebruikelijk via de radiowaarschuwingsdienst bekend werden gemaakt.
De resultaten van de tellingen van de aantallen uitgestoten ascosporen werden teza
men met de gegevens betreffende de max. en min. temperatuur op 10 cm boven de
grond en de regenval wederom samengebracht in een grafiek (zie grafiek 15). Deze
gegevens gelden voor Wageningen.
Tevens is in grafiek 15 aangegeven wanneer de radioberichten werden omgeroepen.
In totaal werd één voorwaarschuwing gegeven ( j ;, 11 maal werd een ascoporenuitstoting aangekondigd (
) en 13 maal melding gemaakt van plaats gevonden heb
bende ascosporenuitstotingen ( >. Vier maal konden deze berichten gecombineerd
worden ( •ƒ ).
In twee voor het gehele land duidelijke gevallen kon gewezen worden op het op
treden van een infectieperiode, waarmee een eerste stap werd gezet op de weg naar
een infectie-waarschuwingsdienst als verfijning van de schurftwaarschuwingsdienst.
De methode van het enige dagen tevoren voorspellen van de uitstotingen liet ons
t.a.v. de eerste ascosporenvlucht dit jaar onverwachts vrijwel in de steek. De bla
deren, die kunstmatig enige tijd aan een hogere temperatuur waren blootgesteld ge
weest om de peritheciën sneller te doen rijpen dan buiten het geval is, gaven in
tegenstelling met hetgeen normaal gebeurt, niet eerder uitstotingen van ascosporen
te zien. Gelukkig was i.v.m. de naderende feestdagen (Goede Vrijdag op 3-4, Pasen
op 5 en 6/4) reeds tijdig via de radio aangedrongen op het ondanks de slechte weers
omstandigheden, uitvoeren van een voorbehoedende bespuiting met een kopermiddel
en hieraan was vrij algemeen gevolg gegeven.
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Het gevaar van het zich uitsluitend baseren op een curatief spuitschema bleek nu
overduidelijk.
De eerste infectieperiode trad in vrijwel het gehele land op 2, 3 of 4 April op (alleen
in het noord-oosten pas op 6 April), zodat gedurende de Paasdagen of vlak daarna
curatief gewerkt moest worden.
De weersomstandigheden — aanhoudende regen tot 7 of 8 April — maakten de uit
voering van bespuitingen praktisch onmogelijk. In Zeeland was de grond op de
zwartgehouden bedrijven dusdanig doorweekt, dat men met de trekker niet in de
boomgaarden kon komen, of in een enkel geval met twee trekkers er in slaagde een
tank van 600 1 te vervoeren. Dat dit funest is voor de bodemstructuur behoeft geen
betoog. De in Zeeland gebruikelijke „derde Paasdag", waarop niet gewerkt wordt,
kon dit jaar t.o.v. infectie door schurft niet ongelukkiger vallen.
De ascosporenuitstotingen gingen in 1953 bijzonder lang door, waarbij gedurende
de eerste weken van Juni telkens nog enkele sporen vrijkwamen. Het was dan ook
moeilijk definitief het eind van de ascosporenperiode te bepalen. Tenslotte werd
deze op 13 Juni gesteld.
Wanneer men de infectieperioden van vijf plaatsen in Nederland vergelijkt (zie
tabel 32), blijkt een goede overeenstemming te bestaan. Bij de eerste periode kan
men het verloop van het regenfront duidelijk volgen. Bij de andere perioden is dit
iets minder duidelijk. De meeste in'fectieperioden traden in het gehele land op, zij
het niet op dezelfde data. Enkele traden alleen in bepaalde gebieden op.
Toch moet het o.i. mogelijk geacht worden, mede op grond van de gegevens uit tabel
32, d.m.v. een snelle melding van op bepaalde plaatsen optredende infectieperioden
aan een centraal punt, de radiowaarschuwingsdienst voor de schurft uit te breiden
met berichten hierover.
Tabel 32.

Infectieperioden voor ascosporen van Venturia inaeaualis
en V. pirina in 1953.

Inf. periode
11—12/6

Wilhelminadorp

Maastricht

1
2
3

2— 4/4

3,4 en 5/4
9—10/4
27—28/4
28—29/4
8/5
14—15/5

4
5
6

7

—
—•

—-

14—15/5
15—16/5
27—28/5
29—30/5
1— 3/6
3— 4/6
11—12/6

De Meern
(Utrecht)

NoordHolland

Zeerijp
(Gron.)

3— 4/4

3— 6/4

6/4

—

—

—

27—28/4
28—29/4

27/4

—

—

-—

3—4/5
11/5

14—16/5

15/5

—

27/5

—

—

27—28/5
29/5— 1/6
10—11/6

—

—

29—30/5
2— 3/6

29—30/5
1— 2/6

10/6

10—11/6

30/5—2/6
6/6
—

Een nadere beschouwing leert, dat de infectieperioden in de meeste gevallen duidelijk
van elkaar te scheiden waren, zodat curatieve bespuitingen wat betreft de beschikbare
tijd uitgevoerd konden worden, afgezien van de vorengenoemde bezwaren. Alleen
bij de perioden onder 6 vermeld zouden in dit opzicht moeilijkheden kunnen ontstaan,
vooral in Zeeland.
Zou men geheel op curatieve basis gespoten hebben — waarbij niet uit het oog ver
loren moet worden, dat dergelijke bespuitingen, met kwikmiddelen uitgevoerd, te
vens een preventieve werking van 4 à 5 dagen hebben — dan zouden in 1953 in
de ascosporenperioden in Zeeland vier bespuitingen (op of omstreeks 5/4, 17/5,
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31/5 en 13/6) voldoende zijn geweest, in de overige gebieden vijf.
(Maastricht:
DeMeern:
Nd.-Holland :
Zeerijp :

6/4,
5/4,
7/4,
7/4,

30/4,
30/4,
28/4,
5/5,

10/5,
17/5,
16/5,
12/5,

28-29/5,
31/5,
31/5,
28/5,

12/6;
11/6;
12/6;
7/6).
Afb. 29. Regenduurmelder; opvangtrechter buiten.

Afb. SO. Idem, registratie-apparatuur.

Het vraagstuk van de apparatuur voor het bepa
len van infectieperioden kwam in 1953 weer iets
nader tot een praktischs oplossing.
Het ideaal van een bevochtigingsduur- of „bladnat"-meter is nog niet bereikt. Bij het ontbreken
daarvan zijn echter registrerende instrumenten, die
begin en liefst ook eind van een regenbui aange
ven, reeds van betekenis.
Verscheidene typen regenmelders en regenduurmelders kwamen tot ontwikkeling. Met enkele
daarvan zal verder worden geëxperimenteerd, o.a.
met een apparaat door de Plantenziektenkundige
Dienst ontwikkeld (zie afb. 29 en 30) en met een,
door het K.N.M.I. ontworpen.

Voorts bleek uit door het K.N.M.I. uitgevoerde waarnemingen en berekeningen dat
voor de temperatuurbepalingen gedurende de infectieperiode hoogstwaarschijnlijk vol
staan zal kunnen worden met een geijkte max. en min. thermometer, geplaatst op een
beschaduwde plaats in een boomgaard op 1 à 2 m boven de grond. Bij het begin
van een regenbui of 's avonds voor het naar bed gaan, wanneer men regen verwacht,
trekt men de staatjes op de kwikkolommen. Aan het eind van de periode, dat de
boom nat is — door waarneming vast te stellen — leest men de max. en min. tem
peratuur af en bepaalt van deze twee waarden het gemiddelde. Dit bleek een vol
doend betrouwbaar temperatuurgemiddelde te zijn.
Ook in 1953 werd d.m.v. veldproeven een nadere karakterisering van de verschillende
typen schurftbestrijdingsmiddelen verkregen.
Daarbij bleek, dat de volgende indeling gemaakt kan worden:

1.

beschermende fungiciden
Hiertoe behoren de kopermiddelen, de kwikmiddelen, Californische pap, spuitzwavels, ijzer- en zinkdithiocarbamalen, middelen op basis van dinitrorhodaanbenzeen, TMTD en captan. De bescherming, die deze middelen aan het gewas
verlenen, is verschillend van duur. Deze duur is niet alleen afhankelijk van
factoren, zoals meer of minder sterke groei van het gewas, regen, e.d., maar
bleek ook afhankelijk te zijn van het gebruikte type middel.
De middelen, die het langst bescherming aan het gewas verlenen, zijn de koper
middelen en captan. Deze periode van bescherming kan vermoedelijk op 10—12
dagen gesteld worden, waarbij overigens steeds rekening gehouden moet worden
met de genoemde andere factoren.
De kwikmiddelen verlenen slechts gedurende 4—5 dagen bescherming aan het
gewas. De overige middelen staan tussen deze beide groepen in.

2.

Curatief werkende of directe fungiciden.
De enige middelen, die voor de praktijk voldoend© lang na een infectie nog do
dend of remmend werkzaam zijn, zijn de kwikmiddelen. Deze werkingsduur kan
eveneens op vier, maximaal vijf dagen gesteld worden. Captan werkt nog 36—48
uur na het begin van een infectieperiode in een voor de praktijk voldoende mate.
Zinkdithiocarbamaten, zowel in de ziram- als in de zinebvorm hadden, indien
binnen 24 uur na het begin van de infectie toegepast, nog wel enig effect, doch
dit was voor de praktijk onvoldoende. Hetzelfde geldt voor spuitzwavel. Er zijn
aanwijzingen, dat ook dinitrorhodaanbenzeen soms enig curatief effect heeft.
Dit zal nog nader geverifieerd moeten worden.

ONDERZOEK NAAR HET VOORKOMEN EN DE BESTRIJDING VAN SCHORSBRAND VAN POPULIEREN, Dothichiza populea Sacc. et Briard
Schorsbrand in populieren, veroorzaakt door de zwam Dothichiza populea, is een
—- vooral in kwekerijen en jong plantsoen — veelvuldig voorkomende ziekte, die
het afsterven van de bomen tengevolge kan hebben, doch die niet ieder jaar in even
ernstige mate optreedt. In 1953 evenwel trad deze aantasting weer in ernstige mate
opBij een in de loop van 1953 ingestelde enquête, waarbij 17.000 jonge, in het voorjaar
van 1953 uitgeplante twee- en driejarige populieren gecontroleerd werden, bleek 9 %
hiervan dood te zijn en 36 % aangetast.
Van bijna 11.000 nog op de kwekerijen aanwezige populieren van dezelfde leeftijd
als de uitgeplante, bleek 2,5 % dood te zijn en nog 16 % ziek.
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Uit deze enquête kwamen tevens belangrijke soortverschillen t.a.v. de vatbaarheid naar
voren, die overigens de hieromtrent reeds bekende feiten grotendeels bevestigden.
De overige gegevens, die deze enquête opleverde, worden nog bewerkt en zullen
t.z.t. •— indien zij belangrijk blijken — elders gepubliceerd worden.
Sedert 1949 worden jaarlijks proefbespuitingen met enige fungiciden op kwekerijen
uitgevoerd met het doel te komen tot het vaststellen van een chemische bestrijdings
wijze, Gebleken is, dat op de kwekerij zowel bespuitingen met Bordeauxse pap
(1—l'/ä %), als met organische kwikverbindingen (0.1—0.2%) en dithiocarbamaten
(0.2 %) een gunstig effect kunnen hebben.
Toch zijn de proef resultaten nog onvoldoende om reeds een bespuitingsschema vast
te stellen. Met name de gunstigste bespuitingstijdstippen dienen nog nader bepaald
te worden. Door gebrek aan aantasting in enige der jaren, dat de proeven uitgevoerd
werden, konden deze tijdstippen nog onvoldoende bepaald worden. Wel bestaan er
aanwijzingen, dat vermoedelijk vrij vroeg in het seizoen (April/Mei) begonnen zal
moeten worden en dat bespuitingen na September weinig zin zullen hebben.
Het bovengenoemde onderzoek werd en wordt verricht onder de auspiciën van een
speciale „Werkgroep voor de Bestrijding van Dothichiza populea". In deze werk
groep werken samen het Staatsbosbeheer, de Nederlandse Heide Maatschappij, het
Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool, het Bosbouwproefstation T.N.O., de N.A.K.-B., het Instituut voor Plantenziektenkundig Onder
zoek en de Plantenziektenkundige Dienst.
De samenstelling van deze werkgroep aan het eind van 1953 was als volgt: Prof.
Dr G. Houtzagers (voorzitter), Ir F. W. Burger, M. A. Erkelens, Dr J. G. ten Houten,
Dr. Ir H. N. Kluyver, Ir W. E. Meyerink, Ir C. A,. R. Meyneke (secretaris), Th. J.
de Vin en Dr H. van Vloten.
Naast de reeds genoemde enquête en het werk op het gebied van de chemische
bestrijding worden tevens onder auspiciën van deze werkgroep bemestingsproeven uit
gevoerd, daar zeer waarschijnlijk de bemesting een grote rol speelt bij de aantasting.
Een dezer proeven ligt op het terrein van het Bosbouwproefstation T.N.O. te Wageningen en wordt door dit Instituut behartigd, de andere ligt in Baarn en wordt
verzorgd door het Staatsbosbeheer.

WAARNEMINGEN EN PROEVEN MET BETREKKING TOT DE
BODEMMOEHEID IN DE BOOMKWEKERIJ

In 1952 is een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de oorzaak en de mate
van optreden van bodemmoeheidsverschijnselen ia boomkwekerijen in verschillende
delen van ons land.
Hiertoe werden uit verscheidene plaatsen monsters van diverse gewassen onderzocht.
Uitgegaan werd van de op de resultaten van oriënterende proeven berustende ge
dachte, dat de bewuste verschijnselen worden veroorzaakt door wortelaaltjes, be
horende tot verschillende geslachten, waarvan het voornaamste Pratylenchus is.
Bij het onderzoek is hoofdzakelijk gewerkt met wortelmonsters, daar dit minder tijd
rovend en technisch doelmatiger bleek dan het onderzoek van grondmonsters. Uit
het onderzoek is duidelijk geworden, dat de bovengenoemde aaltjes sterk verspreid
voorkomen.
Bij bemonstering van zieke en ogenschijnlijk gezonde plekken op één perceel werd
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zeer vaak een correlatie gevonden tussen het aantal aaltjes en de stand van het
gewas, met dien verstande, dat een hoog aantal aaltjes correspondeerde met een
slechte stand. Voorts viel het op, dat in monsters van eenzelfde gewas, genomen op
verschillende terreinen, een zeer wisselend aantal Pratylenchus-aaltjes kan worden aan
getroffen, zonder dat de planten uiterlijk aanwijsbare verschillen vertonen.
Ook werden uit proeven aanwijzingen verkregen, dat verschillende gewassen zeer ver
schillend reageren op de aanwezigheid van deze aaltjes. Nader onderzoek zal dit
moeten verifiëren. Gehoopt wordt, dat op den duur uit deze proeven gegevens ver
kregen worden voor het vaststellen van een doelmatige vruchtwisseling.
Het onderzoek omvatte voorts een aantal proeven met het doel na te gaan of door
grondontsmetting de moeheidsverschijnselen kunnen worden opgeheven.
Van de drie gebruikte grondontsmettingsmiddelen bleek EDB (dibroomaethaan) de
minst aaltjesdodende werking te hebben. Chloorpicrine en D.D. gaven gunstige resul
taten te zien.
Ter verkrijging van meer gegevens zijn in het najaar 1953, volgens hetzelfde proef plan als in 1952, wederom proefvelden aangelegd met de drie genoemde middelen,
aangevuld met een specifiek fungicide.
Met het oog op exportbelangen werd in 1953 tevens een proef opgezet met het doel
een behandeling voor aangetaste planten vast te stellen, die de in de wortels aanwe
zige aaltjes zou doden en de planten in leven zou laten. De behandelingen bestonden
uit dompeling van de planten in aaltjesdodende middelen in verschillende concentraties
en in warmwaterbaden van verschillende temperaturen en gedurende verschillende
tijden. De resultaten van deze proeven dienen nog afgewacht te worden.

PROEVEN TER BESTRIJDING VAN Fusarium IN GLADIOLENKNOLLEN,

Gladiolus spp.
Ter bestrijding van deze ziekte werden van de var. Tivoli knollen van zift 4-5 en zift
5-6 vlak voor het planten behandeld met een organisch kwik-bevattend middel
(Aretan). Er werden enige behandelingen uitgevoerd, die varieerden in tijdsduur en
concentratie.
De objecten 4 en 5 gaven een forser gewas te zien dan de overige objecten, terwijl
de bloei ongeveer een week eerder begon.
Zowel tijdens de groei als bij de controle op partij werden de door Fusarium aan
getaste planten en knollen verwijderd. Het gewicht van de gedroogde knollen per
object omvat dus alle niet door Fusarium aangetaste knollen en werd einde Januari
1954 bepaald. De totale resultaten zijn weergegeven in de tabellen 33 en 34.
Tabel 33
Object

1
2
3
4
5

Tivoli zift 4—5
Behandeling

i/4 %—48 uur
Va %—24 uur
1 %—12 uur
Vs %—48 uur
onbehandeld

Aantal
knollen per
object
600
600
600
600
600

Aantal verwijderde
planten
10
4
9
2
114

knollen
3
3
2
4
51

Oogstgewicht
9.8
8.5
8.0
10.1
8.3

kg
„
„
„
„
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Tabel 34
Object

1
2
3
4
5

Tivoli zift 5—6
Behandeling

1/i

%—48 uur
%—24 uur
1 %—12 uur
i/s %—48 uur
onbehandeld

1/2

Aantal
knollen per
object

Aantal

verwijderde

planten

knollen

180
180
180
180
180

1
3
2
3
64

3
1
3
1
9

Oogstgewicht
2.9
2.9
2.6
3.4
1.7

kg
„
„
„
„

Uit deze resultaten blijkt, dat de behandelingen een gunstige invloed op het voorko
men van Fusarium-aantasting hebben uitgeoefend. De verschillen tussen de behan
delingen onderling ten aanzien van het aantal aangetaste planten en knollen zijn evenWel onbetekenend. Met betrekking tot de opbrengst gaf behandeling 4 (Vs %—48
uur) bij beide partijen de hoogste opbrengst.
Bij Tivoli zift 5—6 gaf het onbehandelde object, zoals te verwachten was, een dui
delijk verlaagde opbrengst tengevolge van de aantasting door Fusarium.
De betrekkelijk hoge opbrengst van het onbehandelde object bij Tivoli zift 4—5 is,
gezien de sterke uitval door Fusarium, opvallend. Waarschijnlijk zijn de overblijvende
planten door de vrij gekomen ruimte onder gunstiger groei-omstandigheden komen
te verkeren, waardoor de grootte der knollen is toegenomen.

PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DE GROTE NARCISVLIEG,
Lampetia equestris F. IN NARCISSENBOLLEN, Narcissus spp.
Bestuivingen te velde
In 1953 werden met een HCH-bevattend stuifmiddel (5 %) op enkele plaatsen be
stuivingen uitgevoerd. Per m2 werd per bestuiving 15 gram verstoven. Naast de be
strijding van de narcisvlieg hadden enkele dezer proeven tevens ten doel na te gaan,
in welke periode de belangrijkste afzetting van de eitjes plaats heeft. Daartoe werd
op bepaalde objecten één of meermalen een bestuiving achterwege gelaten.
De resultaten waren in zoverre teleurstellend, dat er tussen de diverse objecten (in
clusief de onbehandelde) geen betrouwbare verschillen naar voren kwamen. Waar
schijnlijk heeft de bestuiving met HCH een afschrikkende werking op de insecten
uitgeoefend tengevolge waarvan ook de onbehandelde objecten, welke tussen de be
handelde verspreid lagen, minder door de vliegen bezocht zijn.
Reactie van het gewas te velde e n bij de groei n a begassingen van de bollen
In de herfst van 1952 werden met gezonde bollen diverse begassingen uitgevoerd met
het doel om na te gaan of deze behandelingen van invloed zijn op de broei en de
groei van het gewas op het veld. Er werd gewerkt met methylbromide en blauwzuur
bij verschillende tijdsduur, concentratie en druk (zowel atmosferische druk als een
onderdruk van 66 cm kwik).
Uit deze proeven bleek o.a., dat de ontwikkeling van de bollen, die gedurende 24 uur
bij 10 ° C en atmosferische druk bij een concentratie van 18 gr HCN per m3 begast
waren, zowel te velde als bij de groei in de kas zeer slecht was.
De overige objecten gaven geen betrouwbare verschillen te zien.

112

Bestrijding van de larven van de narcisvlieg door middel
van begassingen van de bollen
Ook in dit seizoen werden deze begassingen met behulp van de gasinstallatie te Wageningen op uitgebreide schaal voortgezet.
Behandeling met blauwzuur
a.

Atmosferische druk.
De behandelingen met 18 en 14 gr HCN per m3 gedurende 24 en 12 uren geven
eenzelfde verloop te zien, nl. bij de le controle is het resultaat niét, bij de tweede
controle wèl afdoende. De doding verloopt in beide gevallen betrekkelijk lang
zaam. De concentratie van 18 gr HCN per m3 brengt met zich mede, dat de
ontwikkeling der bollen veel te lijden heeft en komt daardoor voor praktische
toepasing niet in aanmerking.

b.

Vacuum.
Alle toegepaste behandelingen geven een afdoende bestrijding van de larven te
zien; aan de praktische uitvoering van deze methode zijn echter belangrijke be
zwaren verbonden.

Behandeling met methylbromide
a. Atmosferische druk.
Hierbij is alleen bij een concentratie van 32 cc per m3 bij beide controles een do
dingspercentage van 100 bereikt. In tegenstelling tot de resultaten Van 1950 gaf
een concentratie van 28 tc per m3 bij de tweede controle geen afdoend resultaat,
hoewel het dodingspercentage wel hoog lag.
b.

Vacuum.
Van deze behandelingen gaven 32 cc per m3 en 28 cc per m3 beide een af
doend resultaat Blijkbaar is 28 cc per m3 de minimale toxische dosis.
Ter beoordeling van de reactie van de bollen te velde en bij de broei zijn deze
behandelingen eveneens op gezonde bollen toegepast. Het resultaat hiervan kan
pas in het voorjaar van 1954 worden beoordeeld.
PROEVEN TER BESTRIJDING VAN Acantholena spinipes Mg.,
IN NARCIS, Narcissus spp.

De bestrijdingsproeven, die met een HCH-bevattend middel (per bestuiving 50 gram
HCH 5 % per m2) uitgevoerd werden, hadden tot resultaat, dat noch op de behan
delde, noch op de onbehandelde objecten, Acantholena-aantasting werd geconstateerd.
Dit was eveneens het geval in de onbehandelde narcissen naast de proefvelden.
Het is dus mogelijk, dat terreinen, waarop, hoewel soms slechts gedeeltelijk, met
HCH gestoven was, door de vliegjes gemeden worden.
PROEVEN TER BESTRIJDING VAN AALTJES
IN TIJGERBLOEMKNOLLEN, Tigridia pavonia (L.f.) Ker.
Sinds enige tijd worden verscheidene partijen Tigridiaknollen aaltjesziek bevonden.
In verband hiermede zijn dit jaar te Wageningen proeven opgezet om een indruk te
krijgen van de omvang der aantasting, te onderzoeken welke aaltjes in dit gewas als
parasiet optreden, een goede bestrijdingswijze te vinden en aandacht te schenken aan
besmettingsgevaar.
Er is gewerkt met twee partijen, nl. één afkomstig uit Hillegom en één, die gegroeid
is op het proefveld te Wageningen.
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De Wageningse partij bleek zwaar aangetast te zijn door Ditylenchus destructor. In
een monster van 20 knollen werden bv. 2000 exemplaren geteld. Dergelijke partijen
geven een duidelijke oogstdepressie te zien, daar sterk aangetaste knollen bijna geheel
ten gronde gaan. De Hillegomse partij vertoonde een zeer lichte aantasting.
Van beide partijen werd een gedeelte één week en een ander gedeelte twee weken
bewaard in een ruimte met een temperatuur van ca 25 ° C en flinke ventilatie. Na
afloop van deze bewaarperiode werden de partijtjes nogmaals gesplitst, waarna één
gedeelte een warmwaterbehandeling van 43Vs ° C onderging gedurende één uur en
een ander gedeelte een warmwaterbehandeling van 43 Va 0 C gedurende twee uur. Bij
de hierna volgende laboratoriumcontrôle werden in deze partijtjes, in tegenstelling
tot het niet „gekookte" gedeelte, geen levende aaltjes meer aangetroffen.
De reactie van de knollen op deze behandelingen zal het volgende seizoen te velde
worden nagegaan.
PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DE GALMIJT,

Aceria (Eriophyes) tulipae Keifer IN TULPENBOLLEN, Tulipa spp.
Begassingen
Met behulp van de gasinstallatie te Wageningen werden de proeven tot bestrijding
van de tulpengalmijt op uitgebreide schaal voortgezet. Er werd gewerkt met blauwzuurgas en methylbromide bij verschillende tijdsduur en druk. De temperaturen tij
dens de behandelingen schommelden tussen 15 en 18 ° C.
Na twee begassingen, uitgevoerd met een tussenruimte van ongeveer 12 dagen, werden
zelf«- nij de laagste concentraties (6 gr. HCN per m3 gedurende 24 uren bij atmosfe
rische druk of 2 uren bij een vacuum van 66 cm kwik of 20 cc methylbromide per
m3 gedurende 4 uren bij atmosferische druk of 2 uren bij vacuum) geen levende mijten
meer aangetroffen.
Werd slechts één begassing uitgevoerd, dan was in een paar gevallen, nl. bij de be
handeling met 24 cc en 20 cc methylbromide per m3 gedurende twee uren bij va
cuum het resultaat twijfelachtig. Van het totale aantal getelde mijten bleek nl. resp.
V4 % en 5 % nog in leven te zijn. Toen deze behandelingen nog een keer herhaald
werden, was het dodingspercentage evenwel 100%. De overige concentraties (28
cc en 32 cc per m3) bij de vacuumbehandeling, alsmede alle behandelingen (20, 24,
28 en 32 cc per m3) bij atmosferische druk gedurende 4 uren, gaven een afdoend
resultaat.
Dit geldt ook voor alle blauwzuurgasbehandelingen (18, 14, 10 en 6 gr HCN per
m3) zowel bij atmosferische druk gedurende 24 uren als bij vacuumbehandelingen
gedurende 2 uren.
Naar aanleiding van deze resultaten werd een serie behandelingen uitgevoerd met
lagere blauwzuurconcentraties gedurende 4 uren bij atmosferische druk. De resul
taten hiervan zijn in tabel 35 weergegeven.
Tabel 35
Behandeling
Datum
3-12-53
4-12-53
4-12-53
7-12-53
7-12-53
8-12-53
Onbehandeld
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Concentratie
1
2
4
6
8
10

gr HCN/m3
gr
gr
>>
gr
>>
gr
gr

Contrôle-mijten

Druk

Duur

Datum

atm.

4 uur

7-12-53
8-12-53
8-12-53
11-12-53
12-12-53
12-12-53
14-12-53

Levend

Dood

0
0
0
0
0
0
328

308
124
220
532
1448
568
428

Ook bij de tweede controle, die ongeveer 10 dagen na de eerste controle plaats vond,
werden bij de behandelde partijtjes geen levende mijten aangetroffen.
Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de tulpengalmijt zeer gevoelig is voor blauw
zuur en dat één begassing reeds een afdoende bestrijding kan geven. Of dit in de
praktijk, waarbij in schuren gegast wordt, ook mogelijk is, dient nader onderzocht
te worden.
De reactie van de bollen op de begassingen was bij samenstelling van dit verslag
nog niet bekend.
Dompelproeven
Met twee organisch kwik-bevattende middelen en met lysol werden bij verschillende
tijdsduur en concentratie op een vrij ernstig aangetaste partij tulpen eveneens bestrijdingsproeven uitgevoerd.
De hiermede bereikte resultaten bleken onvoldoende te zijn. Mogelijk heeft het late
tijdstip van toepassing (resp. 3 November en 12 December) hierbij een rol gespeeld.
Reactie van het tulpengewas te velde op begassingen der
bollen
In de herfst van 1952 (Oct.—Nov.) werden met door galmijt aangetaste bollen van
de variëteit Adca (zift 10) en met gezonde bollen van de variëteit Carrara (zift 12)
verschillende begassingen met methylbromide uitgevoerd om mede de reactie van
het gewas op deze begassingen na te gaan.
Van eerstgenoemde variëteit kregen de bollen behandelingen met resp. 24, 28 en
32 cc methylbromide per m3,. gedurende 2 uren bij een temperatuur van ongeveer
20 0 C, zowel bij een vacuum van 66 cm kwik als bij atmosferische druk. De bollen
van de variëteit Carrara kregen een soortgelijke behandeling, doch hierbij bedroeg
de concentratie 16, 24 en 32 cc methylbromide per m3.
In het voorjaar kwamen de planten van beide variëteiten bij de diverse behandelingen
zeer regelmatig op, terwijl er tijdens de verdere groei- en bloeiperiode evenmin ver
schillen te zien waren. Alle bloemen hadden zich goed ontwikkeld en er viel geen
bloembeschadiging waar te nemen.

PROEVEN TER BESTRIJDING VAN MEELDAUW, Erysiphe horridula (Lév.)
BIJ VERGEETMIJNIETJES, Myosotis spp.
In sommige jaren kunnen percelen voor zaad geteelde Vergeetmijnietjes in ernstige
mate door meeldauw worden aangetast. Wanneer deze ziekte optrad, werd in de
praktijk veelal gestoven met bloem van zwavel, welke behandeling echter meestal
niet het gewenste resultaat opleverde.
In 1949 werden door ons de eerste oriënterende proeven genomen om té komen tot
een betere bestrijding van deze ziekte. Gewerkt werd met spuitzwavels en Californische pap. Met de bespuitingen werd begonnen, toen het gewas zich reeds flink ont
wikkelde. De behandelingen werden om de 10—14 dagen herhaald.
Op 20 Mei begonnen zich in het gehele proefperceel aantastingshaarden te vormen,
die zich snel uitbreidden.
Hoewel eind Mei een duidelijk verschil in aantasting tussen behandeld en onbehandeld
viel waar te nemen, was de mate van aantasting toch zo hevig dat de gehele oogst
als verloren moest worden beschouwd.
Daar met de bespuitingen in 1949 klaarblijkelijk te laat werd begonnen, werd de
behandeling in de volgende jaren reeds ingezet wanneer het gewas na de winter de
groei ging hervatten.
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In 1951 was het voorjaar buitengewoon schraal en droog; dit had tot gevolg dat
gespoten moest worden onder zeer ongunstige weersomstandigheden. Hierdoor trad
zowel in de veldjes, behandeld met Californische pap als in die behandeld met spuitzwavel een ernstige bloemverbranding op, die ons voor de oogst het ergste deed
vrezen.
Hoewel wegens de ongunstige weersomstandigheden de meeldauwzwam geen vat op
het gewas had kunnen krijgen, werd om de onderlinge invloed van de middelen na
te gaan, toch overgegaan tot het maken van een oogstanalyse. Wegens de grote moei
lijkheden bij het dorsen werden de drie parallellen vóór het dorsen samengevoegd
en gezamenlijk verwerkt.
De volgende resultaten werden verkregen (tabel 36).
Tabel 36
Opbrengst per are

Middel
Californische pap 0,5 %
spuitzwavel 0,5 %
spuitzwavel 0,25 % + Calif, pap 0,25 %
onbehandeld

1970
1733
1800
1800

g
g
g
g

Uit deze cijfers blijkt dat een vrij ernstige bloemverbranding bij Myosotis niet be
hoeft te lijden tot een oogstderving.
Aangezien ook in de daaropvolgende jaren op onze proefvelden de meeldauwziekte
weinig of niet optrad, moest het tot 1953 duren voor een duidelijke uitspraak over
de bestrijdingsmogelijkheden van deze ziekte kon worden verkregen.
In de proeven werd gespoten met spuitzwavel 0,4 % en koperolie (Cupremuls) 0,3 %.
De proef werd in 3-voud uitgevoerd; de percelen waren Vg are groot en het vloeistofverbruik bedroeg 8 liter per are.
Met de behandelingen werd begonnen op 28 April; zij zijn herhaald op 12 en 23
Mei en 3 Juni.
Hoewel op 12 Mei het gewas nog volkomen gezond was, werd op 23 Mei een zware
aantasting in de blanco veldjes geconstateerd. Ook in de met koperolie behandelde
veldjes trad reeds een lichte aantasting op.
Op 3 Juni werden waarderingscijfers gegeven, waarvan de gemiddelden hier worden
vermeld. Hierbij stelt 10 een volkomen gezond en 0 een volkomen verziekt gewas
voor.
Spuitzwavel
9
Vloeibaar koper
5'/a
Blanco
3
Op 8 Juni werd tot oogsten overgegaan. De percelen, behandeld met spuitzwavel,
werden wegens hun nog zeer groene stand, twee dagen later geoogst.
Bij het dorsen werden om praktische redenen de 3 parallellen samengevoegd, zodat
hiervan geen afzonderlijke cijfers bekend zijn. De volgende resultaten werden ver
kregen (tabel 37).
Tabel 37
Behandeling
spuitzwavel
vloeibaar koper
onbehandeld
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netto opbrengst
per are

meer opbrengst

2.200 g
1.900 g
1.560 g

41 %
22 %
—

Uit deze proeven kan het volgende worden afgeleid :
1. Door vroegtijdige en herhaalde bespuitingen met een spuitzwavel in een concen
tratie van 0,4 % kan meeldauw bij Myosotis goed worden bestreden.
2. In jaren, waarin de ziekte in ernstige mate optreedt, kan door het uitvoeren van
bespuitingen een aanmerkelijke opbrengstverhoging worden verkregen.
3. Indien de behandelingen tijdens droog, schraal weer worden uitgevoerd, bestaat
de kans op een vrij ernstige bloemverbranding. Hoewel hierdoor geen oogstderving
behoeft te worden verkregen, verdient het toch aanbeveling de bespuitingen ter
voorkoming van ev. beschadiging zoveel mogelijk in de avonduren uit te voeren.
BESTRIJDING VAN DE ASPERGEVLIEG, Platyparaea poeciloptera Schrank
Hoewel verwacht werd, dat in 1953 de aantasting door de aspergevlieg, mede als
gevolg van het over het algemeen goed en tijdig opruimen van het loof in het najaar
van 1952, niet ernstig zou zijn, werden toch op sommige aspergepercelen veel aspergevliegen waargenomen. Er kon echter geen juist overzicht van de aantasting worden
verkregen, omdat tengevolge van de nachtvorsten in het voorjaar het herkennen van
de door de aspergevlieg aangetaste aspergestengels dit seizoen praktisch onmogelijk
was. De controle op de juiste en tijdige naleving van de bij de Aspergevliegwet 1948
verplicht gestelde bestrijdingsmaatregelen werd daardoor in de zomermaanden zeer
bemoeilijkt.
Zoals bekend is, wordt in de Aspergevliegwet, die van kracht is in de gemeenten Arcen
en Velden, Beesel, Belfeld, Bergen, Broekhuizen, Grubbenvorst, Helden, Horst, Kessel,
Maasbree, Neer, Overasselt, Sevenum, Tegelen, Venlo en Wychen o.a. bepaald, dat
alle door de aspergevlieg aangetaste aspergestengels in het tijdvak van 15 Juni tot 1
September moeten worden verwijderd en vernietigd, zodra de aantasting zich open
baart.
De uitvoering van deze maatregelen werd echter bemoeilijkt, omdat het aantastings
beeld dit jaar niet duidelijk was. Het gevaar was dus niet denkbeeldig dat een
aantal stengels met daarin aanwezige larven of poppen over het hoofd werd gezien.
Het was daarom van veel belang, dat dit jaar bijzondere aandacht werd besteed aan
het krachtens de Aspergevliegwet gegeven voorschrift, waarin wordt bepaald, dat alle
aspergestengels vóór 1 December geheel moeten worden uitgetrokken of afgesneden
en daarna onmiddellijk vernietigd. Indien dit opruimen en vernietigen der stengels
volledig geschiedde, kon hiermede tevens de gedurende de zomermaanden onopge
merkte aantasting worden opgeruimd.
In verband met deze situatie is op de juiste en tijdige naleving van de hierboven ge
noemde verplichte bestrijdingsmaatregelen in December strenge controle uitgeoefend.
In enkele gevallen moest proces-verbaal worden opgemaakt, omdat de stengels boven
de grond waren afgemaaid, waardoor de aanwezige poppen in de grond achterbleven.
PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DE ASPERGEROEST, Puccinia asparagis D.C.
In aansluiting op de proeven, die in voorgaande jaren zijn genomen, werden ook in
1953 enkele proeven met zineb ter bestrijding van deze roest genomen, waarbij dit
type middel gespoten, verneveld en gestoven werd. Door de geringe roestaantasting
konden geen conclusies worden getrokken. Wel werden er aanwijzingen verkregen,
dat bij het vernevelen der middelen met een grote machine vermoedelijk 200—250
liter vloeistof per ha moet worden gebruikt, terwijl bij het vernevelen met een rug
spuit 100—150 liter vloeistof voldoende is.
In 1953 werd tevens op een daartoe geschikt veld opnieuw een proef ingezet om
de invloed van de bespuitingen op de opbrengst na te gaan.
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WAARNEMINGEN EN PROEVEN MET BETREKKING TOT DE
KOOLGALMUG, Contarinia nasturtii Kieff (= C. torquens de Mey)
Evenals in voorgaande jaren zijn op enige plaatsen ten behoeve van de berichtgeving
via pers en radio waarnemingen omtrent de vluchten en de ei-afzetting van de koolgalmug gedaan.
Op 19 Juni werden de eerste muggen gevangen; de eerste vlucht eindigde op 6 Juli.
Op 12 Juli werden de eerste en op 1 Augustus de laatste galmuggen van de tweede
vlucht gevangen.
De derde vlucht sloot hier direct op aan en duurde van 3 tot 27 Augustus.
Op grond van de verkregen gegevens zijn negen pers- of radioberichten verzonden
of omgeroepen. Hoewel plaatselijk wel enige schade door de koolgalmug werd ver
oorzaakt, was de aantasting over het algemeen gering. Enige proeven hebben geen
duidelijk resultaat opgeleverd, omdat het aantal draaiers in de onbespoten perceeltjes
te gering was om hierop een conclusie te baseren.
Bij andere proeven is niet alleen opnieuw de goede werking van parathion-preparaten,
die eenmaal per week werden verspoten, bevestigd, doch tevens is gebleken, dat bij
het vernevelen van deze preparaten de harten der planten goed moeten worden ge
raakt. Het enige wellicht belangrijke voordeel van vernevelen is, dat men met een
bepaalde hoeveelheid vloeistof meer planten kan behandelen dan bij spuiten en de
rugspuit dus minder vaak behoeft te worden gevuld.
PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DE BLADVLEKKENZIEKTE,

Septoria ami (Bri. et Cav.) Chester IN SELDERIE, Avium graveolens L.
Aangezien aan het gebruik van kopermiddelen ter bestrijding van de bladvlekkenziekte vooral op bladselderie enige bezwaren zijn verbonden (residu en giftigheid) werd
het wenselijk geacht, in 1953 de werking van verschillende carbamaten tegen deze
ziekte te onderzoeken.

1.

Knolselderie
De gebruikte middelen werden zowel verneveld als verspoten en wel in de vol
gende concentraties (Tabel 38):
Tabel 38
Middel
Bordeauxse pap
koperoxychloride 50 %
colloidale koper
zineb
ziram
ferbam

Conc. spuitvloeistof in procenten
1,-

0,75
0,75
0,35
0,25
0,3

Conc. nevelvloei
stof in procenten
1,- (gespoten)
7,5
7,5
3,5
2,5
3,-

Het vloeistofverbruik bedroeg 1000 liter per ha bij de spuit- en 150 liter per ha
bij de nevelproef.
In de periode van begin Juli tot half September werden zes behandelingen uitge
voerd. Op 13 September werden alle percelen op de stand van het gewas beoor
deeld; de verkregen gemiddelden zijn in tabel 39 vermeld.
Betekenis der cijfers :
10 == geen aantasting;
1 = zeer ernstige aantasting (blad gedeeltelijk afgestorven).
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Tabel 39
Middel
Bordeauxse pap
koperoxychloride
colloidale koper
zineb
ziram
ferbam
onbehandeld

spuitproef

nevelproef

8.7
7,5,7
4,3
3,3
3.7
1,3

8,7,6,8
3,3
3,3
3,3
1,3

Bij het samenstellen van de oogstanalyse is uitgegaan van 30.000 planten per
ha, waardoor het optreden van afwijkingen in de opbrengst, tengevolge van
het wegvallen van planten, zoveel mogelijk werd voorkomen.
Ter vereenvoudiging worden ook in tabel 40 alleen de gemiddelde uitkomsten
vermeld.
Tabel 40
Middel

Bordeauxse pap
koperoxychloride
colloidale koper
zineb
ziram
ferbam
onbehandeld

Nevelproef

Spuitproef
opbrengst
knollen
per ha in kg

meer
opbrengst
in procenten

opbrengst
knollen
per ha in kg

meer
opbrengst
in procenten

26.370
27.390
24.870
26.610
18.690
23.460
19.230

37
42
29
38
3
22

27.000
26.310
29.340
27.210
23.580
26.040
20.550

31
28
43
32
15
27

—

—

Bij beschouwing van de cijfers in tabel 40 blijken er enkele onregelmatigheden
in voor te komen, die een juiste beoordeling van de middelen en van de toege
paste methodiek bemoeilijken. In het algemeen leren deze cijfers ons echter, dat
behalve bij ziram de knolopbrengst aanzienlijk kan worden vergroot door het toe
passen van een der genoemde middelen.
Beoordeelt men de werking van de middelen naar de mate, waarin de bladeren
door de ziekte waren aangetast, dan komt men tot een veel positievere uitspraak.
Het blijkt, dat Bordeauxse pap de eerste plaats inneemt, direct gevolgd door koperoxychloride. Tevens kan men uit de cijfers afleiden, dat in jaren met ernstige
aantasting de werking van colloidaal koper, in de gebruikte concentraties, onvol
doende zal zijn, hetgeen ook geldt voor de genoemde dithiocarbamaten.
Tussen vernevelen en spuiten kan geen betrouwbaar verschil worden geconsta
teerd. Overigens kan in deze proef op dit punt geen objectieve vergelijking worden
gemaakt, aangezien de hoeveelheid werkzame stof per eenheid van oppervlakte
50 % groter was dan in de spuitproeven.
2.

Selderie voor zaad geteeld
De in 1952 begonnen proeven ter bestrijding van de bladvlekkenziekte in voor
zaad geteelde selderie (zie Jaarboek 1951/52, blz. 84) werden voortgezet.
Toegepast werden onderstaande middelen (vloeistofverbruik 800 liter per ha.)
Tabel 41
Middel
koperoxychloride
zineb
ziram
ferbam

Concentratie in procenten
0,75
0,35
0,25
0,3
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In de periode van 13 Juni tot 8 September zijn zeven behandelingen uitgevoerd.
Tijdens de eerste behandeling werd reeds een lichte aantasting van het gewas
waargenomen. In de onbehandelde percelen breidden de verschijnselen zich ge
leidelijk uit, terwijl in de met koperoxychloride behandelde percelen de aan
tasting vrijwel geheel tot stilstand kwam. De gebruikte dithiocarbamaten stonden
in werking aanzienlijk bij koperoxychloride ten achter.
Op 14 September werden de objecten bespoten met zineb, ziram en ferbam
en het onbehandelde object geoogst. De percelen behandeld met koperoxychlo
ride konden wegens het later afrijpen van het gewas eerst op 21 September
worden geoogst. Na het schonen van de zaden werden de in tabel 42 vermelde
opbrengsten verkregen :
Tabel 42
Middel
koperoxychloride
zineb
ziram
ferbam
onbehandeld

opbrengst in
kg per are

meeropbrengst
in procenten

20,5
12,8
14,4
12,5
8,7

136
47
66
44
—

Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat met alle toegepaste middelen een aanmer
kelijke opbrengstverhoging is verkregen; koper staat wat dit betreft bovenaan.
Ook de gezondheidstoestand van het zaad werd in gunstige zin door koper
oxychloride beïnvloed, terwijl de invloed van de andere middelen op dit punt
slechts gering was.
In tabel 43 wordt het percentage van de zaden waarop pycniden van Septoria
voorkwamen, vermeld.
Tabel 43
Middel
koperoxychloride
zineb
ziram
ferbam
onbehandeld

percentage zaden, aan
getast door Septoria
2
24
18
17
25

Uit deze proef blijkt opnieuw, dat ter bestrijding van de bladvlekkenziekte in
selderie, bestemd voor de zaadteelt, alleen de koperbevattende middelen in aan
merking komen.
PROEVEN TER BESTRIJDING VAN „WOLF",

Peronospora spinaciae (Mont.) de By IN SPINAZIE, Spinacia oleracea L.
Een van de grootste problemen bij de teelt van spinazie is de aantasting door de
schimmel Peronospora spinaciae, die vooral in streken waar praktisch het gehele jaar
door spinazie wordt geteeld veel schade kan veroorzaken.
Ter bestrijding van deze ziekte werd ontsmetting van het zaad aanbevolen, waarbij
voorgeweekt zaad één uur werd gedompeld in 0,5 % kopersulfaat.
Hoewel soms wel resultaat met deze behandeling werd verkregen, was het bestrijdingseffect toch vaak teleurstellend.
In 1953 werd daarom in samenwerking met Vleutens Proeftuin een aantal bestrijdingsproeven opgezet, waarbij naast het resultaat van een zaadontsmetting, de werking
van zinebpreparaten op het gewas werden nagegaan.
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A.

Zaadontsmetting
In deze proef werd een gedeelte van het zaad voorgeweekt en een ander deel
droog uitgezaaid. Beide groepen zaden werden vlak voor het zaaien ontsmet
met
a. TMTD 8 gr per kg zaad
b. kopersulfaat 1 uur in 5 % oplossing
c. zineb 8 gr per kg zaad.
Bij de beoordeling, waarbij het aantal aangepasts planten wordt geteld, bleek
dat het voorgeweekte zaad meer aantasting te zien gaf. De zaadbehandelingen
hadden t.o.v. onbehandeld geen invloed op de aantasting gehad, terwijl wel
enige kiembeschadiging was geconstateerd.

B.

Behandeling van de grond
De grond werd vlak vóór het zaaien behandeld met zineb-stuif 1 kg per are.
Na controle bleek dat deze grondbehandeling de aantasting tot op de helft had
gereduceerd nl. van 20% (onbehandeld) tot 10%.
In een tweede proef werd een grondbehandeling zowel vóór het zaaien als
direct na opkomst uitgevoerd met zineb-stuif 1 kg per are. In het onbehan
delde gedeelte werd een aantasting van 75 % vastgesteld; bij de grondbehan
deling vóór het zaaien 25 % en bij de grondbehandeling na het zaaien 20 %.
Ten opzichte van onbehandeld hebben de grondbehandelingen in deze proef
redelijk gewerkt.
In twee andere gelijk opgezette proeven hebben de grondbehandelingen daaren
tegen geen resultaat opgeleverd.

C.

Behandeling van het gewas
a. Een proef is opgezet in een warenhuis op zandgrond, waar 27 Januari werd
gezaaid. De bestrijding werd uitgevoerd met zineb-spuit, verneveld in een con
centratie van 3 %. Toen de eerste hartblaadjes juist zichtbaar waren had de
eerste behandeling plaats (10 Maart). De tweede behandeling werd uitgevoerd
op 20 Maart, toen de hartblaadjes sterk waren ontwikkeld. De resultaten zijn
vastgelegd in tabel 44.
Tabel 44
Percentage aangetaste planten
onbehandeld
verneveling 10 en 20 Maart
verneveling alléén 20 Maart
b.

17
2
13

Een andere proef is buiten uitgevoerd op veengrond. Vergeleken werd
stuiven ten opzichte van nevelen.
Op 2 April werd gezaaid; de eerste behandeling had plaats op 22 April
(hartblaadjes zeer klein), de tweede op 28 April (hartblaadjes sterk ont
wikkeld).
Bij een vol gewas werd op 6 Mei nog een derde behandeling uitgevoerd.
Tabel 45 geeft daarvan de resultaten.
Tabel 45.
Percentage aangetaste planten
zineb stuiven 0,3 kg/are
zineb nevelen 3 %
onbehandeld

10
1
75
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Ook in de overige proeven werd zineb verneveld, waarbij steeds de gunstige wer
king van dit middel naar voren kwam, mits de eerste behandeling werd uitgevoerd
als de hartblaadjes nog zeer klein waren.
Conclusies van de
1.

2.
3.
4.

in 1953

genomen proeven

„Wolf" in spinazie kan met zineb goed worden bestreden, mits met de bestriiding vroegtijdig wordt begonnen.
Zijn de weersomstandigheden gunstig voor het optreden van „wolf", dan ver
dient het aanbeveling het gewas driemaal te behandelen. Overigens kan
tweemaal worden volstaan.
Spuiten en nevelen geeft een doelmatiger bestrijding dan stuiven en een gren'lbehandeling.
Zaadontsmetting met TMTD, kopersulfaat of zineb heeft geen resultaat opgele
verd.
Onder glas laat zineb een vrij hinderlijk residu achter. Buiten is, indien men
vroegtijdig behandelt, het residu niet hinderlijk.

PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELZIEKTE, Phytophthora
infestans (Mont.) de Bary IN TOMAAT, Solanum lycopersicum L. =
Lycopersicum esculentum Mill.
Deze ziekte kan in buitentomaten zo ernstig optreden, dat men zonder een goede
bestrijding vaak misoogsten krijgt. De ziekte, die ook het blad aantast, is vooral
schadelijk door de aantasting van de vruchten. Op de groene vruchten ontstaan
grauw-groene, later bruinzwarte vrijwel ronde vlekken. Op de rijpende vruchten zijn
het weke, donkerbruine tot zwarte, vrijwel ronde vlekken of wel de gehele vrucht
wordt bruinzwart.
In 1953 is nagegaan, welke de werking van zineb-preparaten in vergelijking met die
van koperbevattende middelen ter bestrijding van deze ziekte was. Tevens is nage
gaan, welke resultaten er bij verneveling van deze middelen werden verkregen.
Het zineb-middel werd tijdens de eerste twee behandelingen verspoten, resp. verne
veld in een concentratie van 0.4 % en 4 %. Tijdens de daarop volgende drie behan
delingen bedroeg de concentratie resp. 0.5 % en 5 %.
De koperoxychloride en de colloïdale koper werd bij de eerste behandeling ver
spoten resp. verneveld in een concentratie van 0.8 % en 8 %, bij de tweede behan
deling in 0.9 % en 9 % en bij de drie volgende behandelingen in 1.0 % en 10%.
De proef was in viervoud opgezet; bij het oogsten werden de aangetaste vruchten
per veldje verzameld en geteld (zie tabel 46).
Tabel 46

koperoxvch 1oride
colloïdale koper
zineb
onbehandeld

Totaal aantal aangetaste
vruchten van de vier veldjes
spuiten

nevelen

47
57
65

46
38
66

1
229

C o n c l u s i e : Blijkens deze cijfers geeft zineb dus een minder goed resultaat dan
beide kopermiddelen; het heeft echter het voordeel, dat het ook tijdens de oogst
verspoten of verneveld zou kunnen worden. Verschillen tussen spuiten en nevelen
konden bij deze proef niet worden vastgesteld.
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C. BOS, BOMEN EN GRIENDEN
EIK, Quercus pedunculata Ehrh.
Bastaardsatijnvlinder, Euproctis phaeorrhoea Don
Vooral in Noord-Brabant kwamen in het voorjaar veel winternesten van de rupsen
van de bastaardsatijnvlinder voor in wegbeplantingen (vooral in eiken) en ook in par
ticuliere tuinen.
In de bebouwde kommen worden de nesten in het algemeen intensief verwijderd.
Door de belanghebbende gemeenten in Noord-Brabant is in samenwerking met de
P.D. en Rijkswaterstaat tot een gezamenlijke actie overgegaan. Via de streekpers
werden de inwoners van de betrokken gemeenten (Grave, Schaijk, Nistelrode,
Berghem, Oss, Heesch, Geffen, Nuland en Rosmalen) voorgelicht over deze plaag
en de bestrijding daarvan. Daarbij werd erop gewezen, dat op grond van bestaande
gemeente-verordeningen uiterlijk 1 April de rupsennesten zoveel mogelijk uitgeknipt
en verbrand dienden te zijn.
In die gevallen, waarin de winternesten door de hoogte der bomen praktisch onbe
reikbaar waren, werd de bestrijding uitaevoerd door middel van verneveling van
2—4% DDT (25 %-ig product) door loonspuiters onder leiding van de Rijkswa
terstaat en de Plantenziektenkundige Dienst. Ook de bomen langs de rijksweg Grave—
's-Hertogenbosch, één der ernstigste haarden, werden op deze wijze behandeld.
ES, Fraxinus excelsior L.

Phomopsis sp.
Op grote open plaatsen in een oudere bosbeplanting met eiken en dennen te Dene
kamp waren tussen het aanwezige, dichte struikgewas jonge essen geplant. De grond
was zeer nat, soms biina drassig, tenaevolae van talrijke kleine waterloopjes (greppels).
Zomer 1953 (één jaar na het planten) bleek, dat van vele dezer boompjes de toppen
diep waren afgestorven. In het nog levende hout werden op vele plaatsen bruine
verkleuringen aangetroffen. Het afsterven der toppen kan worden verklaard door
de aanwezigheid van deze plekken.
Uit het aangetaste materiaal kon een schimmel van het geslacht Phomopsis worden
geïsoleerd. Vermoedelijk is deze ernstige aantasting in de hand gewerkt door de grote
vochtigheid der bodem, waardoor de planten verzwakt zijn.
GROVE DEN, Pinus silvestris L.
S p i n s e l b l a d w e s p , Lyda camprestris Fall.
Eniae schade in dennenbossen in het Montferland werd veroorzaakt door deze minder
bekende spinselbladwesp. Het aantastingsbeeld bestaat uit a'feevreten naalden, terwijl
lanss de twijgen een typisch langwerpig spinsel zit, dat de uitwerpselen der larven
vasthoudt. De schade werd in September opgemerkt aan 2 tot 6 jarige grove den.
De larven zijn in Juli en Augustus op de bomen te vinden. De verpopping vindt
plaats in de grond, de imaeines vliegen in Juni. De aantasting is in ons land van
geen betekenis voor de bosbouw.
LIJSTERBES, Sorbus aucuparia L.
B a s t a a r d r u p s , Pristiphora geniculata Htg
Verleden jaar berichtten wij over de schade van deze bladwespen aan lijsterbessen op
de Veluwe. (Jaarboek P.D. 1951-52, 66.) Dit jaar werd ons slechts één geval van
schade gemeld, nl. aan een lijsterbes te Overveen.
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WILG, Salix alba L. var. calva G. Meij.
B a c t e r i e z i e k t e , Pseudomonas saliciperda Lindeijer
Bij wilgen langs de weg Noord Beemster—Schermerhorn stierven reeds enige jaren
takken af en vond een vroeger bladval plaats. In 1950 werd reeds getracht de oor
zaak op te sporen, hetgeen toen niet gelukte.
Dit jaar gelukte het uit enige zieke takken bacteriën te isoleren, die gezien hun che
mische reacties wezen op de bacterie Pseudomonas saliciperda Lindeijer. De ge
noemde symptomen en microscopisch onderzoek van nieuw, vers materiaal beves
tigden dit vermoeden. Op afb. 31 is te zien, dat donkere strepen door het
hout lopen, die in lengte-doorsnede van de takken als een ononderbroken lijn zicht
baar zijn. Op dwarsdoorsnede ziet men zwarte stippen of een aaneengesloten donkere
ring. Afb. 32 is een dwarsdoorsnede door een oudere tak, die een duidelijk beeld
geeft.
In de literatuur wordt er op gewezen, dat Salix alba L. var. calva G. Meij. vatbaar
voor deze ziekte is.

Afb. SI. Wilg, aangetast door bac
terieziekte, Pseudomonas
saliciperda; -verticaal door
gesneden tak.

Afb. 32. Idem, horizontale doorsnede.

D. AANTASTINGEN VAN VOORRADEN
EN MATERIALEN.
Algemeen
Een mooi voorbeeld hoe een determinatie van een insect geld kan besparen, is het
volgende. Een grote firma te Rotterdam belde ons gealarmeerd op en vertelde dat
in een partij buitenlandse wikken kevers aanwezig waren, zodat men onverwijld
tot gass.n wilde overgaan. Men vroeg welk gas te gebruiken en in welke concen
tratie. Toen wij vroegen eerst de kevers te sturen, leidde dit tot enige wrevel van
onze klant, die meer geïnteresseerd was in het gas. Toch werden de kevers ge
stuurd. Het bleek Bruchus rufimanus Boh., de gewone tuinbonenkever te betreffen,
die zich in de partij niet kan voortplanten, zodat niet voor verdere schade behoefde
te worden gevreesd. Wanneer men bedenkt wat het gassen van een grote partij kost,
terwijl dat in dit geval zonder reden zou zijn gedaan, kan men hieruit zien welke be
tekenis het opzenden van een monster der betreffende insecten kan hebben.
Zadenmot, Hofmannophila pseudospretella Stt.
Larven van de zadenmot werden te Rolde schadelijk in droge witte bonen. Te Dokkum
trof men de rupsen aan in een woonhuis. Deze soort wordt in ons land geregeld
gevonden in allerlei droge plantaardige producten, zoals hooi, zaden, vullingen van
meubelen e.d. Vooral in vochtige producten schijnen de larven zich thuis te voelen.
Cacaomot, Ephestia elutella Hb.
D i e f j e , Ptinus tectus Boield.
B r o o d k e v e r , Stegobium paniceum L .
Een gezamenlijk optreden van dit drietal voorraadinsecten namen wij waar in een
coöperatieve kruidenopslagplaats te Doornspijk, een splinternieuw, zeer degelijk ge
bouw, waarin helaas besmette partijen kruiden naar binnen waren gebracht, zodat
een hevige plaag van de cacaomot, het diefje en de broodkever was ontstaan.
Herhaalde bespuitingen met muurtox, een gecombineerd DDT-pyrethrumpreparaat,
van fust, muren, vloeren en plafonds, doodden wel duizenden insecten, doch konden
de in de balen voortgaande vernieling van verschillende kruiden niet verhinderen.
Slechts een vacuumgassing zou hi:r baat hebben kunnen brengen, doch naar men
ons vertelde zou dit te duur worden.

Caradrina quadripunctata L.
Deze rupsen traden in groten getale op in de schuur van een boerderij te Waspik.
Vermoedelijk werden zij met het hooi binnengebracht. Te Slootdorp gebeurde waar
schijnlijk hetzelfde; aldaar veroorzaakten de rupsen schade aan zijde. Het is bekend
dat deze rupsen aan allerlei textielgoederen kunnen gaan knagen. De bestrijding van
deze rupsen kan uitsluitend geschieden met een mengsel van derris en pyrethrum.

Hypsopygia costalis F.
Een aantal vlindertjes van deze soort werden gevonden op appel- en perebomen in
de omgeving van Geldermalsen. Op een hooizolder te Deventer bevonden zich tal
loze rupsjes in gedroogde klaver. Het klaverhooi werd geheel vernietigd, waarna de
rupsjes zich door het huis begonnen te verspreiden. Schade door deze rupsen ont
staat vooral aan klaver- en lucernehooi. De bestrijding kan geschieden met een
mengsel van derris en pyrethrum-poeder. Merkwaardig is dat wij in het afgelopen
seizoen de vlindertjes geregeld in onze vanglampen hebben aangetroffen. Hieruit
bleek dat deze soort in het veld ook heel gewoon is.
Plodia interpunctella Hb.
Larven van deze voorraadmot werden schadelijk aan opgeslagen irisbollen te Sas
senheim en in grondnoten te Doetinchem en Delft.
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S t a m b o n e n k e v e r , Acanthoscelides obtectus Say.
Uit ter plaatse geteelde bonen te Nieuwweerdinge (bij Emmen), de Steeg, Rotter
dam en Wassenaar ontwikkelde zich de beruchte stambonenkever Acanthoscelides
obtectus. Dit voorraadinsect, dat een besmetting in het veld kan veroorzaken, gaat
in de komende jaren al onze aandacht vragen, nu blijkt dat het gehele land praktisch
besmet is. Het zal er op aankomen een bestrijdingsmethode te vinden teneinde te
voorkomen dat de kevers in het najaar de op het veld rijpende stambonen besmettten.
Zaadkever, Spermophagus subfasciatus Boh.
Een aardige vondst was Spermophagus subfasciatus een zaadkever, nauw verwant
aan de stambonenkever, die talrijk werd aangetroffen in een partij geïmporteerde
Angolabonen te Rotterdam. Aan de partij was enorme schade toegebracht. Aange
zien deze kever afkomstig is uit Midden- en Zuid-Amerika, is ons klimaat zonder
twijfel te koud voor zijn ontwikkeling.
H u i s b o k, Hylotrupes bajulus L.
Eveneens aanleiding tot zorg is het toenemend optreden van de zg. huisbok Hylo
trupes bajulus L. in ons land. Op verschillende plaatsen trad dit gevaarlijke hout
insect schadelijk op in houten bedrijfsgebouwen en huizen. Slechts het verwijderen
van het zwaar aangetaste hout en het vervangen door geïmpregneerd nieuw hout,
alsmede het herhaaldelijk aansmeren van de aangetaste plaatsen met een houtbe
schermend preparaat, kan een dergelijke plaag tot staan brengen.
Gracilia minuta F.
Larven van dit boktorretje werden te Lisse schadelijk in bollenmanden. In geschild
teenhout komen de larven vrijwel niet voor. Ongeschild hout is bijna niet te im
pregneren. Men kan de aantasting kwijtraken door de manden te laten gassen.
Alphitobius diaperinus Panz.
Wij troffen dit voorraadinsect aan in het ruim van een zeeschip te Rotterdam, tussen
tarwebloem. Een optimale ontwikkeling van dit insect namen wij waar in rottend
graan bij een temparatuur van 25 0 C. Om zich te kunnen handhaven heeft deze
kever veel vocht nodig, in droge, goed onderhouden partijen is geen ontwikkeling
mogelijk.
G e w o n e h o u t w o r m , Anobium punctatum Deg.
Over het optreden van de gewone houtworm ontvingen wij in 1953 weer een aantal
klachten; naar aanleiding daarvan werden 41 schriftelijke adviezen over de bestrijding
gegeven.
G r o t e h o u t w o r m , Xestomium rufovillosum Deg.
De zg. grote houtworm vernielde een parketvloer te Roermond. Reeds eerder was
schade aan het hout opgemerkt, doch nu kwamen de kevers door een karpet te voor
schijn.
S p e k k e v e r , Dermestes ater Deg.
Deze spekkeversoort trad op in een partij gedroogd kippeneigeel uit China. Het eigeel
was verpakt in blikken, die weder in kisten verpakt waren. Er is geen schade aan het
fust opgemerkt, zodat de partij vermoedelijk in het land van oorsprong besmet is
geraakt.
Coninomus nodifer Westw.
Deze kevertjes kwamen voor OD de bodem van ledige vaten in een conservenfabriek
te Eist. Zij leven volgens de literatuur vooral in vermolmd hout tussen vochtig hooi en
plantenafval. Vermoedelijk leefden de kevertjes in dit geval van beschimmelde resten
van de inhoud der vaten.
Cryptophagus subfasciatus Kraatz.
Dit kevertje trad op in een partij gedroogde cichoreiwortelen te Rotterdam. Deze kevertjes en hun larven voeden zich met schimmels, zodat naar alle waarschijnlijkheid
de partij vochtig is geweest.
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H u i s z w a m , Merulius domesticus Falck (*= M. lacrymans (Jacq.) Fr.)
Kelderzwam, Coniophora cerebella Alb. et Schw.
Dit jaar werden er weer verschillende houtaantastingen in huizen e.d. gemeld. De
belangrijkste schimmels die hieraan debet waren, bleken te zijn Merulius domesticus
(= Merulius lacrymans) - de huiszwam, en Coniophora cerebella - de kelderzwam.
De primaire oorzaak van aantasting in nieuwbouw vnl. door de kelderzwam, is ge
legen in de snelle bouw, waarbij niet voldoende droog hout gebruikt wordt, terwijl
dit hout geen voldoende gelegenheid meer krijgt tot drogen.
Niet genoeg roosters onder de vloeren en/oï het afsluiten van de bovenkant door
bv. balatum, blijken dan de gemaakte fouten te zijn.
Stereum purpureum Fr.
Bij een houthandel in het noorden van het land werd een ernstige aantasting van
opgeslagen populierenstammen door de schimmel Stereum purpureum Fr. geconsta
teerd.
De aantasting werd gekenmerkt door een diep blauw verloop aan de kopse vlakken.
Daar de stammen bestemd waren voor blank 'fineerhout, was de schade vrij aan
zienlijk.

G. DIVERSEN
L u i s v 1 i e g, Crataerrhina pallida Lah.
Deze luisvlitg, afkomstig uit vogelnesten, veroorzaakte op een tweetal plaatsen over
last, nl. in een seinhuis van de Nederlandse Spoorwegen te Roermond en in een
woonhuis te Culemborg. De vlieg leeft parasitair op vogels, in het bijzonder op zwa
luwen.
M i e r , Lasius niger L .
Deze mier trad talrijk op als huisplaag in de Anna Jacobapolder op St. Philipsland.
Het viel ons op dat er meer klachten war.n over hinder van mieren in het ramp
gebied.
P h a r a o m i e r , Monomorium pharaonis L .
Pharaomieren veroorzaakten overlast op de volgende plaatsen: te Zwolle in een
woonhuis, te< Olst in een bakkerij, te Apeldoorn in een klooster, te Amsterdam in
een restaurant.
V l a s - a a r d v l o , Longitarsus parvulus Payk.
De vlas-aardvlo veroorzaakte enige hinder in een volkstuin in de grote IJpolder bij
Sloterdijk. De kevertjes kwamen daar talrijk op allerlei gewassen voor. Schade werd
evenwel niet opgemerkt. Het meest waarschijnlijk is, dat deze aardvlooien afkomstig
waren van vlaspercelen in de polder.
S p r i n g s t a a r t , Deuterosminthurus bicintus Koch.
Deze springstaart trad te Haarlem massaal op in een badkamer. Waarschijnlijk waren
de insects n van een plat dak afkomstig, waarvan de afwatering niet in orde was.
Springstaart, Sminthurinus igniceps Reut.
In een badkamer te Rotterdam, maar ook verspreid door het gehele huis trad deze
springstaart massaal op; vermoedelijk was ook in dit geval een plat dak de oorzaak.
Quadraspidiotus armeniacus Berkh.
Door het Bosbouwkundige Proefstation T.N.O. te Wageningen werd ons geïmporteerd
Populus a/èa-enthout (abeel) ter inspectie gegeven; deze takjes waren bezet met een
bijzondere schildluis, nauw verwant aan de beruchte San José schildluis, nl. Qua
draspidiotus armeniacus Berkh., welke door Balachowsky, de grote Franse schildluizenkenner, vooral genoemd wordt, voorkomende op wilgen in de omgeving van
Teheran. De betreffende takjes kwamen merkwaardig genoeg uit dezelfde omge
ving. Van schade wordt niets gemeld.
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IV
Wettelijke maatregelen en bestrijdingsacties
BESTRIJDING VAN COLORADOKEVER, Leptinotarsa decemlineata Say, in 1953
Besluit bestrijding Coloradokever
Op 30 Juni 1953 werd het „Besluit bestrijding Coloradokever" (Stb. 314) afgekon
digd en de Coloradokeverwet 1947 (Stbl. H 220) ingetrokken.
Daardoor werd een belangrijke administratieve vereenvoudiging in de regeling der
bestrijding verkregen. De taak die in de oude wet aan Burgemeesters was toegedacht,
kwam door dit nieuwe besluit vrijwel geheel te vervallen.
Ten opzichte van de bestrijdingsplicht heeft het besluit, dat op de Plantenziektenwet
1951 is gebaseerd, geen verandering gebracht.
Overzicht van weersomstandigheden
Ten gevolge van de zeer overvloedige najaarsregen in 1952 werd plaatselijk over
last van het water ondervonden; dit heeft waarschijnlijk een grote sterfte van de in
de grond overblijvende kevers tot gevolg gehad.
De winterkevers kwamen vanaf half Maart te> voorschijn; de grote massa verscheen
van eind April tot half Mei. Op 10 en 11 Mei werden op sommige plaatsen de
(vroege) aardappelen echter door zware nachtvorst vernietigd.
Van 16—25 Mei was het weer warm en de activiteit van de kevers groot. Daarna trad
een periode van koud en nat weer in die ongeveer 2 weken aanhield. De ontwikke
ling van eitjes in larven werd hierdoor sterk geremd. "
Gedurende de zomer was het weer erg wisselend; na enkele warme dagen volgde
vaak koude en veel regen. Dit heeft, naast de bestrijdingsmaatregelen de uitbrei
ding van de besmetting tegengehouden.
Ontwikkeling
Van 20—25 Mei werden reeds op verscheidene plaatsen eitjes waargenomen. Ten
gevolge van het koude natte weer dat daarna volgde, is van deze eerste legsels
weinig terecht gekomen. De meeste eitjes werden omstreeks half Juni geproduceerd
nadat het weer opnieuw warmer was geworden.
De eerste larven werden op 27 Mei waargenomen; na half Juni nam het aantal larven
snel toe. Door het sterk afwisselende weer verliep de verdere ontwikkeling echter
langzaam. Op 8 Juli werden de eerste zomerkevers waargenomen. Op de 10 waar
nemingsveldjes, die verspreid over het land waren aangelegd, liep de ontwikkelingsduur van ei tot zomerkever uiteen van 48—61 dagen.
Op enkele plaatsen verschenen in Augustus enige larven van de 2e generatie. Het
aantal was onbetekenend en slechts weinige zijn tot volwassen larven uitgegroeid.
Vluchten en aanspoelingen
Op 21 Mei werden in een park te Utrecht en in het noorden van Groningen ke
vers waargenomen, op plaatsen die er op wijzen dat de kevers afkomstig waren van
vluchten.
Van 25—28 Mei spoelden kevers aan langs de waddenkust in Groningen, langs
de zeedijk onder Broekerhaven en aan het strand van Noordwijk tot Monster en
bij Rithem in Zeeland.
Hft aantal aangespoelde kevers was gering. Van 21 tot 25 Juni spoelden op enkele
plaatsen opnieuw enige kevers aan.
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Eind Augustus streek onder Vörden een vrij grote kevervlucht neer; door snel ingrijpen
werden deze kevers vernietigd. Begin September kwam een zwerm neer in de Veenioek te Valthe, die te laat werd opgemerkt om nog maatregelen te kunnen nemen;
daarmee moest tot het voorjaar van 1954 worden gewacht. De herkomst van beide
kevervluchten kon niet worden vastgesteld.
Bestrijding en controle
Het meest gunstige tijdstip voor de bestrijding viel in de 3e en 4e week van Juni.
Dit werd door middel van radio en pers bekend gemaakt; tevens werden de telers
van aardappelen herinnerd aan de bestaande verdelgingsplicht.
De bestrijding werd bijna uitsluitend uitgevoerd met DDT-emulsie en DDT in olie,
De controle op de bestrijding geschiedde evenals het vorig jaar in nauwe samenwer
king met de Stichting voor de Landbouw.
Het aantal tijdelijke controleurs dat met de controle op de bestrijding werd belast,
werd teruggebracht tot 33. In verband daarmee kon de controle weinig intensief zijn.
In sommige streken werd te lang met de bestrijding gewacht. De nalatigen werden,
voorzover deze zijn opgespoord, geverbaliseerd, waarna dan de bestrijding alsnog
werd uitgevoerd. Door de te late bestrijding waren dan meestal talrijke larven in de
grond verdwenen, ten gevolge waarvan daar later plaatselijk vrij veel zomerkevers
voorkwamen.
Op de meeste plaatsen werd, mede dank zij de activiteit van de Stichting voor de
Landbouw, de bestrijding op tijd uitgevoerd.
Besmetting van

ons

land

In de mate van besmetting is in vergelijking met de twee voorafgaande jaren weinig
verandering gekomen.
In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en in noord-westeliik Friesland werd
geen besmetting geconstateerd. In oostelijk Zeeuws-Vlaanderen is de besmetting
geringer geworden. In het zuiden en oosten van het land kwamen plaatselijk zware
aantastingen voor. In de overige delen van het land was de aantasting licht tot matig.

BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELMOEHEID,

Heterodera rostochiensis Wollenweber
Aard en methode der werkzaamheden waren dezelfde als in voorgaande jaren, zodat
voor technische bijzonderheden naar voorgaande jaarverslagen wordt verwezen.
I.

W e t t e l ij k e

voorschriften

In de wettelijke voorschriften kwam geen verandering. Plannen zijn in voorbereiding
om na te gaan in hoeverre er praktische mogelijkheden bestaan om, gebruik makend
van artikel 2 eerste lid van het Besluit bestrijding aardappelmoeheid, de aardappel
teelt op volkstuincomplexen in geregelde banen te leiden. Krachtens deze bepa
ling kan nl. de teelt van aardappelen in tuinen worden verboden of aan zodanige
voorwaarden worden gebonden als noodzakelijk wordt geacht voor het toezicht op
de naleving van de vruchtwisselingsvoorschriften. Dit toezicht plaatst de controle
rende instanties thans veelvuldig voor moeilijkheden.
II. Maatregelen ten aanzien van besmet terrein
De methode van opsporing van eventueel besmette terreinen werd onverminderd en
ongewijzigd voortgezet. Tijdens de zomermaanden geschiedde dat door speciaal aan
gestelde veldcontroleurs, die de opsporing verrichten door waarneming in en aan
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het aardappelgewas. Aangezien de situatie zich ten aanzien van het optreden van
aardappelmoehtid meer en meer consolideert, verliest deze wijze van opsporing aan
betekenis. Het wordt gelukkig steeds moeilijker om nog aardappelmoeheid in het
gewas te vinden.
De opsporing door middel van grondmonsteronderzoek blijft nog steeds het be
langrijkste. Naast opsporing is dit werk echter nog belangrijker door de negatieve
resultaten van het onderzoek. Daar door grondmonsteronderzoek reeds een lichte
besmetting aantoonbaar is, biedt het niet vinden van besmetting volgens deze methode
belangrijke garanties voor de afzet van producten die met aanhangende grond worden
gedistribueerd. Voor het veiligstellen van onze export van pootaardappelen, bloem
bollen, boomkwekerijgewassen e.d. blijft het grondmonsteronderzoek van een beteke
nis, die vele malen groter is dan die van de opsporing van werkelijk besmette per
celen.
Uiteraard werden nog weer besmette monsters aangetroffen., Ten dele waren deze
afkomstig van landbouwpercelen, voornamelijk in de besmette haarden, maar groten
deels toch weer van particulieren en volkstuinen.
Het totaal aantal onderzochte grondmonsters bedroeg 240.578 stuks. Het eigen labo
ratorium leverde een topprestatie door hiervan 186.385 stuks voor zijn rekening te
nemen, wat gezien de bezetting van het laboratorium betekent dat per persoon 23.300
grondmonsters werden onderzocht. De overige 54.193 grondmonsters werden door
enkele keuringsdiensten van de N.A.K, onderzocht voor rekening van de P.D.
De terreinen die besmet werden bevonden werden wederom besmet verklaard. Bij
wijze van voorzorg, om verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen, werden in
enkele gemeenten de besmet verklaarde gebieden vrij ruim genomen.
Nauwgezet werd nagegaan of de teeltverboden werden nageleefd. Het aantal gecon
stateerde overtredingen bedroeg 151. Hiervan waren 60 gevallen waar de overtreder
persoonlijk van het teeltverbod on de hoogte was gesteld, de overige 91 gevallen deden
zich voor binnen besmet verklaarde gebieden. De in strijd met de voorschriften ver
bouwde gewassen werden praktisch overal op eerste aanzegging „vrijwillig" verwij
derd. Slechts in 8 gevallen geschiedde dit door de P.D. daar de eigenaar van het gewas
weigerde zelf tot verwijdering over te gaan. In deze 8 gevallen ging het om een to
tale oppervlakte van slechts 10.64 are.

III.

Maatregelen

ten

aanzien

van

de

vruchtwisseling

De controle op de naleving van de vruchtwisselingsvoorschriften vond als voorheen
plaats door middel van kartering van alle aardappelpercelen. Deze had een bevredi
gend verloop. Voor het te verwachten aantal overtredingen waren de verwachtingen
niet al te optimistisch, daar 1953 het derde jaar was dat de vruchtwisselingsvoor
schriften van kracht zijn. Het aantal overtredingen was echter nog hoger dan ver
wacht werd. Velen hebben blijkbaar nog onvoldoende rekening met de voorschrif
ten gehouden. Niet zozeer was onwetendheid de oorzaak van de vele overtredingen,
dan wel dat men onnadenkend aardappelen heeft gepoot, zonder zich voldoende te
realiseren waar in beide voorgaande jaren aardappelen hadden gestaan.
Door de karterende instanties werden de kaarten van verschillende jaren vergeleken,
waarbij de overtredingen aan het licht komen. Deze gevallen werden op de kaarten
aangegeven, waarna deze voor verdere afwerking en "Opsporing van de overtreders in
handen werden gesteld van de Centrale Controle Dienst. Deze ging dan na of er wer
kelijk sprake is van een overtre ding. Ook bij de kartering worden uiteraard fouten
gemaakt en waar dat bij de aan de C.C.D. doorgegeven vermoedelijke overtredingen
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werd gemerkt, werd uiteraard geen proces-verbaal opgemaakt. Niettemin was het totaal
aantal opgemaakte processen-verbaal nog 10.147. Tabel 47 geeft weer hoe deze over de
verschillende provincies waren verdeeld:

Tabel 47
Provincie
Groningen
Friesland
Drente
Overijsel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Totaal

Aantal p.v.

Oppervl. landbouw
grond in ha.

Oppervl. tuinen
in ha.

803
599
1039
1197
2468
695
459
1532
136
709
510

43.78.16
37.81.77
97.35.06
83.76.89
87.90.28
28.90.74
71.02.75
50.71.52
26.49.35
55.99.32
33.29.41

4.58.76
4.44.47
42.55.11
6.72.16
29.18.72
7.13.05
2.35.72
12.59.52
—.—.07
4.78.20
3.22.37

10147

617.05.25

97.57.95

Zolang zulks uit bestrijdingsoogpunt zin had, diende het in strijd met de voor
schriften verbouwde gewas te worden verwijderd. Waar dit niet vrijwillig geschiedde
vond dit plaats op kosten van de overtreder door de P.D. Tot vrijwillige verwijdering
werd overgegaan in 1000 gevallen, waarmede een oppervlakte aardappelen was ge
moeid van 93.58.30 ha. In 26 gevallen werd het gewas verwijderd door de P.D. tot
een oppervlakte van 5.96.93 ha.
De tuinen in stads- en dorpskernen werden door de politie gecontroleerd; geconsta
teerd werden 7745 overtredingen. In 3830 gevallen werd tot verwijdering van het
gewas overgegaan; in 2684 gevallen werd volstaan met het opmaken van een proces
verbaal, terwijl 1231 overtreders er nogmaals met een waarschuwing afkwamen.
De gebieden waarvoor een collectieve ontheffing van de vruchtwisselingsvoorschriften van kracht is, bleven gehandhaafd. Daarnaast werd op ruime schaal gebruik ge
maakt van de mogelijkheid om individueel ontheffing te verkrijgen van de vruchtwisselingsvoorschriften. De meeste ontheffingen welke verleend werden, hadden be
trekking op jonge ontginningsgrond en voor een laatste gewas aardappelen als onder
teelt in een jonge boomgaard. Bovendien werden in afwijking van de richtlijnen enkele
honderden ontheffingen verleend in het rampgebied. Het totale aantal verleende ont
heffingen bedroeg 3978.
Werd in het vorige verslag nog uitgesproken dat kartering vanuit de lucht van aard
appelpercelen hoopvolle perspectieven bood voor de controle op de naleving van de
vruchtwisselingsvoorschriften, de ervaringen in 1953 hebben dit gelogenstraft. De
weersomstandigheden zijn een te sterk beperkende factor, terwijl ook het op ver
schillende tijdstippen weer dezelfde baan vliegen een zeer moeilijke opgave bleek te
zijn, waardoor aan de te stellen eisen ten aanzien van de verkregen foto's in onvol
doende mate kan worden voldaan. Deze experimenten zullen daarom niet worden
herhaald.
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BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELWRATZIEKTE,

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival
In een aantal particuliere tuinen in het oosten van het land werd aardappelwratziekte
geconstateerd. Op deze tuinen zal de kelt van vatbare aardappelrassen worden ver
boden.
Door het in Duitsland optreden van nieuwe, meer agressieve stammen (physio's) van
de wratziekteschimmel, verdient de wratziekte meer aandacht. In de gebieden waar
een teeltverbod voor vatbare aardappelrassen van kracht is, werd opnieuw door enige
speciale wratziektecontroleurs nagegaan, hoe het gesteld is met de naleving van dit
teeltverbod. Daarbij is gebleken dat in enkele gemeenten in particuliere tuinen nog
vrij veel vatbare rassen worden geteeld. Volstaan werd nog met een waarschuwing.
Enkele honderden van deze waarschuwingen, die gelijktijdig een advies inhielden
voor het telen van met name genoemde onvatbare rass.n, werden uitgereikt. De con
trole zal in 1954 worden voortgezet, waarbij tegen overtreders zal worden opgetreden.
De Aardappelwet 1935 werd ingetrokken. De wettelijke voorschriften inzake aard
appelwratziekte zijn nu neergelegd in het op de Plantenzii ktenwet gebaseerde Besluit
bestrijding aardappelwratziekte van 7 Maart 1953 Stb. 106.
Ook op grond van de bepalingen van dit besluit is in het gehele land verboden de
teelt van de aardappelrassen: Bravo, Kampioen, de Wet, Oldenwälder Blauwe en
Thorbecke.
De teelt van een aantal met name genoemde vatbare aardappelrassen kan worden
verboden. Dit is toepasselijk verklaard voor de reeds eerder aangewezen gebieden in
het noord-oosten van ons land, bij wijze van gehandhaafde veiligheidsmaatregel.
WERING VAN DE SAN JOSé SCHILDLUIS,

Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Begassingen
In een Ministeriële Beschikking van 2 April 1953, houdende bepalingen tot wering
van de San José schildluis, werd de lijst van geslachten houtige planten, welke bij
import aan een begassing zijn onderworpen, uitgebreid.
Deze verplichte begassing geldt thans voor de geslachten: Acer, Cornus, Cotoneaster,
Crataegus, Cydonia, Fagus, Juglans, Ligustrum, Malus, Populus, Prunus, Pyrus, Ribes,
Rosa, Salix, Sorbus, Spiraea, Syringa, Tilia en Ulmus..
In totaal zijn in 1953 262 zendingen begast met een totaal gewicht van 228.794 kg.
Het is duidelijk, dat de verplichte begassing een van de; belangrijkste peilers is,
waarop de verdere maatregelen tot wering van de San José schildluis zijn gebaseerd.
Dit is dan ook de reden, dat ook in 1953 geregeld proefbegassingen zijn uitge
voerd om gegevens te verzamelen over de invloed van verschillende factoren op het
uiteindelijk resultaat der begassing.
Bij alle proefbegassingen is gebleken, dat de toegepaste dosis van 5 gram blauwzuur
per m3 en een tijdsduur van de begassing van een 7-2 uur ruim voldoende zijn, mits
het gas voldoende in de zending kan doordringen.
Bij proeven, waarbij jonge iepen stevig verpakt in stro, in Utrecht zijn begast, kwam
tot uiting, dat een verpakking m:t stro — hetzelfde geldt waarschijnlijk voor riet
— het binnendringen van het gas zodanig belemmert, dat niet meer op een af
doende werking mag worden gerekend.
De conclusie hieruit is, dat stropakken los of op een of meer plaatsen opengemaakt
moeten worden om het binnendringen van het gas mogelijk te maken.
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Propaganda

en voorlichting

Uit preventief oogpunt werd evenals in voorafgaande jaren het uitvoeren van een
goede winterbespuiting in de boomkwekerij en in de fruitteelt sterk gepropageerd.
Door het uitvoeren van deze bespuiting kan het optreden van oestervormige schild
luizen in het algemeen in belangrijke mate worden voorkomen.
Het gebruik van
% vruchtboomcarbolineum en 6 % minerale olie kleurstof werd
speciaal aangeraden.
Voorts werd overgegaan tot uitgave van een Vlugschrift met betrekking tot de San
José schildluis. In deze brochure worden vooral de gevaren belicht, welke eventuele
vestiging van de San José-schildluis in ons land met zich zou meebrengen. Het is
van veel belang, dat ook de boomkweker en handelaar deze gevaren inziet en import
van gevaarlijk materiaal achterwege laat.

V
Onderzoek

van

bestrijdingsmiddelen

ALGEMEEN
Het aantal ingezonden monsters bedroeg 905.
Op advies van de afdeling Onderzoek Bestrijdingsmiddelen, vaak bijgestaan door andere
afdelingen, werd voor 139 bestrijdingsmiddelen door de Directeur-Generaal van de
Landbouw ontheffing verleend van het verbod bestrijdingsmiddelen te vervoeren en
te verkopen. (Art. 3 Wet Bestrijdingsmiddelen en meststoffen en art. 3 Bestrijdingsmiddelenbesluit).
Publicatie van keuringsgegevens is als gevolg van de verplichting tot geheimhouding
niet mogelijk.
CHEMISCH LABORATORIUMONDERZOEK
De volgende onderzochte monsters moeten om hun naar verhouding grote aantallen
genoemd worden :
HCH houdende middelen
35
koperhoudende middelen
29
DNC houdende middelen
40
parathion houdende middelen 20
DDT houdende middelen
14
nicotine houdende middelen
21
zwavel houdende middelen
25
Evenals in vorige jaren hadden verscheidene van de monsters nicotine en zwavel be
trekking op exportpartijen; een vrij groot aantal van de genoemde HCH houdende
middelen werd onderzocht in verband met een door onze dienst ter hand genomen
standaardisatie van gehalten van deze middelen, (zie ook Biologisch laboratorium
onderzoek van insecticiden, enz. bladz. 134.)
Het grote aantal wijst dus in dit geval niet op een grote belangtelling voor dit type
middel bij de handel en de afnemers.
Onderzocht werden 31 monsters grond, veelal ten behoevei van andere afdelingen
van onze dienst.
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Onderzoek van gewassen e.d. op sporen bestrijdingsmiddelen (arsenicum, kwik, fluor,
strychnine, parathion, enz.) vond plaats in 33 gevallen en wel uitsluitend voor intern
gebruik. Voor onderzoek van voedingsmiddelen en veevoeder werden inzenders steeds
verwezen resp. naar de Keuringsdienst van Waren en het Rijkslandbouwproefstation te
Maastricht.
Ter controle van de in de handel zijnde bestrijdingsmiddelen werden o.a. onderzocht:
vbc
DNC houdende middelen

6 monsters
27
„

Het ontbreken van geschikte en betrouwbare methoden van onderzoek voor vele
nieuwere bestrijdingsmiddelen werd, in het bijzonder in het afgelopen jaar, als een
groot gemis gevoeld.
BIOLOGISCH LABORATORIUMONDERZOEK VAN FUNGISIDEN
Het aantal monsters dat in 1953 voor keuring of controle het fungiciden-laboratorium
passeerde, bedroeg 76, verdeeld over de meeste typen fungiciden. Het merendeel waren
middelen op basis van zwavel, kwik, koper of zineb.
Slechts enkele monsters leverden enige moeilijkheden op; het grootste deel werd als
routine-onderzoek afgewerkt, teruggrijpend op de in vorige jaren met de diverse
fungiciden-typen opgedane ervaring.
Enkele monsters waren van een nieuw type, zodat iets uitvoeriger proeven noodza
kelijk waren.
Een begin werd gemaakt niet het uitwerken van een methode voor het onderzoek
van fungicide stuifmiddelen.
BIOLOGISCH LABORATORIUMONDERZOEK VAN FUNGICIDEN
ACARICIDEN EN MOLLUSCICIDEN
Van 1950 waren in onderzoek
„ 1951
„
„
„
» 1952
„
„
„
Ingekomen in 1953

4 monsters
9
„
67
„
159
„
Totaal

Hiervan werden onderzocht en daarvan verslag gemaakt
Door de inzenders werden ingetrokken
Voor eigen oriëntering en controle werden onderzocht
Overgeschreven naar 1954 werden
Van de in 1953 ontvangen monsters waren resp. :

239

„

180 monsters
13
,,
26
„
26
„

16 % op basis van HCH
13 % „
„
„ lindaan
11 % „
„
,, 2 of mfer werkzame bestanddelen
8% „
„
„ aldrin of dieldrin
8 % ,,
„
„ parathion
3 % ,,
„
„ DDT
3% „
„
„ malathion
3%
„
„ DNC of vbc (wintermiddelen)
9 % spintbestrijdingsmiddelen
26 % diverse middelen.
In totaal zijn 207 proeven gedaan, verdeeld over vele insectensoorten, o.a. 6 op Co
loradokevers, 19 op bladluissoorten, 34 op spint en 106 op voorraadinsecten (verge
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lijkende proeven), terwijl 28 proeven ter vergelijking van de phytotoxische werking
zijn uitgevoerd en 4 ter bepaling van de houdbaarheid van residu's op bladeren buiten.
Met wintermiddelen (totaal 14 monsters te onderzoeken) zijn 14 proeven uitgevoerd.
Behalve het onderzoek van insecten- en mijten-bestrijdingsmiddelen heeft htt contact
met het Voedselvoorziening Import Bureau ten aanzien van het onderzoek naar de
resultaten van bestrijdingsmaatregelen tegen voorraadinsecten, veel tijd in beslag ge
nomen; 193 monsters van opgeslagen partijen zijn op aantasting onderzocht. Dit
waren steeds monsters van vóór en na de behandeling. Bij ontvangst zijn deze ge
controleerd en nogmaals na 2 maanden bewaring onder gunstige omstandigheden.
N o r m a l i s a t i e v a n H C H e n l i n d a an-p r e p a r a t e n o p g e h a l t e n
aan werkzame stof
In 1953 hef ft de normalisatie van HCH en lindaanpreparaten op gehalte van werk
zame stof zijn beslag gekregen. In overleg met de betrokken fabrikanten en importeurs
werd besloten de middelen op de volgende gehalten te normaliseren:
stuifpoeders
0,7 gamma-isomeer resp. lindaan
spuitpoeders
3Vä, 7 en 14 % gamma-isomeer resp. lindaan

Vloeibare producten
HCH
7 en 14 % gamma-isomeer resp. lindaan
lindaan
14 en 21 % lindaan
Hierbij is er van uitgegaan, dat de werkzaamheid van een lindaan- en van een HCHproduct met hetzelfde gehalte aan werkzaam bestanddeel in grote lijnen gelijk is en te
vens, dat spuitpoeders en vloeibare preparaten met gelijk gehalte aan werkzame stof
weinig in activiteit uiteenlopen. De verdunning van deze preparaten wordt hierdoor
zeer veel eenvoudiger.
Het onderzoek van eidodende acariciden
In 1953 nam het aantal aangeboden eidodende acariciden in die mate toe, dat ver
gelijkingen van de werkzaamheid vrij snel in het laboratorium moesten kunnen worden
uitgevoerd. Daartoe werd gebruik gemaakt van de eitjes van bonenspint, die in de
kas het gehele jaar door konden worden verkregen. Op de te gebruiken bonenbla
deren werden de mijten gedood en vervolgens werden bladstukken geknipt waarop
zich 50 eitjes bevonden. Deze stukken werden onder stuif- of spuitapparaat met de
middelen bestoven of bespoten en daarna in open petrischaaltjes op filtreerpapier ge
legd. Deze petrischalen werden in grotere, afgesloten schalen op nat filtreerpapier
bewaard en geregeld op uitgekomen mijten gecontroleerd. Op deze wijze was de leef
tijd van de betrokken eitjes niet nauwkurig bekend, doch aan het al of niet uit
komen aan het eind van de proef kon daarover wel een indruk worden verkregen.
Zo konden een groot aantal monsters tegelijkertijd, ieder in enige concentraties,
worden vergeleken.
Gevoeligheidsonderzoek
In verband met vragen naar de gevoeligheid van bepaalde schadelijke insecten zijn
in het biologisch laboratorium voor onderzoek van insecticiden enz. op verschillende
insecten een aantal proeven genomen.
Op erwtenbladrandkever, Sitona lineatus L., werden in overleg met de Afdeling Land
bouw proeven genomen als parallellen van de veldproeven. De dieren alleen, zowel
als de planten alleen, werden bespoten, zodat de doding kon worden vastgesteld
na direct contact van de dieren met de spuitvloeistof en na contact van onbehan
delde dieren met het residu op de plant direct na het opdrogen. De beste resul
taten werden verkregen met parathion, daarna dieldrin, lindaan, aldrin, DDT en
chloordaan, in volgorde van steeds mindere werkzaamheid, vergeleken vokens hoe
veelheden werkzame stof in de spuitvloeistof. Bij de residu-proef had DDT de voor
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keur boven aldrin en was ongeveer gelijk in uitwerking met dieldrin en lindaan.
Op koolzaaagianskever, Mehgethes aeneus F. en snuitkever, Ceuthorrhyncnus assimilis Payk., werden enige stuif- en spuitproeven genomen, niet alleen ter onderlinge
vergelijking van verschillende fabrikaten van dezelfde werkzame stof, doch tevens
ter bepaling van de geschiktheid van bepaalde actieve Stötten voor de bestrijding
van deze insecten.
Steeds werden de insecten en de planten afzonderlijk behandeld, waarna in het ene
geval behandelde instcten op schoon gewas werden gezet en in het andere onbehan
delde insecten op (juist opgedroogd) residu op koolzaadplanten.
Bij de stuif middelen (dieldrin 1 %, chloordaan 4%, lindaan 0,7 %, DDT 5 % en
malathion 5 %) bleken de glanskevers bij direct contact reeds 1 dag na de behandeling
bij alle middelen behoorlijk te zijn uitgedund; de doding bedroeg van 80 tot 100 %,
twee dagen later was de doding 100%. Bij contact van de kevers met het residu
was de doding na 1 dag belangrijk minder, doch ook hier waren na 3 dagen alle
dieren dood.
Bij de snuitkevers viel direct de snelle werking van malathion in dit gezelschap op;
de doding na 1 dag bedroeg 87 en 94 % tegenover nog geen 10 % voor de andere
middelen. Alleen dieldrin bereikte na 7 dagen in beide gevallen hetzelfde eindresul
taat, namelijk 100 % doding. DDT gaf op snuitkevers verreweg de minste resultaten,
zoals overigens bekend is.
In de spuitproeven kwam de bruikbaarheid van dieldrin naast en boven HCH en
chloordaan tegen de snuitkevers tot uiting, vooral in de residu-proeven.
Systemische middelen
Teneinde een indruk te krijgen in de verschillen in activiteit en werkingsduur tussen
de diverse typen systemische middelen zijn enige proeven uitgevoerd waarvan hier
de resultaten volgen.
Op spint, Tetranychus urticae Koch.
In de eerste plaats werd in de kas een rij komkommerplanten, bezet met spint, behan
deld. De planten werden bespoten, de grond tussen de planten was tijdens de bespui
ting afgedekt. Controle van de resultaten had geregeld plaats; daarbij werd de doding
geschat volgens een door ons veel gebruikte methode >). Gewaardeerd werd de doding
in de populatie op het moment van de controle; dieren die tevoren zijn gedood en van
de plant zijn gevallen, worden niet meer in de waardering opgenomen, terwijl jonge
pas uitgekomen spintmijten wel meetellen. De toegepaste middelen waren schradan,
Systox (handelsproduct)
De aanbevolen gebruiksconcentraties zijn:
schradan (werkzame stof)
0,033-0,133% werkzame stof
Systox (handels product)
0,05% van het handelsproduct
Isolan + Pyrazoxon (werkzame stoffen) 0,005-0.01% van ieder van de componenten
De resultaten van de eerste proef zijn verwerkt in grafiek 16.
Het snelste werkt dus in deze proef Systox in de dubbele concentratie, daarna schra
dan en daarna het mengsel. Alle drie stoffen bereiken volledige doding en gaan pas
na drie weken in werkzaamheid achteruit; daarbij bleken de bovenste bladeren, dus
de jongste, het eerst weer geïnfecteerd te zijn (onbehandelde planten stonden tussen
de behandelde als infectie bronnen). Schradan had in deze proef de langste werking,
Pyrazoxon de kortste.
Een even oude rij komkommerplanten werd gebruikt voor een gietproef; de verdun
ningen werden om de planten op de grond gegoten; 772 liter per m2 tablet. Zie gra
fiek 17.
')

Geschat worden slechts percentages van 0,5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, 99 en 100.
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Grafiek 16. Op spint op komkommer; de planten
zijn bespoten.

doding in %

Grafiek 17. Op spint op komkommer;
de grond is begoten.

doding in %

Ook hier werkt Systox in de gebruikte concentratie het snelst, daarna schradan en
het mengsel Isolan—Pyrazoxon. De bescherming van de plant duurde in deze proef
ongeveer vier weken, waarna Systox sneller in werkzaamheid terug liep dan de beide
andere middelen.
Weer verliezen de bovenste jonge bladeren het snelst de bescherming, mogelijk is
ook de voorkeur van de mijten voor hen groter. De werkzaamheid van Isolan +
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Pyrazoxon is in deze concentratie iets minder dan van de beide andere typen. Een
verhoging van de dosis was vermoedelijk al voldoende geweest om geheel gelijke
werkzaamheid te bereiken.
Op bladluizen, Neomyzus circumflexus Bucht.
Op geheel dezelfde wijze als de genoemde komkommerplanten zijn tulpenbollen met
luis behandeld. Bespuiting van de bladeren leverde de resultaten die zijn vastgelegd
in grafiek 18.
Grafiek 18. op bladluis (Neomyzus circumflexus Bucht) op
tulp; de bollen zijn een week op de verdunnin
gen gekweekt, daarna op water.

Door de tussen de behandelde planten aanwezige sterk geïnfecteerde onbehandelde
planten was de kans op herinfectie zeer groot. In de gebruikte percentages geeft
Systox de hoogste doding, terwijl de beide andere typen niet veel voor elkaar onder
doen. Ook de werkingsduur van Systox is het langst, ruim twee weken; de beide andere
typen verlenen in de hoogste concentratie slechts tien dagen lang een behoorlijke be
scherming in deze proef.
Bij de volgende proef zijn de bollen gedurende een week met de wortels in de ver
dunningen gezet, nâ die week zijn alle bollen op water gehouden. De resultaten zijn
verwerkt in grafiek 19.
Herinfectie was steeds mogelijk. De planten verdroogden langzaam ondanks de wa
tertoevoer; na 21 dagen zijn de cijfers daardoor helaas minder betrouwbaar. Toch zijn
er wel enige conclusies uit deze proef te trekken. Systox werkt het snelste en is
vermoedelijk ook het langste werkzaam. Een te hoge Systox concentratie maakt de
dieren onrustig, zij zuigen slecht, het doel wordt daardoor voorbij gestreefd. Tussen
de beide andere middelen-typen is niet veel verschil, de resultaten met Isolan -fPyrazoxon zijn wat wisselvalliger.
In het algemeen komt Systox in de gebruikte concentratie dus het beste uit deze
prosven te voorschijn. Van dit middel werd echter enige malen naar verhouding
meer dan van de andere middelen gebruikt. Schradan gaf zeer bevredigende resul
taten, terwijl de indruk werd verkregen dat de gebruiks-concentratie voor het IsolanPyrazoxon mengsel wat hoger moet liggen.
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Grafiek 19. op bladluis (Neomyzus circumflexus Bucht
tulpen; de planten zijn bespoten.

op

doding in %

BIOLOGISCH VELDONDERZOEK
O n d e r z o e k w i n t e r b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n , Project 10-11-12.
Het aantal ter onderzoek aangeboden winterbestrijdingsmiddelen, speciaal bestemd
voor verneveling, geeft een duidelijke aanwijzing dat de nevelspuit in de Nederlandse
fruitteelt veld wint.
Er werden enige zeer fiine, suspendeerbare middelen ontwikkeld en in het veld on
derzocht; voorts werd van een aantal nieuwe spuitmiddelen, bestaande uit combi
naties van D'NC en teeroliën of andere oliën nagegaan of zij met de nevelspuit
kunnen worden toegepast mst een relatief geringe hoeveelheid water per ha en in
7 tot 10 maal de normale spuitconcentratie; laatstgenoemde middelen werden zowel
in een emulsievorm als in emulgeerbare typen voor onderzoek aangeboden.
De emulgeerbare typen (de heldere, doorzichtige middelen) blijken bij verneveling
in het algemeen meer kansen op beschadiging te geven dan de middelen die reeds
vooraf geëmulgeerd zijn (de emulsie typen). De risico's met eerstgenoemde typen
zijn niet zodanig dat ze niet te gebruiken zijn met de nevelspuit, doch men moet
er, vooral wanneer de knoppen gaan werken, zeer voorzichtig mee zijn.
Daar in 1952 de resultaten van de verneveling van DNC houdende middelen niet
steeds bevredigend waren en in een aantal gevallen geen 100 % doding van de eieren
werd verkregen, zijn in 1953 proeven opgezet om na te gaan of door verhoging van
de hoeveelheid actieve stof per ha, dan wel door vergroting van de hoeveelheid liters
spuitvloeistof of een combinatie van beide een beter resultaat kon worden verkregen.
Deze proeven hebben een negatief resultaat gehad ten aanzien van de vraagstelling,
omdat alle combinaties, ook de geringste hoeveelheid liters per ha (nl. 200) met een
10-voudige concentratie een 100 % doding te zien gaven.
In ieder geval is gebleken, dat men met verneveling van DNC-olie combinaties voor
bladluisbestrijding en met de vernevelbare DNC suspensies onder gunstige condi-
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ties en met een goede neveltechniek een volkomen afdoende werking verkregen
wordt. De nog wat sceptische houding van de praktijk t.a.v. de mogelijkheid de winterbestrijding met de nevclspuit uit te voeren verliest hiermee zijn grond.
Tabel 48.

Overzicht van het aantal onderzochte middelen: de standaardmiddelen voor ieder
van de onderzochte typen zijn buiten beschouwing gelaten.

type

effect matig:
aantal onder effect goed:
zochte
middelen afge
middelen
goedgekeurd keurd of onderzoek
merken
voortgezet

vernevelbare DNC suspensies

2

emulgeerbare DNC-olie combinaties

4

3

1

DNC-olie combinaties in emulsievorm

4

2

2

Onderzoek

2

—

b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n t e g e n v r u c h t v u u r Cladospokomkommer.. Cucumis sativus L . Project 1

riurn cucumerinum Ell. et Arth., in

Juist voor het uitbreken van wereldoorlog II werd in ons land een stuif middel geïn
troduceerd op basis van trichloortrinitrobenzeen (merknaam Bulbosan) dat een zeer
specifieke en zeer goede werking had tegen het vruchtvuur van komkommer en
augurk. Slechts enkele honderden kilo's van het middel kwamen beschikbaar; bij het
einde van de oorlog was de voorraad uitgeput en het middel kon niet meer worden
gefabriceerd wegens het grote explosie-gevaar bij de fabricage.
Merkwaardig is, dat hoewel nâ de oorlog een grote stroom nieuwe fungiciden op
de markt kwam, er onder al deze nieuwe middelen geen werd gevonden welke een
afdoende werking tegen de genoemde ziekte had.
Enig resultaat gaven de zinkaethvleenbisdithiocarbamaten. Hiermee bereikte men, dat
men vergeleken met onbehandeld, iets meer jezonde vruchten kon oogsten; doch ook
genoemd middel bleek nimmer in staat de ziekte in voldoende mate te kunnen tegengaan..
In 1953 kwam voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog een kleine hoeveelheid
Bulbosan beschikbaar, waarbij opnieuw de zeer specifieke werking van het middel
bleek. Het beste resultaat werd verkregen bij preventieve behandeling van het gewas,
doch ook bij curatieve toepassing nadat de ziekte op de vruchten zichtbaar werd,
bleek het middel redelijk werkzaam te zijn. De vochtige plekken die tengevolge van
de vruchtvuuraantasting op de vruchten ontstaan, drogen op na behandeling met
trichloortrinitrobenzeen en de ziïkte breidt zich in de meeste gevallen niet verder uit.
Daar de beschadiging van de vrucht echter zichtbaar blijft, is de handelswaarde van
dergelijke komkommers zeer gering .Voor de praktijk is daarom preventieve toepas
sing gedurende kritieke perioden het meest effectief.
Veel aandacht werd in 1953 besteed aan het onderzoek van een nieuw stuifmiddel,
op basis van organisch kwik. Aanvankelijk waren de verwachtingen van de praktijk
hoog gespannen en er werden, mede op wens van de kwekers op grote schaal praktijk
proeven genomen. Na korte tijd bleken echter aan het middel zo veel bezwaren te
kleven, dat zelfs voortzetting van de proefnemingen in de praktijk niet verantwoord
was. Het middel gaf op plaatsen waar iets overvloedig stuifpoeder terecht kwam, een
beschadiging op het gewas; de bladeren werden geel en de groei werd geremd. Ook
de vruchtontwikkeling werd geremd; de vruchtkleur van groene komkommers werd
onregelmatig gevlamd groen-geel en de huid werd bobbelig.
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Bovendien bleek ook uit het oogpunt van de volksgezondheid toepassing van het
middel niet gewenst. Door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid werden re
sidu-bepalingen verricht en daarbij bleek, dat op de vruchten bij de oogst te veel
kwik voorkwam, zelfs indien de laatste behandeling meer dan 21 dagen vóór de
oogst plaats vond.
Onderzoek van bestrijdingsmiddelen tegen de wortelvlieg,
Psita rosae F., en de k o o 1 v 1 i e g, Chortophila brassicae Bché Project 3 en 6.
Bij het onderzoek in het kader van de bestrijdingsmiddelenwet vroegen vooral een
aantal nieuwe gechloreerde koolwaterstoffen de aandacnt, nl. middelen op basis van
aldrin, dieldrin, chloordaan en een ander „indaanderivaat". Voor ten groot deel was
de werking van deze stoften tegen genoemde parasieten ook reeds in 1952 onderzocht,
doch daarbij was toen gebleken, dat vooral ten aanzien van de juiste dosering nader
onderzoek nog nodig was.
a.

Proeven

tegen de

wortelvlieg

De werking van genoemde middelen werd vergeleken met die van parathion.
Laatstgenoemd middel blijkt in de proeinemingen, zowel als in de praktijk wis
selende resultaten op te leveren; soms is het eftect zeer goed, vaak echter slechts
zeer matig. Vtrmoedelijk is de werkingsduur van parathion te kort om het gewas
volledig te beschermen, wanneer de aantasting aikomstig is van „wortelvliegvluchten" die gedurende een lange periode plaats vinden. Om hieraan tegemoet
te komen, wordt voor winterwortelen, dit langer op het veld staan dan de voor
jaarswortelen en ook langer risico van aantasting lopen, bij gebruik van para
thion een veel hogere dosis aangeraden. Ook de hierboven genoemde gechlo
reerde koolwaterstoffen, welke in het algemeen een langere werkingsduur ver
tonen dan parathion, motten op winterwortelen in een hogere dosis toegepast
worden dan op zomerwortelen.
De middelen tegen de wortelvlieg werden onderzocht in stuifvorm, bij preven
tieve toepassing; men mengt ze goed door de grond voor het zaaien. Daar
naast werden alle genoemde middelen in vloeibare vorm toegepast, nâ het op
komen van de wortelen; men giet ze dan over het wortelbed in tenminste 40
1. water/are. In enkele streken wordt de werkwijze met gietmiddelen toegepast;
bovendien kan deze toegepast worden indien d© preventieve behandeling om één of
andere reden onmogelijk werd. Over het algemeen verdient de preventieve toe
passing van stuifmiddelen de voorkeur, omdat deze toepassing voor de praktijk
eenvoudiger en minder bewerkelijk is.
In tabel 49 worden de resultaten van een aantal proefnemingen weergegeven; een
wortel wordt aangetast gerekend indien hij een beschadiging door wortelvlieg
vertoont, hoe klein ook.
De resultaten op de verschillende plaatsen vertonen nogal wat schommelingen,
waarvoor geen duidelijke verklaring is te geven; men zou geneigd zijn het zeer
ongunstige resultaat van de proef met gietmiddelen te Leeuwarden toe te schrijven
aan een te late toepassing. Dit houdt echter geen stetk, indien men de preven
tief uitgevoerde proef met stuifmiddelen hiermede vergelijkt. De stuifmiddelen
zijn immers vlak voor het uitzaaien toegepast. Op andere plaatsen geeft laatst
genoemde toepassing zeer bevredigende resultaten. Behalve op de standplaats
Leeuwarden gaven alle middelen belangrijk tot zeer belangrijk betere uitkomsten
dan de onbehandelde objecten.
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Bij een wiskundige bewerking van het cijfermateriaal blijkt dat in Leeuwarden
van de gietmiddelen dieldrin-emulsie in een dosis van 1,8 gr actief materiaal/
10 m2 een bijna belangrijk beter resultaat geeft dan parathion, terwijl in Terneuzen zowel dieldrin- als chloordaan-emulsie zeer belangrijk betere resultaten
gaven dan parathion-emulsie.
De gietmiddelenproef in de kring Utrecht, uitgevoerd in Den Dolder geeft een
afwijkend resultaat, dat toegeschreven moet worden aan het feit dat op het veld
waarin de proef lag een kunstmatige beregening werd toegepast. De invloed van
de beregening strekte zich verder uit dan oorspronkelijk werd voorzien. De aan
tasting op het niet beregende deel was over het geheel belangrijk hoger
dan op het beregende deel.
Bij de stuif middelen blijkt over het algemeen, dat op de behandelde objecten be
langrijk tot zeer belangrijk betere resultaten worden verkregen, dan op de onbe
handelde objecten. Een uitzondering hierop vormt een proef in Maarssen, waar
de aantasting zo laag was, dat geen wiskundig belangrijke verschillen konden
worden aangetoond.
Bij de proef in de kring Leeuwarden konden geen wiskundig belangrijke verschil
len worden aangetoond tussen de objecten, die zijn behandeld met aldrin en een
indaanderivaat in stuifvorm, en het onbehandelde object.
In de kring Roermond gaven de middelen dieldrin-stuif (0,90) 1,8 gr/10 m2,
aldrin- en chloordaan-stuif wiskundig zeer belangrijk betere resultaten dan parathion-stuif. Bovendien gaven de middelen dieldrin in dosis 1,8 gr/10 m2, aldrinen chloordaan-stuif belangrijk tot wiskundig bijna belangrijk betere resultaten
dan de middelen dieldrin 0,9 gr/10 m-' en stuif-indaanderivaat.
Bij de proef in Den Dolder (kring Utrecht) blijft het resultaat van het middel
dieldrin 1,8 gr/10 m2 wiskundig belangrijk achter bij de andere middelen. Hier
voor is geen redelijke verklaring te geven.
Voor htt overige zijn de verschillen tussen de diverse middelen wiskundig niet
belangrijk.

b.

Proeven

tegen de koolvlieg

Evenals bij de bestrijding van de wortelvlieg werd bij de bestrijding van de koolvlieg veel aandacht geschonken aan het onderzoek naar de werking van diverse
middelen met als werkzame stof verschillende gechloreerde koolwaterstoffen, nl.
chloordaan, dieldrin, aldrin en lindaan. De werking van genoemde middelen werd
steeds vergeleken met die van parathion. (Zie tabel 50).
De genoemde middelen werden toegepast in de in de praktijk meest gebruikte
vorm, nl. als strooipoeder, gestrooid bij de voet van de planten of bij het uitplanten in het plantgat. De toepassing van de strooimiddelen is dus in hoofd
zaak een preventieve. Bij kool die reeds te velde stond, toen de eerste koolvliegen kwamen, werden de middelen bij de plant gestrooid; bij kool die uitgeplant werd nâ het verschijnen van de vliegen, werd in enige gevallen het middel
tijdens het planten in het plantgat gedaan en licht door de grond gewerkt. Ook
het middel dat bij de reeds te velde staande planten wordt gestrooid, wordt licht in
de grond gewerkt, vlak bij de wortelhals.
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De gietmiddelen werden bij de planten gegoten nadat eieren bij de planten werden
geconstateerd. In sommige streken wordt aan gietmiddelen de voorkeur gegeven,
vooral wanneer de grond zeer droog is. In 1952 werd o.a. waargenomen dat
op vele bedrijven de gietmiddelen een beter effect hadden dan de stuifmiddelen en wij meenden dit te moeten toeschrijven aan het feit dat de werk
zame stof uit de gestrooide stuifmiddelen weinig kans had zich goed te ver
spreiden omdat de grond toen zeer droog was tengevolge van het op vele plaatsen
zeer rigenarme voorjaar.
De proeven in 1953 gaven in tegenstelling met die van 1952 geen grote ver
schillen tussen stuif- en spuitmiddelen met dezelfde werkzame stof te zien.
Evenals in 1952 is de werking van parathion verre van afdoende geweest; bij
wiskundige bewerking van de proefresultaten blijkt echter wel, dat het middel,
evenals alle andere middelen die in deze proeven betrokken waren, een betrouw
baar positief verschil in werking t.a.v. de onbehandelde objecten vertoont.
Bij samenvatting van de resultaten van alle proefnemingen en wiskundige analyse
van de gegevens, bleek dat bij de strooibehandeling aldrin-stuif en chloordaan
betrouwbaar beter resultaat gaven dan parathion-stuif 1 %; aldrin-stuif gaf een
bijna betrouwbaar verschil t.a.v. lindaan-stuif te zien; laatstgenoemd middel gaf
ook een betrouwbaar positief verschil t.o.v. onbehandeld, doch de verschillen t.a.v.
parathion zijn niet betrouwbaar; wij moeten dus concluderen dat, vergeleken met
de middelen die de beste werking te zien gaven (chloordaan en aldrin), zowel
lindaan als parathion een matig effect hadden. De verschillen tussen chloordaanstuif, aldrin-stuif en dieldrin-stuif 2 % zijn niet betrouwbaar en deze middelen
zijn in genoemde proeven dus als gelijkwaardig te beschouwen.
Bij de proeven met gietmiddelen moeten wij wel aannemen, dat de behandelingen
te Westbroek en Zwijndrecht een beter resultaat te zien hadden gegeven bij iets
vroegere toepassing; vermoedelijk zijn een aantal larven aan de behandeling
ontsnapt.
Bij wiskundige analyse van de resultaten blijkt ook weer dat lindaan van de toe
gepaste middelen het minste effect heeft gehad.
Chloordaan werkt beter dan lindaan; het verschil t.o.v. lindaan is betrouwbaar
(bij P = 0,05) O-De verschillen van dieldrin en aldrin t.o.v. lindaan zijn bijna
betrouwbaar.
De onderlinge verschillen tussen chloordaan, dieldrin en aldrin zijn niet betrouw
baar en deze middelen zijn in genoemde proeven dus als gelijkwaardig te be
schouwen.
In tabel 51 is het resultaat van de wiskundige analyse van genoemde proeven
samengevat. In de linker kolom vindt men het in ieder object gevonden totaal
aangetaste planten per 150 exemplaren (de drie parellellen verenigd). In de ko
lommen rechts hiervan vindt men aangegeven hoeveel het verschil in aantasting
is van de bij de linkerkolom behorende middelen, t.a.v. de aan de bovenzijde van
de tabel vermelde middelen. Met + + is aangegeven dat het bovenvermelde middel
zeer betrouwbaar beter effect had dan het in de linkerkolom vermelde middel of
eventueel onbehandeld, (bij > 0,01). Met -f- is aangegeven wanneer de verschillen
betrouwbaar zijn (bij > '0,05), met ° wordt een bijna betrouwbaar verschil aangeduid
(bij P > 0,1), terwijl met —- aangegeven wordt indien geen betrouwbare verschil
len tussen de middelen bestaan.
!) P = 0,05 wil zeggen dat bij veelvuldige herhalingen van de proef onder dezelfde om
standigheden, de kans op hetzelfde of een kleiner verschil dan een theorethische grens
waarde, 5 % bedraagt.
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Tabel 51.

Koolvlieg bestrijdingsproeven
Strooibehandeling

Middel

som

aldrin
stuif

chloord.
stuif

dieldrin
stuU

parathion stuif

165,5

108,1++

85,4++

77,2++

lindaan stuif

99,1

41,7+

19,1

10,8

9,0

dieldrin stuif
0,03 gr/plant

90,1

32,7

10,1

1,8

-

dieldrin stuif
0,06 gr/plant

88,3

30,9

8,2

chloordaan stuif

80,1

22,7

—

aldrin stuif

57,4

—

dieldrin st. lindaan
0.0 g /pl.
stuif
75,4++

parathion
stuif

66,4++
~

gietbehandeling
Onbe
handeld
—

lindaan parathion dieldrin
mengolie emulsie
0,073 gr
act /p ant
259++
-

295 3++ 298,2++
36,3—
—

aldrin
emulsie

dieidr em.
0,057 gr
act/'plant

chloor
daan
emulsie

298,9++ 304,4++ 307 7++

som

Middel

377,0

onbehandeld

48,7+

118,0

lindaan
mengolie

81,7

parathion
emulsie

39,2 °

39,9 °

45,4

2,9-

3,6+

9,1-

12,4—

—

0,7-

6,2-

9,5-

78,8

dieldrin
0.073 gr/plant

-

5,5-

8,8-

78,1

aldrin emulsie

3,3-

72,6

dieldrin
0,054 gr/plant

-

69,3

chloordaan
emulsie

0

BIOLOGISCH LABORATORIUM-ONDERZOEK VAN
RATTEN- EN MUIZENBESTRIJDINGSMIDDELEN
In totaal bedroeg het aantal inzendingen voor onderzoek van monsters van ratten- en
muizen-bestrijdingsmiddelen 52, verdeeld over de volgende categorieën :
oriënterend onderzoek voor derden
25
kwaliteitsonderzoek voor derden
24
oriënterend onderzoek voor eigen gebruik
3
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Op basis van de vergiften was de verdeling als volgt:
scilla
cumarine-derivaten
thalliumsulfaat
Antu
arseenzuur
strychnine
zinkfosfide
Rumetan
Promurit
pyrimidine-derivaat

31
11
4
0
1
1
1
1
1
1

Voorts wordt een onderzoek ingesteld naar de bruikbaarheid van een slaapmiddel
voor de verdelging van ratten en muizen.

CONTRÔLE OP DE NALEVING VAN DE WET OP DE
BESTRIJ DINGSMIDDELEN
In de eerste jaren na het in werking treden van de Wet op de bestrijdingsmiddelen,
was het onmogelijk om een meer intensieve controle uit te oefenen, o.m. wegens
de omvangrijke keuringstaak. Toch werd in die jaren wel op de naleving van deze
wet gelet en een aantal malen werden overtredingen met de betrokken firma's be
sproken en administratief geregeld.
Vanaf 1949 werden door de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst con
troles verricht bij de tussenhandel in bestrijdingsmiddelen; uit de rapporten bleek wel
hoe noodzakelijk het was een verscherpte controle door te voeren. Ondanks reeds
verleende ontheffingen, bleken vele etiketten niet te voldoen aan de eisen: goed
keuringsnummers ontbraken, evenals opgelegde waarschuwingen e.d.; namen van mid
delen bleken niet in overeenstemming met de ontheffing enz. Herhaaldelijk werden
middelen aangetroffen die ni:t goedgekeurd waren, heel vaak werden ook preparaten
in de handel gevonden, waarvan de keuring nog aan de gang was.
Het was in de eerste jaren niet mogelijk deze overtredingen anders dan administratief
te regelen.
Het in werking treden van de Wet op 4 October 1948, bracht een stroom aanmeldin
gen met zich mee, alle verricht op „overgangstermijn" (art. 6 Bestrijdingsmiddelenbesluit). Over al deze aanmeldingen moest een beslissing vallen, veelal na een her
nieuwd onderzoek.
De in de jaren 1949 t/m 1953 verleende ontheffingen waren de volgende:
1949: 46, 1950: 346, 1951: 135, 1952: 194, 1953: 139 stuks, totaal: 860 stuks.
Intussen werden ook na 1948 steeds weer nieuwe aanvragen om ontheffing ingediend.
Men ziet uit de hiervoor vermelde cijfers, dat in 1949 slechts zeer weinig onthef
fingen verleend konden worden. Grotendeels waren dit ontheffingen waarvoor een
hernieuwd onderzoek niet noodzakelijk werd geoordeeld, of die op eenvoudige wijze
konden worden gecontroleerd.
Pas in 1950 kwam de grote stroom ontheffingen los, uiteraard als gevolg van de in
1949 verrichte proeven.
Sinds 1951 had een scherpe controle dus enige zin, omdat vanaf die tijd het aantal
„overgangsmiddelen" sterk ging afnemen en gerekend kon worden dat de etikettering
van ontheven middelen in orde kon zijn.
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De in 1951 verrichte contrôles leverden het bewijs dat hier zeer veel aan ontbrak.
Daarom is in 1952 een mogelijkheid geschapen, dat een bepaalde ambtenaar zich
speciaal met dit ount ging bezighouden. Zijn taak was in hooidzaak de volgende:
1. het instrueren van de ambtenaren der kringkantoren inzake de controle bij de
tussenhandel;
2. het controleren van de etiketten en het bespreken van de waargenomen fouten
en gebreken met de betrokken firma's;
3. het, zo nodig, verzamelen van feiten en gegevens ten behoeve van justitioneel
optreden.
De werkzaamheden begonnen in Maart 1952 en werden in 1953 in verscherpte mate
voortgezet.
Intussen nam de activiteit van de „buitendienst" toe, zoals blijkt uit tabel 52.

Tabel 52
jaar

aantal
controle
rapporten

aantal kringkantoren
waarvan deze rapporten
afkomstig waren

1949
1950
1951
1952
1953

12
88
201
402
252

1
5
15
24
20

Totaal

955

27

Bij deze cijfers moeten in 1953 nog 106 controles geteld worden, die vanwege het
Hoofdkantoor geschieden, deels bij fabrikanten en importeurs en soms verricht in
combinatie met een ambtenaar van een kringkantoor.
Sinds in 1952 begonnen werd met het rechtstreeks bij de ontheffinghouders contro
leren van de etiketten, is een enorme vooruitgang op dit gebied te bemerken geweest.
Er was geen enkele firma waar deze zaak volkomen in orde was. Veel etiketten
moesten worden herdrukt omdat door bij-plakken van strookjes e.d. geen verbe
tering te bereiken viel.
Het bijkomende gevolg van deze actie was, dat de bezochte firma's als „gewaarschuwd"
beschouwd konden worden, zodat bij voortduring van de overtredingen op andere
wijze kon worden opgetreden.
Ondanks de bekendheid die er gegeven is aan de Wet op de Bestrijdingsmiddelen
en ondanks de controle-activiteit, werden ook in 1953 nog verschillende bestrijdings
middelen in de handel aangetroffen, waarvoor geen ontheffing was verleend.
De controle op de kwaliteit van de middelen is een werkzaamheid op zichzelf, en dient
te geschieden door monstersneming en — onderzoek. Reeds voordat de wet bestond
was er een vrijwillige regeling over de controle op bepaalde groepen middelen (vbc,
Californische pap e.d.). Deze usance is voortgezet in wettelijk verband en uitgebreid
tot andere groepen middelen. Daarnaast beschikt de Plantenziektenkundige Dienst
steeds over monsters van allerlei herkomst, die tegelijkertijd als contrôle-monster
konden worden onderzocht. Indien er aanleiding toe was, werden monsters genomen
op de wettelijk voorgeschreven wijze.
Het justitioneel-aanhangig maken van overtredingen was in de eerste jaren vrijwel
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uitgesloten. Sinds 1952, en vooral in 1953 is echter ook op dit punt een fundamentele
wijziging ingetreden, zoals blijkt uit tabel 53.
Tabel 53
jaar

aan justitie
doorgezonden
processen-verbaal

hiervan door
veroordeling
afgehandeld

afgedaan buiten
rechtsgeding
(schikking)
1

vóór 1952

2

1

1952

1

1

1953

5

2

nog in be
handeling
—

—

I

2

Tevens werden verschillende waarschuwingen gegeven, in één geval na overleg met
de betrokken Officier van Justitie.
Doordat de Wet op de Bestrijdingsmiddelen geïncorporeerd is in de Wet op de
Economische Delicten, is de maximum-straf voor overtredingen van deze aard :
f 10.000.—• en 6 maanden hechtenis. ne bijkomende straffen, waartoe de laatstge
noemde wet de mogelijkheid opent, kunnen voor de betrokkenen uiterst onaangenaam
zijn.
Uit de hier gegeven uiteenzetting moge geconcludeerd worden, dat door de Plantenziektenkundige Dienst ook voor deze wet het controle-apparaat is opgebouwd en
dat dit apparaat ook in werking is.
Plannen tot verdere uitbouw hiervan zijn aanwezig en zullen in 1954 nader worden
uitgewerkt en geeffectueerd.
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VI
Inspectie van in- en uituoerproducten
A.

Overzicht van de in 1953 geïnspecteerde, voor uitvoer bestemde hoeveelheden.

Maand

kg pootaardappelen

kg consumptie
aardappelen

kg industrie
aardappelen

7.706.104
8.352.203
21.462.235
3.943.600
107.450
623.000
138.255
8.900.603
67.853.450
90.531.650
59.055.760

14.703.125
3.784.875
29.255.468
18.577.450
7.052.685
2.757.902
2.512.093
11.749.135
21.182.525
31.400.950
23.090.085
13.386.940

1.300.576
32.000
191.000
957.000
126.500
29.000

268.674.310

179.453.233

3.336.076

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

—

Totaal

Bloembollen

Maand

colli

—.

311.000
172.000
217.000
—

Boomkweker-producten

Bloemisterij-producten

kg los

colli

kg los

stuks

colli

65.948
40.045
46.467

kg los

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

32.187
49.801
67.132
43.873
3.703
1.086
11.026
270.623
266.915
123.781
53.456
38.574

263.401
133.480
188.927
37.314
760
1.596
74.973
1.595.898
2.187.619
400.176
104.348
239.453

4.775
6.106
42.611
5.140
300
277
314
599
2.302
15.289
20.923
17.530

203.461
316.693
2.907.245
871.998
12.720
2.860
350
4.148
182.700
2.656.226
2.275.902
761.987

22.134
1.865
48.703

4.546
4.844
17.659
1.012
22.744
6.086
1.749
1.345
1.499
11.482
8.740
9.220

Totaal

962.157

5.227.945

116.166

10.196.290

225.162

90.926

Maand

|

Groenten

|

—

—
-—
—

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December
Totaal

150

11.390
200
—

310
105
1.611
20
90
13.726

Zaden
uitzaai

kg

—
—

ander doel

colli

kg

30.020
23.000
2.000
51.118
164.659
315.198

2.084
6.787
1.091
229
191
138
196
188
142
1.455
402
2.741

233.132
753.025
2.743.232
23.493
20.380
21.661
7.793.450
2.245
59.130
134.335
306.402
557.485

129
473
26
124
190
342
756
1063
808

1.199.133
145.179
628.647
360.695
368.848
56.394
93.783
51.264
91.695
32.365
94.401
159.995

1.264.391

15.644

12.647.970

4864

3.282.399

255.886
194.284
196.949
31.277
—
—

colli
388
565
—.

kg

Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December
Totaal

B.

Diverse producten
kg
750.803
529.430
153.272
1.096.299
203.679
579.256
375.488
886.420
532.227
577.480
988.598
3.747.606
10.420.548

colli
7.847
2.438
2.258
12.515
608
1.405
1.590
869
1.091
6.805
12.024
9.862
59.312

Voorschriften

ALGEMEEN
Aardappelen

Verpakking
Bij het T.N.O. te Delft werden ook in 1953 weer doelmatigheidsproeven genomen
met nieuw gefabriceerde aardappelkratten.
Voor 30 en 50 kg kratten met kopsluiting werd toestemming tot gebruik verleend.
Voor het gebruik van 30 kg kratten van vurenhoui. koi. geen toestemming worden
gegeven, terwijl het gebruik van dunner popuherenhout moest worden afgeraden.
De vastgestelde minimum-dikte van 5 mm voor de bij exportkratten gebruikte plankjes
moet nl. worden aangehouden, terwijl plannen bestaan om de dikte nog iets op te
voeren en bovendien het voorschrift te stellen, dat alleen hout mag worden gebruikt,
dat vrij is van kwasten. Een en ander omdat vaak kratten werden gebruikt, die in
meer of mindere mate afweken van het modelkrat, dat bij het T.N.O. was beproefd
en waarvan monsters op de P.D.-kantoren Amsterdam en Rotterdam (benevens op
het Bedrijfschap) aanwezig waren.
De deksels van de aardappelkratten met kopsluiting moeten in het vervolg met en
kele kopspijkertjes worden vastgezet. De spijkers mogen niet te lang zijn om bescha
diging der aardappelen te voorkomen. Door het aanbrengen van deze kopspijkertjes
zal gewichtsverlies door losraken van de „luikjes" en ook diefstal worden verminderd.
Breuk en schranken der aardappelkratten kan worden voorkomen door de kratten
steeds op dezelfde wijze te laden of op te slaan, nl. de bovenkant steeds boven, zodat
ze gelijk staan en bovendien de randen op de randen van de vorige laag.

Quarantaine-maatregelen
Per 1 Juni werd voor alle consumptieaardappelen van de nieuwe oogst met over
zeese bestemming een quarantaine voor Phytophthora afgekondigd.
Tot 22 Juni bedroeg deze quarantaine 7 dagen, daarna werd de termijn verlengd
tot 14 dagen. Voor pootaardappelen werd de quarantaine ingesteld onder auspiciën
van de N.A.K.
De quarantaine-maatregelen voor 1953 weken in sommige gevallen af van die van
vorige jaren.
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De volgende termijnen werden voorgeschreven:
1. 14 dagen bij opslag in niet gesloten kisten of kratten, bij normale temperatuur;
2. 14 dagen bij opslag in mechanisch geventileerde bewaarplaatsen, waarin de tem
peratuur gedurende deze 2 weken ongeveer 20 ° C moest bedragen; tussentijdse
controle noodzakelijk;
3. 3 weken bij opslag in kuilen, doch alleen, wanneer de partij in voldoende droge
toestand werd opgeslagen en voor voldoende ventilatie was gezorgd.
De aardappelen moeten in ongesorteerde toestand voor quarantaine worden aange
boden, zo goed mogelijk droog zijn of zodanig worden opgeslagen, dat zij snel kunnen
opdrogen.
Partijen van verschillende herkomst dienen tijdens de opslag afdoende gescheiden
te worden gehouden. Geschiedt dit laatste niet en er wordt bij inspectie „jong ziek"
geconstateerd, dan moet de gehele partij opnieuw 14 dagen in quarantaine.
Indien na de quarantaineperiode geen „jong ziek" geconstateerd wordt, kan de partij
voor export worden goedgekeurd. Wordt geconstateerd dat de partij niet is „uitge
ziekt", dan wordt de quarantaine opnieuw met 14 dagen verlengd.
Bij wijze van proef werd in 1953 ook een quarantaine van 7 dagen in de grond toege
staan, echter uitsluitend onder bepaalde voorwaarden.
Daar de weersgesteldheid en de algemene toestand zich gunstig lieten aanzien kon
met ingang van 24 Augustus 1953 de 3-weekse kuil-quarantaine voor Bintje worden
teruggebracht tot 14 dagen.
Van verschillende zijden werd aangedrongen voor de vroege rassen de quarantaine
geheel te laten vervallen, doch gezien de ervaringen op verscheidene plaatsen kon
hieraan geen gevolg worden gegeven.
De quarantainemaatregelen werden midden September gedeeltelijk en vanaf 12 Oc
tober voor alle consumptie-aardappelen opgeheven. Hierbij werd bepaald, dat de
partijen goed droog moesten zijn. Indien dit niet het geval was werd inspectie gewei
gerd en werd zodanige opslag geadviseerd dat de knollen snel en goed konden op
drogen.
Indien nog „jong ziek" aanwezig was, werd voorgeschreven de gehele partij alsnog
in quarantaine te brengen totdat de partij geheel was uitgeziekt.

Algemeen
Als gevolg van de overstromingsramp begin Februari werd door het Bedrijfschap
voor Aardappelen de export van poot- en consumptieaardappelen tot nader order
stop gezet. Nadat een overzicht was verkregen van de geleden schade, kon het export
verbod voor pootaardappelen reeds spoedig weer worden opgeheven, terwijl er enige
tijd uitzonderingen werden toegestaan m.b.t. de export van consumptieaardappelen.
Uit het rampgebied kon een hoeveelheid aardappelen na schoonspuiten alsnog worden
geëxporteerd, o.a. als fabrieksaardappelen naar West-Duitsland.
Wanneer bij de export van aardappelen geen expediteur wordt ingeschakeld, dient
de exporteur of diens gemachtigde tijdig een volledig ingevuld aanvraagformulier
voor aardappelcertificaten (model 178) in duplo aan de betreffende haven- of grenscontroleur te zenden.
Daarbij moet o.m. worden vermeld het vermoedelijke tijdstip van aankomst, benevens
het officiële uur van vertrek van boot of trein vanaf het haven- of grenskantoor.
Nadrukkelijk is erop gewezen, dat van P.D.-zijde geen enkele verantwoordelijkheid
kan worden genomen voor eventueel door de N.S. in rekening gebracht staangeld
voor wagons. De N.S. kunnen evenmin voor het oponthoud aansprakelijk worden
gesteld, indien de benodigde uitvoerbescheiden ontbreken of niet tijdig aanwezig zijn,
daar zij slechts vervoerders en geen expediteurs zijn.

152

„Rhizoctonia"
Aangezien diverse landen strenge eisen stellen m.b.t. „Rhizoctonia" werd, naar het
voorbeeld van de reeds eerder uitgegeven „schurftschaal", een „Rhizoctonia-schaal"
gemaakt, welke een duidelijk beeld geeft van lichte, matige en ernstige aantasting.
De „Rhizoctoniaschaal" is voor neveninstellingen en instituten verkrijgbaar à f 0.35
per stuk; voor particulieren bedraagt de prijs f 0.70.

Diversen
Einde 1953 is opnieuw bepaald over t: gaan tot het vermelden van alle telernummers
op de inspectiebiljetten, daar enkele landen nl. vermelding der telernummers op
de certificaten hebben verzocht.
In overleg met lut Bedrijfschap voor Aardappelen werd bepaald, dat aan exporteurs,
die hiervoor belangstelling toonden, een uitvoermachtiging zou worden afgegeven
voor de export van gewassen zandaardappelen naar de z.g. „verre landen", met dien
verstande, dat per schip en per land van bestemming niet meer dan 10 ton kan
worden uitgevoerd.
Bloembollen
Alle exporteurs en kwekers van bloembollen werd aangeraden gedurende het bewaarseizoen hun opslagplaatsen regelmatig te behandelen m: t blauwzuurgas. Deze
behandeling is nodig in verband met klachten uit het buitenland over bollen, aan
getast door bladluis;. De behandeling moet om de twee weken worden herhaald.
De temperatuur in de opslagplaatsen mort minstens 60 ° F zijn.
Aangezien blauwzuurgas zeer gevaarlijk is, moeten de behandelde ruimten zorgvuldig
worden afgesloten. Tijdens de behandeling mag in belendende percelen niet worden
gewerkt.
Eind November werd weer in overleg met de Raad van Beroep te Haarlem de jaar
lijkse lijst van minimum-exportmaten vastgesteld.
Men streeft er naar de prijslijst van het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten ge
lijkluidend te doen zijn aan de P.D.-lijst van min.exportmaten. De minimum-maat
van Rembrandttulpen, bizarren en bijbloemen werd van zift 9 op zift 10 gebracht.
Na enige wijzigingen is de min.maat van anemonen gebracht op zift 1—2. De
min. maat van Camassia esculenta werd verlaagd van zift 7 op zift 6. Voor Crocus
Candidus en Crocus Sieberi werd de maat gebracht van 6 cm op 5 cm. Voor de
parkiettulp „Sunshine" werd als min. maat zift 10 (voorheen zift 11) opgenomen.
De import van bloembollen en de doorvoer van Belgische knolbegonia's en gloxinia's
werd nauwkeurig geregistreerd en door de buitendienst gecontroleerd aan de hand
van de copie-invoervergunningen van het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten.
B o o m k w e k e r ij p r o d u c t e n
Met ingang van 2 April 1953 werd een nieuwe San José schildluisbeschikking van
kracht, waarbij hst aantal gasplichtige geslachten werd gebracht van 9 op 20.
De volgende geslachten moeten bij invoer worden begast:

Acer, Cornus, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Fagus, Juglans, Ligustrum, Malus,
Populus, Prunus, Pyrus, Ribes, Rosa, Salix, Sorbus, Spiraea, Syringa, Tilia en Ulmus.
De oude omschrijving „boomkwekerijgewassen" werd gewijzigd in de meer juiste bena
ming: „houtachtige planten". Ook alle houtachtige bloemisterijgewassen vallen dus
onder de San José schildluis-bepalingen.
Behalve de Coniferen werden nu ook de Ericaceeën geheel buiten deze regeling ge
houden. Deze gewassen mochten tussen 1 April en 1 October wel worden ingevoerd.
Bovendien zijn deze groepen vrij van invoerinspectie en zij mogen het gehele jaar
worden geïmporteerd zonder overlegging van een San José schildluiscertificaat.
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De begassing bij de invoer van de gasplichtige houtige gewassen verliep ook dit seizoen
vrij vlot, hoewel er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Nog steeds worden sommige zendingen met niet-gasplichtige producten zonder kennis
geving aan het Hoofdkantoor aan importeurs doorgezonden. Verder kan het voorko
men, dat kleine postzendingen door de controle heen glippen. Dergelijke kleine zen
dingen zouden eventueel de San José schildluis kunnen binnenbrengen.
Ook dit seizoen werd aan België nog geen ontheffing van de gasplicht verleend.
De samenwerking tussen de N.A.K.-B en P.D. werd nog eens uitvoerig onder het oog
gezien. Ingeval partijen door de N.A.K.-B werden goedgekeurd voor export, doch door
de P.D. werden afgekeurd, moet hiervan onmiddellijk bericht aan de N.A.K.-B en wel
aan de technische leider van het rayon of de betreffende keurmeester ter plaatse
worden gezonden.
Verder werd bepaald dat alle N.A.K.-B-gewassen op het exportbedrijf moeten worden
aangevoerd en voorzien moeten zijn van het Nederlands of buitenlands waarmerkstrookje (met enige uitzonderingen).
Zaden
Met de ambtenaren, in wier kring eikels worden geinspecteercJ, vond bij de Ne
derlandse Heidemaatschappij een bespreking plaats over de keuring van eikels.
Bij de uitvoer van eikels moet steeds een verklaring van de P.D. worden overgelegd,
waaruit blijkt:
1. dat het uitsluitend producten van Nederlandse herkomst betreft;
2. dat de uit te voeren partijen vrij zijn van onreinheden, zoals zand, steentjes,
takjes, bladeren, enz.;
3. dat de verpakkingseenheden door de P.D. zijn geplombeerd óf de ruimten,
waarin de eikels zijn gestort (bv. losse verlading in wagons, e.d.) door de P.D.
zijn verzegeld.
Verpakking (algemeen)
Bloembollen kunnen met succes in plastic-zakjes worden verpakt. De verpakking
van boomkwekerij- en bloemisterijproducten in plastic is nog in een beginstadium.
Over de resultaten zal t.z.t. nader worden bericht.
Dienstreizen in verband met de export
In Maart bracht de heer J. Zwartendijk een bezoek aan de U.S.A. ter bespreking van
diverse exportkwesties betreffende boomkwekerijproducten.
In dezelfde maand hadden Dr Briejèr en de heer J. Zwartendijk een bespreking te
Bonn over diverse exportaangelegenheden.
Hier werden o.m. besproken: de Duitse maatregelen tegen de Nelkenwickler en
Rhizoglyphus echinopus bij invoer van Ned. bloembollen. In 1954 wil men m;t het
oog op de deze laatste aantasting de bollen wat vroeger exporteren.
Verder werden besproken de kwesties betreffende: Pénicillium bij hyacinten, Citrusfruit via Rotterdam, graaninvoer in Duitsland en enige kleinere problemen.
Er zullen geen duplicaat-certificaten meer worden verstrekt voor zendingen naar
Duitsland. Bij bankexemplaren zal duidelijk, over het certificaat heen, worden bijgestempeld: „Niet voor begeleiding der zending; bankexemplaar". Een en ander houdt
verband met mogelijke fraude met de afgegeven certificaten.
April/Mei maakten de heren J. Zwartendijk en C. van Klaveren een uitgebreide
inspectie-reis naar de U.S.A. Zowel staten aan de West- als aan de Oostkust werden
bezocht. Over deze reis werd een uitvoerig rapport samengesteld.
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In Augustus maakte de heer J. Zwartendijk met Ir Joustra (Directeur van de Af
deling Buitenlandse agrarische aangelegenheden van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening) een 3-daags© reis naar Kopenhagen voor besprekin
gen met Dr Gram, o.a. betreffende de nieuwe Deense importregeling tot wering van
plantenziekten en -beschadigingen.
De volgende resutlaten werden bereikt:
1. Variëteiten van Ulmus, resistent tegen Ophiostoma ulmi, mogen in Denemarken
worden ingevoerd onder de normale eisen voor boomkwekerijproducten, mits
de zending is geplombeerd door de N.A.K.-B;
2. Zaad van „Limburgse Boskriek" mag worden ingevoerd, mits gekeurd en ge
plombeerd door de N.A.K.-B;
3. Eikels (zaden van Quercus spp.) mogen worden geïmporteerd, mits gedesinfec
teerd en geplombeerd;
4. Ericaceeën (incl. Azalea, Kalmia en Rhododendron) alsmede Hydrangea spp.
mogen reeds vanaf 15 September worden ingevoerd, mits bestoven met DDTpoeder;
5. Buxus spp., Clematis spp. en groenblijvende variëteiten van Viburnum behoeven
niet begast te worden;
6. Nederlandse vollegronds producten (dus ook bloembollen) mogen worden in
gevoerd, mits een DDT-bestuiving wordt toegepast.
Bij invoer van planten met kluit motten de kluiten flink met DDT-poeder
worden bestoven.
De Coloradokevervoorschriften zijn voor Nederland niet van toepassing;
7. Kasplanten uit Nederland mogen het gehele jaar zonder desinfectie worden
ingevoerd;
8. Voor invoer van bloemkool geldt van 1 Juni—15 October een groeiplaats op
20 km afstand van een vindplaats van de Coloradokever; uien mogen het ge
hele jaar met een certifcaat worden ingevoerd;
9. De colli kunnen met letters en nummers gemerkt worden, waarbij de facturen
zoveel mogelijk gespecificeerd moeten zijn.
10. Herexport van buitenlands materiaal naar Denemarken mag uitsluitend geschie
den met opslagcertificaat (model 56) plus een origineel certificaat uit het land
van herkomst of een gewaarmerkte copie daarvan;
11. Op het certificaat moet bij begassing der producten de concentratie, hoeveelheid,
enz., van het gebruikte preparaat worden aangegeven;
12. Duplicaat-certificaten zijn niet nodig; wel mo:t de exporteur het originele exem
plaar per eerste luchtpost opzenden.
In October bracht de heer J. Zwartendijk in gezelschap van de heer Orbaan van het
Bedrijfschap voor Sierteeltproducten een tweetal bezoeken aan Brussel ter bespreking
van de her-export van Belgische begonia- en gloxiniaknollen vanuit ons land naar
de U.S.A. en Canada.
De volgende regeling werd hiervoor getroffen:
1. Alle grote zendingen gaan verzegeld naar Rotterdam;
2. Voor zendingen, welke overgepakt en verdeeld moeten worden over verschillende
zendingen, zal in België ontheffing worden verleend van het onder 1 genoemde;
deze kunnen dus naar de importeur worden gezonden;
3. De onder 2 genoemde knollen worden naar Nederland verzonden uitsluitend in
nieuwe zakken, welke geplombeerd zijn door de Belgische P.D.;
4. Alleen op die wijze verpakte knollen mogen worden bestemd voor U.S.A. De
plombering mag niet door de exporteur worden verwijderd, doch alleen door
de ambtenaar van de P.D.;
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Is de plombe verbroken, dan kunnen die knollen niet worden gebruikt voor
U.S.A.
5. De knollen mogen niet worden verpakt in zakken of kisten met het opschrift:
„Produce of Holland";
6. Er wordt slechts één origineel certificaat bij de zending gevoegd door de Bel
gische P.D.;
De importeur kan van dat certificaat fotocopieën laten maken en doen waarmerken
te Wageningen;
7. Copy-certificaten komen niet on de kist, noch Belgische, noch Nederlandse;
8. Het Hoofdkantoor ontvangt uit België van iedere order, waarvoor ontheffing is
verleend een copie, welke direct aan de betreffende kringambtenaar wordt door
gezonden.
In September had de heer J. Zwartendijk in België een bespreking met het Hoofd
van de Belgische P.D., de heer Peeters, over de herexnort van Belgische knolbegonia's,
waarbij de stand der knolbegonia's werd nagegaan.
EUROPESE LANDEN
België

Aardappelen
In afwijking van het hieromtrent geldende voorschrift is besloten voor ,,oude" aard
appelen een sortering toe te staan boven 35 mm.

Bloembollen
Onderzocht werd de kwestie van de export van minderwaardige bloembollen, die
voorzien van een geleidebiljet, de Belgische grens passeren.
Er is een nieuwe regeling van kracht met betrekking tot de Belgische certificaten bij
doorvoer van Belgische begonia- en gloxiniaknollen.
Het Belgische certificaat vermeldt thans alleen die verklaringen, welke betrekking
hebben op groeiplaats, veldinspectie, enz.
De gegevens over de gezondheid, zandvrij zijn, verpakkingsmateriaal, enz. moeten op
het Nederlandse doorvoer- of opslagcertificaat worden bijgeschreven, daar de inspectie
hierop geschiedt en door de P.D. wordt gecontroleerd. Een en ander geldt voor de
doorvoer naar U.S.A., Scandinavië en andere landen.

Houtachtige gewassen
Op het certificaat (model 101) moet thans worden verklaard: 3. dat de hieronder ge
noemde zending vrij is bevonden van San José schildluis.
Denemarken

Algemeen
Denemarken vaardigde in 1953 nieuwe phytosanitaire invoerbepalingen uit.
Naar aanleiding hiervan werden met de Deense instanties besprekingen gevoerd om
voor ons land enige verzachtingen te verkrijgen.
De resultaten van deze besprekingen zijn opgenomen onder Dienstreizen op blz. 155.

Bloembollen
Het is gewenst voortaan de gezondheidscertificaten rechtstreeks aan de expediteur in
Denemarken te zenden en niet naar de Deense P.D., daar dit vaak vertraging veroor
zaakt bij het vrij-maken.
Het is van belang, dat op het certificaat duidelijk alle gegevens over de DDT-bestuiving worden vermeld.
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Bij elke factuur behoeft geen apart gezondheidscertificaat te worden gevoegd. Alle
zendingen van één exporteur in één boot of wagon verladen, mogen op één verzamelcertificaat worden ingevoerd, mits alles via dezelfde expediteur loopt en diens
naam als ontvanger op het certificaat wordt vermeld. In dergelijke gevallen moeten
alle facturen voor de onderscheidene ontvangers aan het verzamelcertificaat zijn
gehecht.
Hierbij moet er nauwkeurig op worden toegezien, dat de facturen afzonderlijk door
de P.D.-ambtenaar zijn gewaarmerkt.
Een en ander houdt verband met het bij elk certificaat vereiste „plante nvisum", dat
hiervoor van de Deense dcuane moet worden vsrkregen na betaling van een bepaald
bedrag. Door het reduceren van het aantal certifcaten bij gebruik van een verza
melcertificaat, levert dit derhalve een belangrijke kostenbesparing op.
Duitsland

Algemeen
Naar aanleiding van uit dit land ontvangen klachten over de afgifte van certificaten
voor producten waarvan de invoer in Duitsland is verboden, werd bepaald, dat geen
certificaat mag worden verstrekt, tenzij een zg. „Sondergenehmigung" is afgegeven.
Het nummer van deze „Sondergenehmigung" moet steeds op het certificaat worden
vermeld.
Voorts most het gezondheidscertificaat, dat de zending vergezelt, volledig en juist
worden ingevuld zonder doorhalingen, wijzigingen of raderingen.

Bloembollen
Er waren Duitse klachten over de aanwezigheid van bollenmijt in zendingen Neder
landse bloembollen. Enige zendingen moesten hiervoor worden afgekeurd, hoewel be
paald werd, dat, indien in de zending slechts 1 of 2 aangetaste bollen worden gevon
den, deze moeten worden verwijderd en alsnog invoer zal worden toegestaan.

Boomkwekerijproducten
In verband nut het door Duitsland ingestelde invoerverbod van alle eiken en beuken,
brachten begin September een tweetal Duitse experts een bezoek aan ons land.
Invoer van Quercus rubra en Fagus sylvatica uit Nederland werd daarna toegestaan,
doch uitsluitend op speciale vergunning van de Duitse Minister van Voedselvoorzie
ning, Land- en Bosbouw.

Snijbloemen en siertakken
Voor de invorr van snijbloemen en siertakken werden nieuwe einddata van invoertermijnen vastgesteld, nl. : voor rozen t/m 30 Juni; voor anjers t/m 14 Mei; voor
seringen t/m 30 April en voor alle overige bloemen, bladeren en takken van andere
tweezaadlobbige houtige gewassen t/m 14 April. Vanaf 1 November werd echter
bepaald, dat invoer van delen van houtachtige gewassen voor sierdoeleinden, voor
zover niet bestemd voor voortplanting, is toegestaan met een gezondheidscertificaat,
model 52, waarop vermelding van de herkomst. De invoer mag uitsluitend geschieden
via de voor snijbloemen en siertakken aangewezen grenskantoren.

Vruchten
Bij de export van kersen werd extra aandacht geschonken aan de kersenvlieg (Rha-

goletis cerasi).
De U.C.B.-controleurs ontvingen hierover speciale instructies.
Met betrekking tot de doorvoer van citrusfruit naar Duitsland werd bepaald, dat deze
slechts kan geschieden, wanneer de zendingen gedekt zijn door een certificaat van
oorsprong van het land van herkomst (of een copie daarvan), alsmede een Neder
lands opslagcertificaat.
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Zaden
Voor de zaden van Quercus rubra (eikels van de Amerikaanse eik) geldt de regeling,
dat voor zeer speciale gevallen op invoervergunning van het Duitse Ministerie van
Landbouw, invoer kan plaats vinden.
Engeland

en Wales

Aardappelen
Nog steeds werd de 50 km-garantie t.a.v. de Coloradokever geëist.
In verband met de vrij gunstige Coloradokeversituatie in ons land was het mogelijk
voor bepaalde gedeelten (o.a. de kop van Noord-Holland en het noordwestelijk ge
deelte van Friesland) aan deze eis te voldoen.
Export van aardappelen naar Engeland is echter slechts mogelijk na verkregen spe
ciale invoervergunning.

Bloembollen
Toestemming werd verleend tot de invoer van dahliaknollen en dahliastekken ge
durende het seizoen 1953/54. Een A-certificaat van de Dahliakeuringsdienst is daartoe
echter dezerzijds nodig plus ons model 43/44.
Enige afkeuringen van zendingen Nederlandse bloembollen werden gerapporteerd, we
gens aantasting door Mystrosporium adustum Mass. (Inktziekte) en een zending narcissen
wegens Fusarium bulbigenum. Zelfs 5 % van deze zending bleek ernstig te zijn aan
getast.

Bloemisterij-producten
Vanaf 5 Augustus 1953 werd ook Hedera canadensis op de lijst van planten geplaatst,
welke het gehele jaar op „General Licence" mogen worden ingevoerd.

Boomkwekerij-producten
Behoudens de bij „Special Licence" te verlenen uitzonderingen werd in het Verenigd
Koninkrijk de invo: r van eiken en alle delen daarvan (uitgezonderd de zaden —
eikels) verboden. Het invoerverbod voor Ulmus is voor de Europese landen opge
heven, echter niet voor de buiten-Europese. Hiermede moet dus bij eventuele door
voer rekening worden gehouden.

Groenten
Wat de invoer van sla betreft werd bepaald, dat gedurende de maand Maart een
herkomstverklaring door het U.C.B, moet worden afgegeven, waarin o.m. moet
worden verklaard, dat de sla is gegroeid benoorden 46 ° N.B.
Gedurende de maand Aoril werd evenals in 1952 invoer met het z.g. „modified cer
tificate" toegestaan.
In de Coloradokeverbepalingen m.b.t. de groente-export naar Engeland werd ook
dit jaar geen wijziging gebracht.

Vruchten
Voor „Ciderapples" werd bepaald, dat zij het gehele jaar in Engeland mogen worden
ingevoerd met „modified certificate" (model 44), waarin enige wijzigingen moeten
worden aangebracht.
Engeland eist strenge controle m.b.t?. de kersenvlieg (Rhagoletis cerasi).
De U.C.B.-controleurs werden dienovereenkomstig geïnstrueerd.

Algemeen
Op de certificaten model 43/44 en 44b werd „General Licence no." vervangen
door „Order 1953".
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Frankrijk

Boomkwekerij-producten
Door een onjuiste interpretatie van de berichtgeving aan het E.P.P.O. werd Ne
derland ten onrechte geplaatst op de lijst van landen, waar San José schildluis voor
komt. Een en ander was het gevolg van het voorkomen van deze parasiet op uit
Italië geïmporteerd materiaal.
Daar het bewijs kon worden geleverd, dat deze infectie terstond was uitgeroeid,
werd Nederland weer van de lijst geschrapt, hetgeen voor onze export belangrijke
voordelen bracht.
Griekenland

Bloembollen
Enige zendingen bloembollen werden in Griekenland afgekeurd wegens aantasting
door Botrytis tulipae.
Hierbij was een kistje, inhoudende 320 stuks voor Z.M. de Koning. Dit kistje
werd teruggezonden en serieus geïnspecteerd. Daarbij kon geen enkele ziekte worden
waargenomen; wel trof men gewone bruine plekjes aan, die overal en op iedere
partij voorkomen, doch niets te maken hebben met Botrytis of schimmel.
Van de andere zendingen konden geen monsters meer worden opgezonden.
Er is verzocht van de afgekeurde zendingen in het vervolg steeds een monster naar
de Nederlandse P.D. te willen opzenden.
Speciaal bij loshuidige bolk nsoorten kan Botrytis vaker voorkomen bv. gedurende
vrij lange verzending onder ongunstige omstandigheden (zoals bv. hoge luchtvoch
tigheid).
Ook door natte zomers kan een en ander in de hand worden gewerkt, daar sommige
tulpensoorten dan een zwakke huid krijgen.
Guernsey

e.a.

Algemeen
De kanaaleilanden hebben hun invoerbepalingen, aan die van Engeland aangepast.
Het invoerverbod van Quercus werd voor alle Europese landen van toepassing ver
klaard, terwijl het gehele jaar de invoer op „General Licence" werd toegestaan
van sierwaterplanten, Azalea mollis, Campanula, Gloxinia, Impatiens, Kalanchoë en
Saintpaulia onder dezelfde voorwaarden als die welke voor Engeland gelden.
Hongarije

Aardappelen
Voor export van consumptie-aardappelen naar dit land gelden geen uitzonderlijke
eisen meer. Er werd bepaald, dat voortaan kon worden volstaan met de verklaring,
dat de zending vrij is van wratziekte en Coloradokever. Afstandsverklaringen zijn
niet meer nodig. Wel werd een voorschrift van plombering en nieuw fust van kracht.
Voor export van pootaardappelen werden echter alle oude eisen die in de Aard
appelregelingen zijn vastgelegd, gehandhaafd.
Behalve het P.D.certificaat is in dit geval ook een N.A.K.-verklaring, (model 32),
nodig.
Ierse Republiek

Algemeen
Hoewel zich in ons land na de mond- en klauwzeer-epidemie nagenoeg geen nieuwe
gevallen voordeden en andere landen de verscherpte bepalingen grotendeels introkken,
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waren de Ierse autoriteiten niet bereid de Veeartsenijkundige verklaring voor Neder
land te laten vervallen. Als enige verzachting werd bereikt, dat op het Veterinaire
certificaat voortaan slechts een afstand van 8 km t.a.v. een mond- en klauwzeerhaard
behoeft te worden gegarandeerd, terwijl daarop geen verklaring meer nodig is om
trent het niet-houden van vee op de bedrijven, waarvan de producten afkomstig zijn.
Zelfs voor de invoer van snijbloemen moet een Veeartsenijkundige verklaring worden
overgelegd.
Italië

Aardappelen
Bij export van poot- en consumptieaardappelen naar dit land werd bepaald, dat een
gewijzigd certificaat model 4 moest worden afgegeven. Hierop dient voortaan naast
het handtekeningstempel van de Directeur van de P.D. ook de geschreven handteke
ning te worden geplaatst van de grensambtenaar, die de herinspectie uitvoert te Roo
sendaal of Roermond (voor Venlo of Maastricht).
Naar uit enige proeven en onderzoekingen aan de hand van teruggezonden monsters
is gebleken, was zowel de smaak als de geur van een naar Italië geëxporteerde zen
ding Bintje zodanig door HCH beinvloed, dat die partij als ongeschikt voor menselijke
consumptie moest worden beschouwd.
Aangezien ook bij invoer in andere landen dergelijke verschijnselen zijn voorgekomen,
overweegt men een verbod voor de toepassing van HCH-bevattende middelen op
het aardappelgewas hier te lande. Zelfs wordt overwogen geen aardappelen te ver
bouwen op percelen, waarop een of twee jaar geleden een HCH-behandeling is toe
gepast.
Een verzoek van een exporteur om fabrieksaardappelen los gestort per zeeschip naar
Italië te verzenden werd afgewezen, daar verlading in wagons als de enige verant
woordde verzendingswijze voor los gestorte aardappelen wordt beschouwd.

Boomkwekerijproducten
Begin 1953 werd voor Italië het invoerverbod van Coniferen opgeheven. De invoer
van planten en plantendelen, behorende tot het geslacht Pseudotsuga bleef echter ver
boden.
Ook het verbod van iepen (Ulmus) werd opgeheven, terwijl de opheffing van het in
voerverbod van druif (Vitis) tot gevolg had, dat geen druifluiscertificaten meer voor
Italië behoefden te worden bijgevoegd.

Groenten
Ondanks dat kon worden verklaard, dat de aardvlooien Epithrix cucumeris en Epithrix fuscula hier te lande niet voorkomen en aardappelwratziekte geen gevaar ople
vert voor de vruchten van tomatenplanten, bleef de tomatenexport naar dit land uit
Nederland nog niet mogelijk. Na weerlegging van het o.i. onjuiste verbod wegens
bovengenoemde feiten bracht men de vergelingsziekte in het geding, die eventueel
door luizen op uitlopend blad op Italiaanse cultures zou kunnen worden overgebracht.
Bieten voor consumptiedoeleinden worden echter zonder blad geëxporteerd.
Schotland

Boomkwekerijproducten
Evenals voor Engeland werd hier toestemming verleend om Hedera canariensis en
gewortelde dahliastekken (onder glas gekweekt) gedurende het gehele jaar op „Ge
neral Licence" in te voeren.

Vruchten
Ook voor „Cider-apples" trof Schotland dezelfde regelingen als Engeland.
Deze vruchten kunnen het gehele jaar op „General Licence" in Schotland worden
geimporteerd.
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IJ s 1 a n d

Algemeen
Nadat eerst het invoerverbod van bloembollen werd opgeheven, werd einde 1953
wederom invoer toegestaan van alle tuinbouwproducten uit Nederland.
Aardappelen, verse groenten, bloembollen, boomkwekerijgewassen, bloemisterijpro
ducten, zaden en fruit van Nederlandse herkomst mochten daarna dus weer op de
normale wijze in IJsland worden geïmporteerd.
De verbodsbepalingen waren een gevolg van de mond- en klauwzeerepidemie die
in 1953 in ons land voorkwam.
Zweden

Uien
In verband met de 20 km-grens voor coloradokever mochten slechts uien e.d. uit
Noord-Holland en van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden naar dit land worden
geëxporteerd.

Bloembollen
De Zweedse P.D. deelde mede, dat diverse zendingen narcissen (Narcissus totus albus)
werden geïmporteerd met afschriften van Franse certificaten, waarvan de tekst niet
voldeed aan de gestelde eisen, zodat de invoer werd geweigerd.
Derhalve werd nauwkeurig toegezien, dat het buitenlandse certificaat inderdaad vol
doet aan de eisen van het importerende land, alvorens een opslagcertificaat wordt af
gegeven.
Later is bepaald, dat de zendingen vergezeld moeten zijn van een fotocopie van het
certificaat van het land van oorsprong.

Bloemisterij producten
De Zweedse P.D.-instanties gaven hun goedkeuring aan de import van Nederlandse
planten en plantendelen van de volle grond tot 15 Mei, mits kon worden verzekerd,
dat binnen een straal van 20 km van de groeiplaats gedurende tenminste 1 jaar geen
Coloradokever was geconstateerd.
Drie Coloradokevers, welke eind September in Zweden in buitenlandse zendingen
werden aangetroffen, werden in een museum te Stockholm ter bezichtiging gesteld!

Groenten
Toestemming werd verleend om peen zonder loof, mits goed geborsteld en gewas
sen in Zweden in te voeren. Op het P.D.-certificaat moest worden bijgeschreven :
„Carrots washed, brushed and without foliage".
Ook tegen invoer van vollegronds peen (in tegenstelling met „bakpeen") werd geen
bezwaar gemaakt.
Er waren enige moeilijkheden over de invoer van groente met onderaardse delen.
Op het certificaat, door htt U.C.B, af te geven, moest duidelijk worden vermeld,
dat noch op de groeiplaats, noch binnen een afstand van 20 km daarvan, de laatste
2 jaren Coloradokever was geconstateerd.
Zwitserland

Aardappelen
De voor dit land geëiste Veeartsenijkundige verklaring bij de invoer van poot- en
consumptieaardappelen uit ons land werd ingetrokken.
Gebruik van hooi en stro (bv. als vorstverpakking) werd uitsluitend toegestaan, in
dien hierbij een Veterinaire verklaring was gevoegd.
Ook voor gebruikte zakken, mits gereinigd en ontsmet, werd een dergelijke verkla
ring geëist.
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Bij vervoer per auto moest deze eveneens onder toezicht van de Veeartsenijkundige
Dienst worden ontsmet en hk rover een verklaring worden meegegeven. Ook wagons
moesten steeds goed gereinigd zijn.

Algemeen
De zeer belemmerende invoerbepalingen, verband houdende met het hier te lande
in sterke mate voorgekomen mond- en klauwzeer, werden na de epidemie grotendeels
opgeheven.
ANDERE LANDEN
A 1g e r i ë

Aardappelen
Bij export van aardappelen naar dit land moest op het gezondheidscertificaat de clau
sule worden bijgeschreven, dat de streek, waaruit de aardappelen afkomstig zijn, vrij
si van Coloradokever.
De autoriteiten in Algiers weigerden een zending, waarbij een certificaat was gevoegd
dat slechts vermeldde, dat de groeiplaats vrij was bevonden van aardappelcystenaaltje (Heterodera rostochiensis).
Australië

Aardappelen
Bij mogelijke export van aardappelen naar dit land werd op het vereiste gezondheids
certificaat een officiële verklaring verlangd, waarbij de Nederlandse P.D. een volledige
garantie kon geven omtrent het vrij-zijn van de zending van Coloradokever, wrat
ziekte en „Ring-rot", benevens dat nieuw fust werd gebruikt.
Brazilië

Aardappelen
Zoals de laatste tijd gebruikelijk was, werd ook dit seizoen weer van alle zendingen
aardappelen naar dit land een nauwkeurige opgave verstrekt aan de Nederlandse
Landbouwattaché aldaar, opdat deze bij aankomst van de partijen aanwezig kon
zijn, teneinde zo nodig aan de hand van volledige gegevens (o.a. over aantal colli,
stuwplaats en eventueel telersnumm. rs) bemiddelend te kunnen optreden, indien af
keuringen plaats vonden.
Canada

Algemeen
Ten aanzien van de export naar Canada werden bepaalde voorschriften uitgevaar
digd, waaraan streng de hand dient te worden gehouden. Deze komen op het vol
gende neer :
1. Op alle producten zeer strenge inspectie; aan de in het certificaat gestelde voor
waarden dient stipt de hand te worden gehouden;
2. Bijpakken van buitenlands materiaal is verboden;
3. Bij aanvulling der order met buitenlandse producten, dient het buitenlandse cer
tificaat en copiecertificaat (of gewaarmerkt afschrift daarvan) in alle opzichten
te voldoen aan de Canadese eisen;
4. Wanneer de overtuiging is verkregen, dat de tekst van het certificaat uit het land
van herkomst volkomen gelijk is aan de inhoud van ons model 62, mag het doorvoercertificaat (model 73) worden afgegeven.

Boomkwekerijproducten
Een groot aantal soorten en variëteiten van Berberis, Mahonia en Rhamnus zijn re
sistent verklaard tegen resp. zwarte- en kroon- roest.
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De invoer van deze geslachten is derhalve in Canada toegestaan.
Klachten werden ontvangen over roest (veroorzaakt door Cumminsiella sanguined
(Peck) Arth.) op Mahonia aquifolium.
De verzekering is gegeven, dat de controle verscherpt zal worden.
Columbia

Bloembollen
Zendingen bloembollen naar Columbia moeten vergezeld zijn van een door de Columbiaanse Consul gelegaliseerd gezondheidscertificaat. Hierin moet worden ver
klaard, dat de betreffende producten vrij zijn bevonden van voor de landbouw scha
delijke ziekten en plagen.
De bloembollen moeten vóór de verzending worden ontsmet.
Curacao

Aardappelen
Het in slechte conditie aankomen van een partij aardappelen in dit land, moest worden
toegeschreven aan gebrek aan zuurstof. Door onvoldoende ventilatie, eventueel nog
gecombineerd met niet geheel juiste stuwage, kan een dergelijke verstikking gemak
kelijk vóórkomen.
Ook uit Curacao werden monsters consumptieaardappelen ontvangen, die een onaan
gename smaak vertoonden. Vastgesteld kon worden, dat de aardappelen zeer ver
moedelijk waren gerooid op een veld, behandeld met HCH.
Overwogen werd of het riekende HCH uit de lijst van bestrijdingsmiddelen zou
mo; ten verdwijnen, aangezien er bij aanwending verborgen gebreken aan geteelde
gewassen ontstaan.
Dominicaanse Republiek

Aardappelen
Onder bepaalde voorwaarden werd toegestaan in het vervolg weer aardappelen naar
dit land te exporteren.
Het gezondheidscertificaat moet door de Dominicaanse Consul hier te lande worden
gelegaliseerd.
De aardappelen moeten praktisch vrij zijn van grond. Ongeveer dezelfde eisen worden
aangehouden als voor Venezuela en Trinidad.
Ecuador

Algemeen
Er werden enige wijzigingen gebracht in de phyto-sanitaire invoerbepalingen voor
dit land.
Deze kwamen op het volgende neer :
1. Elke zending moet bij invoer vergezeld zijn van een door de Consul gelegali
seerd gezondheidscertificaat in duplo;
2. Behalve vrij zijn van schadelijke parasieten moet in het certificaat worden ver
klaard, dat ontsmetting heeft plaats gevonden. (DDT-behandeling); behalve voor
consumptie -artikelen ;
3. Bij invoer steeds inspectie. Duplicaat-certificaat door te zenden aan het Ministerie
van Landbouw van Ecuador;
4. Invoer van katoenzaad (al of nkt geschoond) en ruwe katoen uit landen, waar de
katoensnuitkever (Anthonomus grandis) voorkomt, is verboden.
Egypte

Bloembollen
De klachten over Nederlandse bloembollen bleken na onderzoek onjuist te zijn.
Zo zouden zendingen gladiolen aangetast zijn geweest door Sclerotinia gladioli. Bij
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nader onderzoek bleek er geen sprake te zijn van deze schimmel. Er werd op gewezen
dat de knollen levende producten zijn en zelfs bij geringe beschadiging allerlei
saprophytische schimmels kunnen herbergen, ook al zijn de knollen nog zo nauw
keurig geïnspecteerd.
Einde 1953 werd opnieuw een zending gladiolenknollen afgekeurd.
Een nader onderzoek van een monster van de r. tour gezonden knollen kwam na
aldus tweemaal de reis te hebben gemaakt, in prima conditie aan. Een enkel
schaaf- of stootplekje kan men bezwaarlijk als een „ziekte" aanmerken.
Israël

Aardappelen
Ook Israël bleef volgens mededelingen van exporteurs vasthouden aan de 50 km-grens
voor Coloradokevers, zodat slechts aardappelen uit nader aangeduide gebieden (zoals
de kop van Noord-Holland en het noord-westelijk gedeelte van de provincie Fries
land) naar dit land konden worden geëxporteerd.
Indien, zoals ook is voorgekomen, geen 50 km-afstand voor een bepaalde partij wordt
geëist, mag op het certificaat dan ook slechts worden verklaard, dat de zending bij
inspectie vrij werd bevonden van bedoeld insect en kunnen daarvoor dus aardap
pelen uit geheel Nederland worden gebruikt.

Bloemisterijproucten
Stelling werd genomen tegen de overdreven strenge maatregel een invoerverbod af
te kondigen voor anjerstekken op grond van „verdacht zijn" van het zg. „spat", ver
oorzaakt door Didymellina dianthi. C.C. Burt, een zwam, die zeer algemeen voor
komt. De schimmel komt praktisch alleen voor bij hoge luchtvochtigheid en is dan
gemakkelijk te bestrijden met een koperpreparaat.
Naar aanleiding van een en ander werd deze kwestie met de betreffende autoriteiten
opgenomen en de gebruikelijke import van anjerstekken in Israël weer toegestaan.
Jamaica

Aardappelen
Door de importorganisaties aldaar werden bepaalde voorschriften uitgevaardigd voor
de invoer van pootaardappelen, opdat deze niet voor consumptie zouden worden aan
gewend. Een van die voorschriften was het besprenkelen met „bright purple ink" (hel
dere paarse kleurstof).
Hoewel hiervoor geen volledige garantie kon worden gegeven werd aangeraden om
daarvoor aniline (verdund) te gebruiken, waardoor waarschijnlijk weinig gevaar voor
kiembeschadiging of -remming e.d. ontstaat. Phytosanitair moest vooral op schurftaantasting worden gelet.
Marokko

(Frans)

Aardappelen
Hoewel men met dit land was overeengekomen de bijschrijving betreffende diverse
virusziekt:n op het certificaat voor pootaardappelen weg te laten, werden aldaar zen
dingen aangehouden wegens het ontbreken van deze clausule.
Derhalve werd weer besloten de bijschrijving aan te brengen.
Achter „toutes maladies à virus" werd derhalve bijgeschreven: „Enroulement, tubercu
les en fuseau, frisolée sans mosaïque, balai de sorcière, bigarrure canadienne et calico
n'existent pas en Hollande".
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Mexico

Aardappelen
Bij export van pootaardappelen werd bepaald, dat op het certificaat moest worden
bijgeschreven dat het pootgoed vrij is van schadelijke ziekten, in het bijzonder van
aardappelcystenaaltje (Heterodera rostochiensis).

Snijbloemen
Met de export van snijbloemen naar dit land waren enige moeilijkheden gerezen, doch
deze konden naar tevredenheid worden opgelost.
Nieuw Guinea

Algemeen
Uit de ontvangen phyto-sanitaire voorschriften voor dit land bleek, dat de invoerbepalingen geht el gelijk zijn aan die voor Indonesië.
Peru

A Igemeen
Bepaald werd, dat desinfectie van pootaardappelen in het vervolg dient te geschieden
door DDT-bestuiving en niet meer met een organische kwikve rbinding.
Op het certificaat moet worden vermeld, dat een deugdelijke desinfectie heeft plaats
gehad.
Het middel waarmee de desinfectie geschiedt, behoeft niet te worden aangegeven.
P h i l i p p ijn e n

Aardappelen
De import van consumptieaardappelen naar de Philippijnen werd verboden.
Voor pootaardappelen werd een speciale vergunning vereist.
Daar de export van aardappelen naar de Philippijnen een ondergeschikte rol speelt,
werd het invoerverbod van geringe betekenis geacht.
Rhodesia (zuid)

Bloembollen
De invoer van Ned. dahliaknollen in Zuid-Rhodesia werd onder bepaalde voorwaar
den weer toegestaan. Deze voorwaarden komen op het volgende neer:
1. De importeur moet in het bezit zijn van een „special permit" afgegeven door
de Chief Entomologist aldaar, benevens van de gebruikelijke invoervergunning;
2. Strenge invoerinspectie, terwijl steeds opplanting in quarantaine is voorgeschre
ven, d.w.z. controle van staatswege tijdens de groei;
3. Elke zending vergezeld van een gezondheidscertificaat, waarop wordt verklaard,
dat de moerplanten te velde werden geïnspecteerd en vrij werden bevonden van
„Tomato Spotted Wilt virus" (Lycopersicum virus 3).
Er moet de grootst mogelijke aandacht aan worden besteed, dat absoluut virusvrij-materiaal naar Rhodesia wordt geëxporteerd.
Tunis

Boomkwekerijproducten
Zoals reeds onder Frankrijk gemeld, werd ons land ook door Tunis geplaatst op de lijst
van landen, waar San José schildluis voorkomt.
Ook Tunis heeft een en ander weer ongedaan gemaakt, zodra vast stond dat de
infectie terstond was uitgeroeid.
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T u r k ij e
Algemeen
Naar aanleiding van tal van klachten over de aardappel- en bloembollenexport naar
Turkije* brachten in het najaar 2 dames- en 2 herèn-phytopathologen een bezoek
aan ons land.
In gezelschap van de heren Joustra en Zwartendijk werd o.a. een bezoek gebracht
aan de aardappelloodsen op de Zuidhollandse eilanden en daarna aan de havens
om de Verscheping te zien.
Voor de bloembollen werden het laboratorium van Prof. Van Slogteren en diverse
bedrijven in de bollenstreek bezocht.
Het gezelschap bezocht in Wageningen het Hoofdkantoor (o.a. de Inspectie-, de
Entomologische- en de Bestrijdingsmiddelen afdeling).
Bij het afscheid was men zeer ingenomen over de Nederlandse organisatie en zag
men feitelijk geen enkele reden meer om de import uit ons land nog te belemmeren.
Teruggekeerd in eigen land bleek de zaak echter niet zo eenvoudig en nadere resul
taten zullen dan ook moeten worden afgewacht. De kwestie werd inmiddels weer
schriftelijk aanhangig gemaakt via Buitenlandse Agrarische Voorlichting.
U. S. A.

Aardappelen
Nog steeds geldt het invoerverbod van Nederlandse aardappelen, dat berust op het
vóórkomen van aardappelwratziekte hier te lande. Men is doende aan dit invoerver
bod een einde te maken, doch ook in 1953 in dit niet gelukt.
De invoer van aardappelen uit Spanje werd in de U.S.A. verboden wegens het con
stateren van het aardappelcystenaaltje. Dit verbod is ook van toepassing op de Canarische eilanden, Estland en Letland.

Bloembollen
Voor de uitvoer van begonia- en gloxiniaknollen uit België naar de U.S.A. werd
een aparte regeling getroffen, waarbij de U.S.A.-inspectors gedeeltelijk ook werden
ingeschakeld bij de supercontrôle.
De voorwaarden, waaraan de begonia's en gloxinia's moeten voldoen, werden vast
gelegd in een Belgische Ministeriële beschikking.
Voor de export van bloembollen naar de U.S.A. werd het 3e supplement op het
contract betreffende de „preshipment-inspection" in Washington ondertekend.
Dit had tengevolge, dat ook dit seizoen weer U.S.A.-inspectors waren ingeschakeld
bij de bloembollen-inspectie voor de Ver. Staten.
De „preshipment-inspection" 1953 gaf geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

Convallaria-kiemen
In de loop van het jaar werden weer verscheidene zendingen Convallaria-kiemen uit
Duitsland via ons land geëxporteerd naar U.S.A.
Behalve dat deze zendingen vergezeld zijn van een origineel Duits certificaat of een
gewaarmerkte foto-copie daarvan, waarvan de tekst geheel moest voldoen aan de
Amerikaanse eisen, alsmede van een Nederlands opslagcertificaat, werd nog een ver
klaring bijgevoegd, dat de zending vrij was van het aardappelcystenaaltje. Hiertoe
werden monsters ter onderzoek opgezonden aan het Hoofdkantoor.

Boomkwekerijproducten
De U.S.A., waaronder Porto Rico en Hawai vaardigden een invoerverbod uit voor
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alle planten en plantendelen (behalve de vruchten en zaden) behorende tot de fa
milie Rutaceae. Het verbod betreft dus alle geslachten, soorten en variëteiten der onder
families Aurantioideae, Rutoideae en Toddalioideae.
Aan de exporteurs op U.S.A. en Canada is opdracht gegeven, dat alle buitenlandse
producten, voor deze landen bestemd, afzonderlijk moeten worden verpakt en ver
zonden.
Elke zending moet gedekt zijn door het originele certificaat van het land van oor
sprong of een fotocopie plus een opslagcertificaat.

Diversen
Einde 1953 werden diverse grote hoeveelheden Duitse mierikswortel via Nederland naar
U.S.A. verscheept. Dit artikel wordt o.m. gebruikt bij de fabricage van mosterd.
De partijen waren voorzien van een Duits oorsprongscertificaat, waarin werd ver
klaard, dat de wortels waren gegroeid op percelen vrij van „Golden nematode".
Op verzoek van de exporteur zijn, in overleg m t de hier te lande gestationneerde In
specteur van de Amerikaanse B.E.P.Q. grondmonsters getrokken van nog aangehechte
grond.
Waren de monsters vrij van „Golden nematode", dan werd door het Hoofdkantoor te
Wageningen een dienovereenkomstige verklaring afgegeven.
Bij niet voldoende zand-vrij zijn werd een enkele maal alsnog in Nederland gespoeld.
Een bijzonderheid was verder nog, dat zelfs monsters van bagger, die naar de U.S.A.
werd verscheept en in hoofdzaak dient als ballast, die onderweg wordt uitgeworpen,
op het voorkomen van het aardappelcystenaaltje worden onderzocht. De Amerikaanse
autoriteiten verlangden nl. een verklaring, dat de bagger vrij was van „Golden nema
tode"; een bewijs, hoe streng men in U.S.A. let op het vóórkomen van deze pa
rasiet.

Venezuela

Aardappelen
Door de Venezolaanse autoriteiten werd een invoervergunning verleend voor de im
port van pootaardappelen uit ons land. Uitsluitend de rassen Bintje en Alpha mochten
worden ingevoerd, terwijl op het gezondheidscertificaat een verklaring morst voor
komen, dat de zending vrij was van aardappelcystenaaltje. Er werd op gewezen, dat
bij deze bijzondere transactie, de eerste op dit gebied, bijzondere nauwkeurigheid
diende t: worden betracht.
Zuid-Afrika

(Unie van)

Algemeen
Bericht werd ontvangen dat kratten, kisten en dergelijk verpakkingsmateriaal absoluut
vrij moeten zijn van schorsdelen. Er werd dus gebruik geëist van volledig ontschorst
hout, dat volkomen gaaf is en geen gaatjes of gangen van in hout levende insecten
of larven daarvan, bevat.
In verband met de mond- en klauwzeerepidemie in ons land, nam men ook in ZuidAfrika verscherpte maatregelen, speciaal wat de invoer van hooi en stro als verpak
kingsmateriaal betreft bij producten van allerlei aard.
Vereist werd een verklaring van de Veeartsenijkundige Dienst, waarin een bepaalde
opslag werd gegarandeerd of een gecontroleerde desinfectie (op 3 manieren aangege
ven) werd bevestigd.
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C.

Overzicht zaadinspecties

In 1953 werden van de kringkantoren 4939 zaadmonsters ter inspectie ingezonden;
Tabel 54 geeft hiervan een overzicht.
Tabel 54
Kring

Aantal monsters

Kring

Aalsmeer
Amsterdam
Apeldoorn
Boskoop
Emmeloord
Eist
Goes
Groningen
Heemstede
Heiloo
Hillegom
Hoorn

12
4
1
14
3021

Leeuwarden
Leiden
Naaldwijk
Roermond
Roosendaal
Rotterdam
's-Hertogenbosch
St. Paneras
Terneuzen
Utrecht
Winschoten

transporleren

3345

Totaal

12
5
23
150
1
5
97

transport

Aantal monsters
3345
43
1
465
3
29
623
9
90
22
31
278
4939

Hiervan moesten er 209 worden afgekeurd.
Tabel 55 geeft een overzicht van de redenen hiervan.

Tabel 55
Gewas

Aantasting

Aantal
afgekeurde
monsters

T uinbouw zaden
Bonen

Bloemzaden

Bieten
Erwten

Kool
Peterselie
Radijs
Selderie
Sla
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parasitaire schimmels
bacterieziekten
bonenkever
parasitaire schimmels
mijten
broodkevers
stofluizen
mijten
parasitaire schimmels
kwade harten
erwtenkevers
mijten
vruchtlichamen bladvlekkenziekte (Septoria)

Alternaria sp.
vruchtlichamen bladvlekkenziekte (Septoria)
mijten
mijten

10
9
1
1
69
22
1
5
29
3
1
8
5
3
4
1
2

Spinazie

Colletotrichum spinaciae
Botrytis spp.

Tomaat

mijten
larven van het zaadmotje,

Tuinbonen
Uien
Witlof
Wortelen

broodkevers
tuinbonenkever
mijten
mijten
mijten

Hofmannophila pseudopretella Stt.

Landbouwiaden
Blauwrnaanzaad
Boterzaad
Cichorei
Gerst
Karwij
Lijnzaad

broodkever
mijten
mijten
mijten

Helminthosporium spp.
Botrytis cinerea
mijten

Serradella

Colletotrichum

Spurrie

mijten
mijten

Bij de beschouwing van tabel 55 valt direct het grote aantal afkeuringen wegens mijt
bij de bloemzaden op. Zeer waarschijnlijk moet dit worden toegeschreven aan het feit
dat vooral bloemzaden vaak een of meer jaren in de pakhuizen liggen opgeslagen,
waardoor uiteraard de kans op infectie door mijten en voorraadinsecten toeneemt.
Overigens is wel gebleken dat bij de bonafide firma's mijtaantasting slechts sporadisch
wordt aangetroffen.
Bij de peulvruchten zijn de afkeuringen wegens aantasting door parasitaire schimmels
niet gespecificeerd. Meestal worden verscheidene parasitaire schimmels in de mon
sters aangetroffen, zodat een afkeuring meestal te wijten is aan een te hoog totaal
van parasitaire schimmels. Voorts is het niet altijd mogelijk om langs eenvoudige
weg de werkelijke ziektt verwekker vast te stellen, zodat ter vereenvoudiging en bespoe
diging van het onderzoek een specificatie achterwege blijft.
Bonenmonsters worden zeer nauwkeurig op de aanwezigheid van de bonenkever ge
controleerd. Uit het feit dat in 1953 slechts één monster hierop moest worden af
gekeurd, blijkt dat de bonenkever momenteel nog geen merkbarr invloed op onze
export van bonen uitoefent.
Ten aanzien van het optreden van de erwtenkever kan hetzelfde worden opgemerkt.
Op kwade harten werden erwten alleen afgekeurd, indien de aantasting van zeer
ernstige aard was.
Tuinbonen die aangetast zijn door de tuinbonenkevrr, worden slechts dan afgekeurd
indien in het monster levende kevers worden aangetroffen.
Van spinazie werden 2 monsters afgekeurd wegens ßo/ryfw-aantasting. Hoewel Bo
trytis niet beschreven wordt als een ziekteverwekker van spinazie, was het aantas
tingspercentage in de twee monst'rs zo groot (30 en 40 %), dat het gerechtvaardigd
was om tot afkeuring over te gaan.
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VII
Gewervelde dieren
RATTEN- EN MUIZENBESTRIJDING
Algemeen
Zoals reeds in het Jaarboek 1951/52 werd medegedeeld, bestaat voor de gemeen
tebesturen en andere bij de bestrijding van ratten en muizen geïnteresseerde over
heidsinstanties of zuiveringsfirma's de gelegenheid personeel voor de rattenbestrij
ding door de Plantenziektenkundige Dienst te doen opleiden. Deze mogelijkheid werd
geopend met de bedoeling het daarheen te leiden, dat ,in iedere gemeente een deskun
dige aanwezig is, die in de gemeente de ratten- en muizenbestrijding leidt. Het voor
deel van een dergelijke figuur is, dat niet alleen de algemene landelijke rattenbestrijdingsacties ter plaatse beter kunnen worden georganiseerd en daardoor dus ook
betere resultaten zullen afwerpen, maar ook dat nu door de gemeentelijke rattenbestrijder de nabehandeling van dié objecten verzorgd kan worden, waar de algemene actie
om de een of andere reden onvoldoende succes boekte.
Het is van groot belang, dat deze objecten nader behandeld worden, daar zij een be
smettingsbron vormen. Tot nu toe werd door de gemeente aan deze nabestrijding
weinig of geen aandacht geschonken, ook al omdat deze objecten als regel de moei
lijkste ziin. Immers men heeft hier met eenvoudige middelen geen succes geboekt,
zodat dus hier alleen resultaat kan worden behaald als deze objecten worden behan
deld door een deskundige.
Een tweede voordeel van de aanwezigheid van een gemeentelijke rattenbestrijder is,
dat het publiek weet tot wie het zich wenden moet, indien men overlast van ratten
ondervindt. Nieuwe besmettingen kunnen dan onmiddellijk deskundig en tegen ge
ringe kosten of geheel gratis worden behandeld.
Wij mochten tot ons genoegen ondervinden dat het idee van een gemeentelijke rat
tenbestrijder bij de gemeentebesturen in het algemeen gunstig werd ontvangen; zo
gunstig dat wij momenteel tijd te kort komen om aan de aanvragen voor de oplei
ding van de bestrijders te kunnen voldoen. Zeer verheugend was het te constate
ren, dat zelfs personeel van de midden-grote en grote gemeenten, die toch veelal
reeds lange tijd aandacht hadden besteed aan de rattenbestrijding, zoveel belang
stelling toonde, dat het verzocht aan een dergelijke opleiding te mogen deelnemen.
Steeds weer bleek in de praktijk hoezerr een gemeentelijke rattenbestrijder in een
behoefte voorziet, zelfs in die gemeenten waar men tot op heden niet of zeer on
regelmatig deelnam aan de jaarlijkse landelijke bestrijdingsactie.
Bij de juiste keuze van de persoon krijgen deze mensen na de eerste successen zo
veel aanvragen om hulp van de inwoners, dat vaak al spoedig een tweede bestrijder
moet worden aangewezen. De hele rattenbestrijding gaat dan in de belangstelling
komen en dit betekent voor de ratten het begin van het einde. Tem: er daar, nu
de bevolking dus „rat-minded" is geworden, de mogelijkheden geopend worden om
de gedachte van de ratwering ingang te doen vinden. Tenslotte geeft een rattenverdelging ster ds een meer of minder tijdelijk resultaat. Alleen ratwering en een zodanige
huizenbouw, waarbij het binnendringen van ratten in de gebouwen onmogelijk wordt
gemaakt, kan duurzaam vrijblijven van ratten en muizen tot gevolg hebben.
Onder ratwering wordt verstaan het nemen van maatregelen, die de ratten binnens
huis alle voedsel en nestelgelegenheid ontnemen (dus: geen etensresten en afval, even
min rommelzolders, rommelhoeken e.d.).
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De opleiding van de rattenbestrijder bestaat uit een dag theorie, waarbij het een en
ander wordt medegedeeld over de biologie en levensgewoonten van de ratten voor
zover dit nodig is voor een efficiënte bestrijding, de methodiek van de bestrijding
en de eigenschappen en de toepassing van de belangrijkste vergiften. Daarna worden
voor iedere cursist in de gemeente zijner inwoning een of meer demonstraties gege
ven aan praktijkgevallen. Dit gaat zo lang door totdat de leerling op eigen benen
meent te kunnen staan.
Mochten zich op den duur gevallen voordoen waarbij door de rattenbestrijder on
voldoende succes wordt behaald, dan staat de Plantenziektenkundige Dienst altijd
gereed voor het geven van advies.
Daar onze Dienst de technisch-wetenschappelijke vraagbaak voor de gemeentelijke
rattenbestrijders is, is het dus noodzakelijk dat er een nauw contact wordt onder
houden tussen deze Dienst en de bestrijders. Er wordt naar gestreefd, dit contact
persoonlijk te doen zijn. Daar dit persoonlijke contact niet zo veelvuldig zal kunnen
zijn, gezien het grote aantal gemeenten in Nederland en de tegenwoordige perso
neelsbezetting van de afdeling, wordt getracht dit gebrek aan persoonlijk contact
zo goed mogelijk te ondervangen door het uitgeven van een mededelingenblad, ge
titeld „Rat en Muis". Dit mededelingenblad zal met onregelmatige tussenpozen ver
schijnen. De inhoud bestaat uit mededelingen onzerzijds naar aanleiding van nieuwe
gegevens uit de literatuur of lessen getrokken uit bijzondere praktijkgevallen en me
dedelingen uit de praktijk van de zijde van de bestrijders.
Dit mededelingenblad wordt aan alle Burgemeesters, hoofden van gemeente-werken
en reinigingsdiensten en gemeentelijke rattenbestrijders persoonlijk toegezonden.
In 1953 werd personeel van de volgende gemeenten door onze Dienst opgeleid.
Zuid-Holland :
(46)

Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Voorhout, Sasse nheim, Alkemade, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Warmond, Oegstgeest, Rijnsburg, Leiden, Leiderdorp, Valkenburg, Wassenaar,
Voorschoten, Zoeterwoude, Zoetermeer, Leidschendam, Den Haag,
Moerkapelle, Benthuizen, Alphen a/d Rijn, Koudekerk, Hazerswoude, Woubrugge, Waddinxveen, Boskoop, Reeuwijk, Zwammerdam, Bodegraven, Nieuwkoop, Zevenhoven, Nieuwveen, Ter Aar,
Rotterdam, Geervliet, Heenvliet, Rozenburg, Brielle, Vierpolders,
Hellvoetsluis, Nieuw-Helvort, Rockanje, Noordeloos.

Noord-Holland :
(46)

Opperdoes, Wervershoof, Andijk, Enkhuizen, Bovenkarspel, Venhuizen, Wijdenes, Schellinkhout, Hoorn, Zwaag, Blokker, West
woud, Nibbixwoud, Midwoud, Grootebroek, Hoogkarspel, Twisk,
Abbekerk, Opmeer, Sijbekarsnel, Spanbroek, Obdam, Hensbroek,
Ursem, Berkhout, Wognum, Avenhorn, Oudendijk, Beets, Oost
huizen, Warder, Middelie, Edam, Graft, De Rijp, Beemster, Kwadijk, Wiidewormer, Purmerend, Upendam, Katwoude, Monniken
dam, Broek in Waterland, Landsmeer, Amsterdam, Bussum.

Gelderland :
(18)

Arnhem, Nijkerk, Putten, Nijmegen, Wijchen, Ewijk, Appeltern,
Heerde, Winterswijk, Eibergen, Groenlo, Ruurlo, Neede, Lochern,
Laren, Vörden, Gorssel, Borculo.

Utrecht :

Breukelen, Benschop, Amersfoort, Oudenrijn
Meern).

(4)
N. Brabant :

(thans:

Vleuten-de

Den Bosch, Oss, Geldrop, Vierlingsbeek.

(4)
Limburg :
(1)

Heel en Panheel.
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Overijsel:
(3)

Enschede, Diepenheim, Zwolle.

Drente :

Schoonebeek.

(1)

Friesland :

Utingeradeel.

(1)

Noordoostpolder
In totaal 125 gemeenten dus is door ons opgeleid personeel aanwezig.
Ratwering
Nu de belangstelling voor de rattenbestrijding toenemende is en de belangstelling voor
ratwering daarmede samengaat, is het noodzakelijk dat de P.D. de mogelijkheid
heeft om technisch goed gefundeerde adviezen te geven over ratwerende bouw. Om
dit mogelijk te maken zal, in overleg met prof. Ir H. T. Zwiers van de Afdeling
Bouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft, in 1954 een bouwkundig stu
dent worden aangesteld om van deze materie een studie te maken.
Op verzoek van een fabriek van ,,prefabricated"-woningen werd een onderzoek ge
daan naar de ratbestendigheid van een aantal bouw- en isolatiematerialen.
Tentoonstellingen en radio
Dat de belangstelling voor de rattenbestrijding stijgende is kan worden opgemaakt
uit het feit, dat spontaan verzocht werd een „rattenstand" te willen verzorgen op
de hieronder genoemde plaatsen:
Landbouwbeurs te Zuidlaren, gehouden op 19, 20 en 21 October;
Tentoonstelling van de Stichting Maatschappelijke Zorg ten Plattelande, gehouden te
Winssen (Gem. Ewijk) op 24 en 25 October;
Landbouwtentoonstellingen van bovengenoemde Stichting, gehouden te Wouw (N.B.),
Zundert en Wijchen, resp. op 28 en 29 November, 11 t/m 13 December en 17 t/m
21 December.
Op al deze tentoonstellingen, waarbij in de stand steeds een ambtenaar van de P.D.
aanwezig was voor het geven van inlichtingen, was de belangstelling van het publiek
voor de „rattenstand" zeer bevredigend.
Deze geheel uit eigen beweging gedane verzoeken tot medewerking aan exposities
kwamen als een zeer aangename verrassing. Dergelijke verzoeken kwamen de laatste
tijd niet meer voor, in tegendeel, hst idee van een rattenstand was reeds verlaten,
omdat men hiermede op tentoonstellingen tot nu toe weinig welkom was.
Ook de radio-verenigingen gaven blijk van belangstelling (deze belangstelling mag
gezien worden als een barometer van de publieke belangstelling) doordat uit eigen be
weging op 11 November de N.C.R.V. in de rubriek „Jeugdland" een vraaggesprek
over de rattenbestrijding organiseerde.
Buitenlandse bezoeken en

reizen

Ten einde onze methode van het onderzoek naar de populatiedynamica van de veld
muis, Microtus arvalis Pali., te toetsen aan de inzichten van een op dit gebied ervaren
onderzoeker, bezocht Dr D. Chitty van het Bureau of Animal Population te Oxford
op onze uitnodiging van 26 Maart tot en met 2 April de proefv: Iden in de Betuwe,
waar dit onderzoek wordt uitgevoerd. Dr Chitty ging geheel accoord met de door
ons gevolgde methode en toonde zeer veel belangstelling voor dit onderzoek.
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In verband met zijn onderzoek naar de biologie van de woelrat, Arvicola terrestris
L., bracht Drs A. van Wijngaarden een bezoek aan het Pflanzenschutzamt te Stutt
gart en het Pflanzenschutzamt te München. Het Institut für Grünlandforschung te
Oldenburg werd bezocht in het bijzonder in verband met het veldmuizenonderzoek.
Deze reis had plaats van 14 tot 24 October 1953.
Op 5 Mei hield Ir Ophof ter gelegenh: id van het 5e jaarlijkse symposium over
Phytopharmacie te Gent, georganiseerd door de Rijkslandbouwhogeschool aldaar,
een voordracht getiteld: „Rattenbestrijdingsmiddelen".

B e s t r i j d i n g v a n d e b r u i n e r a t , Rattus norvegicus Berkh.

De streekactie
Ook dit jaar verliep de landelijke actie ter bestrijding van de bruine rat voor het ge
hele land in één week, nl. van 12 tot en met 19 December.
De volledige gegevens omtrent de résultat, n van deze actie zijn nog niet beschikbaar.
Voorlopig kan vermeld worden, dat t.b.v. deze actie door de reclame-kunstenaar
Koen van Os een nieuwe affiche werd ontworpen onder het motto „Ratten? Verdelg
ze !" Een verkleinde reproductie hiervan werd gebruikt voor een folder. Van deze
folder werden op aanvragen van belanghebbenden 220.000 ex. (vorig jaar 150.000)
uitgegeven.
Om deze actie onder de aandacht van het publiek te brengen, werd de hulp van de
pers ingeroepen. Onder auspiciën van de afdeling Voorlichting van het Ministerie
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd op 2 December een perscon
ferentie te Utrecht belegd.
In totaal werden 32 lezingen voor land- en tuinbouwscholen over rattenbestrijding
verzorgd en 26 propaganda- en instructie lezingen voor het publiek, een en ander
met films en lichtbeelden.
In December werden opnamen gemaakt voor een nieuwe propagandafilm voor de
rattenbestrijding.
In het afgelopen jaar werden 164 schriftelijke adviezen verstrekt en 259 adviezen
na onderzoek ter plaatse.
Vermeldenswaard zijn de volgende gevallen:
In de Diergaarde Blijdorp werd een zodanige overlast ondervonden van bruine
ratten, dat het broeden van de voxels niet alleen onmogelijk was, maar bovendien kost
bare ganzen en eenden door de ratten werden gedood. Met behulp van een cumarine-derivaat slaagde men er in de rattenpopulatie in deze dierentuin geheel op te
ruimen. Gedurt nde minstens 3 maanden bleef men vrij van ratten. Daarna traden
nieuwe besmettingen op van buiten, die echter onmiddelijk werden bestreden, zodat
„Blijdorp" momenteel nog geheel vrij van ratten is.
Onze ondervinding is dat als een bestrijding goed wordt uitgevoerd, zodat ook de
laatste rat verdwenen is, dit object een geruime tijd vrij van ratten kan blijven.
Heeft men spoedig weer last van ratten, dan is dit in vele gevallen het gevolg Van
een onvoldoende voortgezette verdelging. Wel moet worden opgemerkt, dat de duur
van de periode waarin het object in eerste instantie vrij van ratten blijft, wel enigszins
afhangt van de omstandigheden ni. de rattenbezetting van de omgeving.
Naar aanleiding van dit resultaat werd ook advies gevraagd door de directie van de
diergaarde „Artis" te Amsterdam. Hier lag de kwestie moeilijker omdat hier niet
alleen sprake was van de bruine, zowel als van de zwarte rat, maar ook omdat de
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bebouwing in de tuin dichter en van oudere datum is. Ook hier werd echter, zij het
met wat meer moeite, een 100 % resultaat verkregen.
Ook hier werd een cumarine-derivaat toegepast.
De afbeeldingen 33 en 34 geven een beeld van resp. ei- en kuikenroof door de bruine
rat.
Uit de praktijk blijkt, dat bij een voortgezette verdelging van de bruine rat met behulp
van door scilla vergiftigd lokaas, de resultaten op den duur teruglopen. De praktijk
meent, dat dit het gevolg is van gewenning van de dieren aan dit gif. Daar scilla-1
extract een der meest gebruikte verdelgingsmiddelen tegen de bruine rat is, werd
een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van het teruglopen van de verdelgingsre
sultaten. Dit onderzoek is nog niet beëindigd.

B e s t r i j d i n g v a n d e z w a r t e r a t . Rattus rattus L .
Ook in 1953 werd in de zomer een algemene bestrijdingsactie tegen de zwarte rat
georganiseerd met medewerking van de gemeentebesturen, aan wie de vaststelling
van de meest geschikte periode werd overgelaten. Ook nu werd weer met goed
succes, althans in Brabant en Limburg, gebruik gemaakt van de zg. „zwarte rat"torpedo's (graan vergiftigd met zinkfosfide, in hoeveelheden van 3-4 gr. verpakt
tot „torpedo's").
Merkwaardigerwijs schijnen deze torpedo's in het noorden van het land minder
goed te voldoen. De oorzaak hiervan is nog onbekend.
Aan de zwarte rat-actie namen 75 gemeenten deel. Gebruikt werden in totaal 31200
torpedo's.
De verspreiding van de zwarte rat werd vastgelegd in een publicatie in „De Levende
natuur" 56: 32/35 1953.
Afbeelding 35 geeft een beeld van schade door zwarte ratten aan opgeslagen voor
raden.
In het afgelopen jaar werden 6 schriftelijke adviezen en 133 adviezen na onder
zoek ter plaatse verstrekt.

Afb.,35 Zwarte ratten ver
nielen opgeslagen
voorraden.

B e s t r i j d i n g v a n d e w o e l r a t , Arvicola terrestris terrestris L .
In het kader van het onderzoek naar de biologie van de woelrat werd een onderzoek
gedaan naar de eisen, die de woelrat aan zijn biotoop stelt. Op grond van de verkregen
gegevens kon worden aangetoond, dat de woelrat in Nederland een typische cultuur
volger is. Het blijkt mogelijk te zijn om in de cultuurgebieden maatregelen te nemen,
waardoor de woelrattenpopulaties zo laag mogelijk worden gehouden. De resultaten
van dit onderzoek zijn door Dr A. van Wijngaarden gepubliceerd in Mededeling 123
van de P.D.
In 1953 werden 104 schriftelijke adviezen verstrekt en 74 adviezen na onderzoek
ter plaatse.
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B e s t r i j d i n g v a n d e v e l d m u i s , Microtus arvalis Pall.
Uit de tellingen in de herfst van 1953 bleek t.a.v. de populatiedichtheid van de veld
muizen in de proefgebieden dezelfde situatie te bestaan als in de herfst van 1950,
twee jaar voor het uitbreken van de veldmuizenplaag. Daar het voor het onderzoek
van belang bleek te zijn om ook regelmatig veldmuizentellingen te doen in verschil
lende biotopen, waar gewoonlijk geen veldmuizenplagen optreden, werd bij Hemmen
(Betuwe) eveneens een aantal proefterreinen uitgezet. De resultaten van de tot en
met het voorjaar 1953 uitgevoerde tellingen in de weilanden van de proefvelden in
de Betuwe en in de verschillende biotopen bij Culemborg, werden samengevat in een
publicatie in het tijdschrift ,,De Levende Natuur" 56 (9), 171-179, 1953.
In 1953 werden 23 schriftelijke adviezen verstrekt en 13 adviezen na onderzoek ter
plaatse.
Bestrijding van

andere

muize.n

T.a.v. de huismuis, Mus musculus L., werden in 1953 verstrekt 31 schriftelijke ad
viezen en 26 adviezen na onderzoek ter plaatse.
Wat de bestrijding van de bosmuis, Apodemus sylvaticus L., betreft, waren deze aan
tallen resp. 2 en 1.
In verband met de bestrijding van de aardmuis, Microtus agrestis (L.), werden 3
adviezen na onderzoek ter plaatse en ter bestrijding van de rosse woelmuis, Clethrionomys glareolus (Schreb.), één advies uitgebracht.
Totaal aantal ontvangen ratten- en muizenklachten in :
1950
250
25
1951
356
28
1952
580
111
1953
740
96
Bestrijding van de

m u s k u s r a t , Ondatra zibethica L .

De stijgende lijn die zich de laatste jaren in de vangsten van muskusratten te zien is,
heeft zich in 1953 voortgezet. De vangst bestond uit 832 stuks tegen 659 in het vorige
jaar. Dit is een gevolg van toeneming van de infiltratie uit fut buitenland. Vooral in
de perioden van voor- en najaarstrek zijn de vangsten groot geweest.
Duurzame vestiging van muskusratten op enige plaats in ons land hebben wij echter
nog steeds weten te voorkomen. Slechts weinig exemplaren bringen het binnen onze
grenzen tot voortplanting. Bij de 832 gevangen dieren troffen wij 20 drachtige wijfjes
aan. Op de plaatsen waar deze gevestigde dieren zijn bemachtigd — di; overigens
alle dicht bij de grens zijn gelegen — werden zij tot op de laatste uitgeroeid.
Evenals vorige jaren kwamen enige meldingen binnen van muskusratten die ver van
de grens zijn gevangen, t.w. uit Eethen, Dreischor en Nieuwhellevoet. Uit een door
ons ingesteld onderzoek bleek echter telkenmale dat hier geen sprake was van een
haard van muskusratten, maar dat het geïsoleerde mannetjes betrof. Deze voortrek
kers gaan praktisch alle ten gronde zonder dat zij kans hebben gekregen zich voort
te planten.
In 29 gemeenten van Noord-Brabant werden in 1953 604 muskusratten gevangen.
Het gelukte ons de verspreiding zo goed als geheel te beperken tot een 15 km
brede strook langs de zuidgrens.
Voor de vangst van muskusratten is deze provincie thans ingedeeld in een west-,
een midden- en een oostrayon. In ieder rayon is een ambtelijke vanger werkzaam,
die zich zo nodig van de hulp van particulieren — meestal jachtopzieners — ver
zekert, om zijn rayon vrij te houden van de muskusrat. De resultaten zijn tot nu toe
zeer bevredigend, daar steeds minder muskusratten door deze barrière weten heen
te komen.
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Dit gunstig resultaat is een gevolg van het feit dat onze speurzin en vangcapaciteiten nog steeds groeien, evenals onze tern inkennis. Het blijkt namelijk steeds weer
dat nieuwe migranten zich gaarne vestigen op plaatsen waar al eerder muskusratten
werden gevangen. In 1953 hebben ook de weersomstandigheden medegewerkt. De
vangstresultaten worden namelijk sterk beïnvloed door de waterstand van de beken,
waarlangs de muskusratten zich bij voorkeur verplaatsen. Hevige regenval en daar
mede gepaard gaande snelle wisselingen van de waterstand der beken bemoeilijken
de vangst. Dergelijke snelle wisselingen traden zowel in het voorjaar als in het najaar
van 1953 betrekkelijk weinig op.
Onze vangtechniek is er op gericht om in het voorjaar zoveel mogelijk trekkers dicht
langs de grens op te vangen, terwijl in de zomer, wanneer de trek tot staan is geko
men, meer aandacht aan het achterland wordt gegeven, om daar de muskusratten die
in het voorjaar onze barrière zijn gepasseerd, op te zoeken en onschadelijk te maken.
Hoe minder dieren zo ver doordringen, hoe beter het is.
In 1952 was deze taktiek ons minder goed gelukt; toen werden er in Noord-Brabant
in de voorjaarsmaanden (Januari—April) 134 stuks gevangen en in de zomer (Mei
—Augustus) 238. In 1953 waren de voorjaarsvangsten hoog (235), de vangsten in de
zomer waren echter betrekkelijk laag (166).
De herfsttrek van September tot December was in Noord-Brabant ongeveer even
sterk als in het vorige jaar. Hij leverde 203 exemplaren op, tegen 193 in 1952.
Het feit dat het ons steeds beter gelukt om de muskusratten reeds op de trek te
vangen, drukt zich ook uit in de gemiddelde afstand van de vangplaatsen tot de zuid
grens. Deze afstand bedroeg, hemelsbreed gemeten, in de jaren 1941-'48: 6.8 km,
1949: 7.5 km, 1950: 6.0 km, 1951: 6.6 km, 1952: 5.9 km, 1953: 4.7 km. De laatste
jaren worden de muskusratt.n dus steeds verder teruggedrongen naar een strook vlak
langs de grens.
In Limburg hebben zich vrij veel voorjaarstrekkers kunnen vestigen, doordat daar in
de eerste maanden van 1953 nog niet intensief kon worden gevangen. Nadat hier
in Juni een vaste vanger was aangesteld, werden spoedig verscheidene haarden ont
dekt, die alle konden worden opgeruimd. Daardoor steeg het aantal gevangen exem
plaren in Limburg, dat in het voorjaar van 1953 slechts 34 had bedragen, in de zomer
tot 77.
In de herfstmaanden werden in deze provincie 109 muskusratten gevangen.
In Limburg waren de 220 vangsten verdeeld over 17 gemeenten. Het overgrote
deel daarvan lag vlak langs de grens; slechts 2 muskusratten werden noordelijker ge
vangen, namelijk te Belfeld en te Horst.
Bij Elsloo en Geulle werden 52 muskusratten gevangen, die hun holen hadden ge
graven in de dijk van het Julianakanaal of in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Deze
concentratie is geheel opgeruimd, maar nieuwe besmetting is niet uitgesloten. Hieraan
wordt voortdurend aandacht besteed.
In Zeeland werden in 5 gemeenten 7 exemplaren gevangen, waarvan 5 in Zeeuwsch
Vlaanderen, 1 op Zuid Beveland en 1 op Schouwen.
Met de naburige landen werd over de muskusrattenbestrijding contact gehouden via
de European Plant Protection Organisation. De gemeenschappelijke inspanning die
België, Duitsland, Frankrijk en Nederland zich thans getroosten, om de muskusratten
in west Europa uit te roeien, zal zeker goede resultaten afwerpen.
Ons land gaf een bijdrage aan het door bovengenoemde organisatie gestichte inter
nationale fonds ter bestrijding van de muskusrat.
Het geregelde contact met vertegenwoordigers van de Belgische bestrijdingsdienst over
de opruiming van haarden, die zich aan weerszijden van de grens uitstrekken, le
verde zeer goede praktische resultaten op.

177

Proefdieren
Voor het biologisch laboratorium-onderzoek van ratten- en muizen bestrijdings-middelen (zie blz. 146) werden in 1953 in totaal de hieronder genoemde aantallen proef
dieren ontvangen:
Bruine rat, Rattus norvegicus Berkh.
483
Zwarte rat, Rattus rattus L.
71
Alexandrijnse rat, Rattus rattus alexandrinus (Geoffr.)
10
Bosmuis, Apodemus sylvaticus L.
3
Huismuis. Mus musculus L.
40
Woelrat, Arvicola terrestris terrestris L.
31
Daarnaast werden in het laboratorium nog 151 „eigen teelt" bruine ratten groot
gebracht.
Voor bijzondere proeven werden van het Centraal Proefdieren Instituut T.N.O. te
Utrecht 100 zg. bonte ratten aangeschaft, de zg. „hooded strain" van de gewone
tamme laboratoriumrat.
Dit jaar kregen wij van het Centraal Pro; fdiereninstituut T.N.O. te Utrecht een
paartje Syrische goudhamsters (Mesocricetus auratus). Sinds de maand Juni, waarin
wij het paartje kregen, kwamen 3 nesten groot. Ook de jongen hebben reeds nesten
geproduceerd (2 worpen per wijfje) en groot gebracht. Eind September werden de
sexen van elkaar geïsoleerd in de buit; nkooien gebracht om na te gaan hoe zij op
de weersomstandigheden (temperatuur) zouden reageren.
Skeletreiniging
I.v.m. het woelrattenonderzoek was het nodig om te kunnen beschikken over een
aantal skeletten van woelratten. Daar de normale methode van het opkoken van de
cadavers en daarna reinigen met een mesje zeer tijdrovend is, werd gezocht naar
een vluggere methode waarbij o.a. beproefd werd de skeletten schoon te krijgen met
behulp van Dermestiden (Desmestes vulpinus), meelwormen en kakkerklakken.
De resultaten van deze proeven zullen in de loop van 1954 worden gepubliceerd.
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DOCUMENTATIE EN STATISTIEK
De afdeling Documentatie en Statistic k verzorgt enquête's naar de mate van voor
komen van de belangrijkste ziekten en plagen in gewassen. De gewassen worden
hurbij verdeeld in landbouwgewassen en tuinbouwgewassen. De laatstgenoemde
worden onderverdeeld in de volgende groepen: groententsel't, fruitteelt, bloemisterij,
boomteelt, bloembollenteelt en de gewassen, die onder de keuring van de N.A.K.-B.
vallen. De enquêts's betreffen maandelijkse perioden en zij strekken zich, al naar de
aard der teelten over een bepaald aantal maanden (een seizoen) of over het gehele
jaar uit. Voor landbouwgewassen zijn dat de maanden April t/m September; voor de
groententeelt het gehele jaar; voor de fruitteelt, wat betreft de vollegrondsteelten, de
maanden April t/m October en voor de glasculturen het gehele jaar; voor de bloemis
terij het gehele jaar; voor de boomteelt de periode April t/m October; voor de bloem
bollenteelt de periode April t/m September; voor de N.A.K.-B.-gewassen de periode
April t/m October.
Het verzamelen van de gegevens wordt verzorgd, voor wat de landbouw betreft, door
de Rijkslandbouwconsulent.n en hun assistenten en door ambtenaren van onze Dienst;
voor wat da tuinbouw betreft, door de Rijkstuinbouwconsulenten en hun assistenten
en door ambtenaren van onze Dienst. Voor gegevens betreflende de bloembollenteelt
wordt tevens medewerking verleend door de KeuringdL nsten voor Bloembollen. Ge
geven over de gewassen, die onder de keuring van de N.A.K.-B. vallen, worden tot
heden uitsluitend door de N.A.K.-B. verstrekt.
Wat de inhoud der diverse modellen enquête-formulieren betreft het volgende.

Landbouw. Hiervoor worden de formulieren iedere maand aangepast aan de ge
wassen en parasieten, die in een bepaalde maand kunnen voorkomen.
Tuinbouw. Voor ieder der genoemde groepen wordt eenmaal per jaar een model
vastgesteld. Daarin worden bij i der gewas, de belangrijkste ziekten en plagen, die
in de loop van het gehele seizoen kunnen voorkomen, genoemd. In 1953 waren
dat voor:
Groenteteelt
Fruitteelt
Bloemisterij
Boomteelt
Bloemb.teelt
N.A.K.-B.-gew.

:
:
:
:
:
:

27 gewassen met
10
„
„
17
„
„
17
„
,,
5
,,
,,
17
,,
,,

118 verschillende ziekten en plagen.
72
51
56
21
56

De gegevens uit de terugontvangen formulieren worden overgebracht op verzamelstaten en daaruit worden maandoverzichten samengesteld, één voor landbouwgewas
sen en één voor tuinbouwgewassen.
Voor de landbouwgewassen werd tot heden gebruik gemaakt van het zg. Deense
waarderingssysteem, waarbij de gegevens in 5 klassen worden ingedeeld ni. Ie. spora
disch of niet-voorkomend, 2e. plaatselijk matig voorkomend, 3e. plaatselijk ernstig
voorkomend, 4e. algemeen matig voorkomend en 5e. algemeen ernstig voorkomend.
De maandelijkse overzichten worden in een beschrijvende vorm opgemaakt.
Voor de tuinbouwgewassen wordt gebruik gemaakt van een 10-delige cijferschaal,
waarbij 0 = ziekte afwezig en 10 = ziekte in hevigste mate aanwezig. Er wordt al
leen met hele cijfers gewerkt. Door middel van cijfers 0 t.m. 10 (de waarderingscij
fers) worden gemiddelden aangegeven. Iedere waarnemer drukt de gemiddelde mate
van aantasting door een bepaalde ziekte of plaag, die in zijn waarnemingsgebied
voorkomt, zo nauwkeurig mogelijk in een cijfer uit. Naast de waarderingscijfers, die
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dus gemiddelden aangeven, kunnen ook plaatselijke toestanden in cijfers worden aan
gegeven, dat zijn de zg. plaatselijke cijfers. Hiervoor wordt ook de cijferschaal van
0—10 gebruikt. Door de plaatselijke cijfers kan men o.a. de variatie aangeven van
de mate, waarin een ziekte of plaag voorkomt. Wordt bv. voor een bepaalde ziekte
vermeld: „3, pl. 1-6", dan wil dat zeggen, dat de gemiddelde aantasting gewaardeerd
wordt met het cijfer 3, maar dat de mate van aantasting varieert van 1-6.
De enquête-formulieren bit den ook de mogelijkheid om nog andere korte toelichtin
gen op de waarderingscijfers te geven, bv. over de stadia, waarin insecten voorkomen
in een bepaalde periode (ei, larve, pop, imago); verder of bv. bepaalde rassen van
de genoemde gewassen ernstiger worden aangetast door een of andere ziekte dan het
waarderingscijfer aangeeft; dit kan bv. het geval zijn bij het appelras Jonathan ten
opzichte van meeldauw. In het laatste voorbeeld wordt de mate van aantasting bij
zulk een ras ook weer uitgedrukt door een cijfer, bv. „Appel, meeldauw: waarderings
cijfer 1, Jonathan 6".
In de maandelijkse overzichten worden de waarderingscijfers in tabelvorm verwerkt.
In de tabellen wordt aangegeven:
a.
b.
c.
d.

de namen van de gewassen;
de namen van de parasieten;
voor iedere groep van gewassen apart de namen van een vast aantal centra van
cultuur;
de waarderingscijfers.

Verder worden in de overzichten naast of onder de tabellen nog plaatselijke cijfers
vermeld als toelichting op de in de tabellen genoemde waarderingscijfers; soms ook
nog toelichtingen van andere aard, voor zover dat nodig en belangrijk geacht wordt.
Zou bv. uit het centrum Over-Betuwe met betrekking tot bloedluis op appel gemeld
worden, dat de gemiddelde aantasting daar weergegeven wordt door het cijfer 3, maar
dat zich plaatselijk gevallen voordoen, waar de mate van aantasting wordt gewaardeerd
met het cijfer 8, dan komt in de tabel achter het centrum Over-Betuwe het cijfer 3,
maar daar er voor plaatselijke cijfers in de tabellen geen ruimte is, wordt het plaat
selijke cijfer dan als volgt in de toelichting apart vermeld: „Appel, bloedluis, OverBetuwe pl. 8."
Toelichtingen van andere aard, bv. over het stadium waarin bepaalde insecten, waar
over waarderingscijfers voorkomen zich bevinden, worden als volgt aangegeven:
„Appel, bladluis: betreft wintereieren."
De maandelijkse overzichten hebben een vertrouwelijk karakter en zij worden slechts
gezonden aan de daarvoor in aanmerking komende personen en afdelingen van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, aan de ambtenaren van
onze Dienst en aan de Directeur en zijn medewerkers van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Voorts die voor landbouwgewassen aan de Rijkslandbouwconsulenten en hun assistenten en die voor tuinbouwgewassen aan de Rijkstuinbouwconsulenten en hun assistenten, aan de Keuringsdiensten voor Bloembollen en aan de
N.A.K.-B.
Onderzoekers, die in verband met het zoeken naar proefvelden of om andere redenen
aan de hand van de gegevens uit de maandelijkse overzichten, met medewerkers aan
de enquête's in contact gebracht wensen te worden, kunnen zich hiervoor tot de Plantenziektenkundige Dienst wenden.
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LEERMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS IN PLANTENZIEKTEN
De vraag naar demonstratie- en onderwijsmateriaal bewoog zich ook dit jaar in
stijgende lijn. Hoewel de beschikbare collectie preparaten geleidelijk aan sterk is uit
gebreid en gemoderniseerd, wordt uiteraard wel eens gevraagd naar speciale objecten.
Ook dan wordt getracht aan de vraag te voldoen. Het te prepareren materiaal dat niet
steeds in voldoende mate aanwezig is, moet degelijk verpakt, t.a.v. de afdeling Pu
bliciteit worden toegezonden.
De prijs der leermiddelen is, in het belang van voorlichting en onderwijs, zo laag mo
gelijk gehouden. Alleen de zelfkosten worden in rekening gebracht.
Het volgende materiaal wordt beschikbaar gesteld:
a.

Publicaties.

b.

Preparaten.

Deze omvatten twee groepen nl. plantenziekten (ziekten en bescha
digingen) en schadelijke insecten. De schadelijke insecten kunnen worden gele
verd in glazen buisjes en in plastic blokjes.

c.

Foto's. Hierbij is keus tussen twee maten, nl. 18x24 cm en 30x40 cm.
Lantaarnplaatjes. Deze hebben een afmeting van 5x5 cm en zijn zowel zwart/

d.

Hieronder wordt verstaan: Mededelingen en Vlugschriften.

wit als in kleuren leverbaar.
Aanvragen voor kleurenplaatjes moeten echter met een ruime tijdspeling worden
gedaan.
Bovengenoemd materiaal wordt uitvoerig toegelicht in onze brochure „Leermiddelen
voor het Onderwijs in Plantenziekten", welke op aanvraag kosteloos voor onderwijs
krachten wordt beschikbaar gesteld.
Aan de grote vraag naar kleurendiapositieven kan met succes worden voldaan. In
totaal werden, voor eigen gebruik en voor onderwijsdoeleinden, meer dan 1300 kleu
rendiapositieven vervaardigd.
Voorts werd geëxperimenteerd met een nieuw procédé in de kleurenfotografie t.b.v.
de vermenigvuldiging van kleurendiapositieven en kleurenfoto's via het kleurennegatief.
Door kleine technische onvolmaaktheden in het kleurennegatiefmateriaal kon een
100 % kleurenweergave echter nog niet worden bereikt.
Niettemin waren de resultaten bij de gegeven stand van zaken zeer bevredigend te
noemen. Er wordt voortgegaan met het stap voor stap volgen van de op het terrein
van de kleurenfotografie liggende mogelijkheden.
Uitsluitend voor onderwijsdoeleinden werden in totaal geleverd:
325 preparaten, 1150 foto's (in verschillends afmetingen) 60 plastic blokjes, 160
glazen buisjes met insecten, 3000 diapositieven, zwart/wit, en 1300 in kleur.
De levering van plasticblokjes werd gehandicapt door mo: ilijkheden bij de levering
van de juiste grondstoffen.
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PUBLICATIES VAN MEDEWERKERS GEDURENDE 1953
Eigeman, L.,

Het belang van phaenologische waarnemingen voor de fruitteelt. Jaar
boek P.D. 1951/52, Versl. en Med. Pl.ziektenk. Dienst no. 120 :
187, 1953.

Goosssns, Dr Ir J. A. A. M., Een laboratoriumonderzoek voor het toetsen van
lupinerassen op hun vatbaarheid voor Fusarium oxysporum Schil
Jaarboek P.D. 1951/52, Versl. en Med. Pl. ziektenk. Dienst no. 120 :
180, 1953.
, Aantasting van vlas door Verticillium. Idem : 181, 1953.
& Saaltink G. J., De bestrijding van Colletotrichum trifolii (Bain, et
Ess.) in Serradella. Mndbl. Landb. voorl. dienst 10 : 1953—3, 129.
Hijner, J. A., Dr Ir M. Oostenbrink & H. den Ouden, Morfologische verschillen
tussen de belangrijkste Heteroderassoorten in Nederland. T.PI.-ziekten
59 : 245—251, 1953.
Jaarsveld, Dr Alida, Phytopathologische notities. Jaarboek P.D. 1951/52, Versl. en
Med. Pl.ziektenk. Dienst no. 120 : 195, 1953.
Koersveld, Dr E. van, De Muskusrat, Ondatra zibethica L. in Nederland en zijn
bestrijding.
Jaarboek P.D. 1951/52, Versl. en Med. Pl.ziektenk. Dienst no. 120 :
229, 1953.
Langeveld, D. W., „Ratten en eieren", De Levende Natuur, 56 (12), 221—225,
1953; Techn. Maandbl. Nacobrouw encyclopedie.
Loosjes, Dr F. E., Over het combineren van TEP en spuitzwavels bij bespuitingen.
Jaarboek P.D. 1951/1952, Versl. en Med. Pl.ziektenk. Dienst no. 120 :
209, 1953.
, Een draaitafel om te gebruiken bij plaatproeven. Idem: 211, 1953.
& G. van Rossem, Bescherming van graanvoorraden tegen aantastingen
door insecten en mijten: 3e Jaarboekje Cocobrouw : 53—60, 1953.
Miedema, J.,

Ziekten en plagen waaraan bij de inspectie van zaden speciale aan
dacht wordt besteed. Jaarboek P.D. 1951/52, Versl. en Med. Pl.ziektenk.
Dienst no. 120 : 216, 1953.

Ophof, Ir A. J., Rattenbestrijdingsmiddelen. Verhandelingen 5e jaarlijkse sympo
sium over Phytopharmacie. Med. Landb. hoaeschool en Ooz. stations
van de Staat, te Gent, Bd. XVIII (2), 513—517, 1953.
, Bestrijding van ratten en muizen in graanvoorraden. Cocobrouw—
Jaarboek 1953.
, Rattenbestrijding I. Techn. Mndbl. v. Gemeentereiniging, vervoerswe
zen en ontsmetting, 44 (4), 44—45, 1953.
,
. II ,
, 44 (5), 51—56, 1953.
, Organisatie van de rattenbestrijding,
, 44 (9), 103—104, 1953.
Oostenbrink, Dr Ir M., Historische ontwikkeling van de nematologie in Nederland.
Jaarboek P.D. 1951/52, Versl. en Med. Pl.ziektenk. Dienst no. 120 :
158, 1953.
, Actuele waarnemingen en meldingen on nematologisch gebied, idem :
165, 1953.
, Schade bij selderie door ectoparasitaire wortelaalties van het geslacht
Paratylenchus micoletzki 1922 : Idem : 175, 1953.
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,

Ditylenchus radicicola (Greeff, 1872) Filipjev, 1936, een wortelaaltje
in het Nederlandse grasland. T.Pl.-ziekten 59 : 149—152, 1953.

,

A note on Paratylenchus in the Netherlands with the description of P.
goodeyi n.sp. (Nematoda, Criconematidae). T.Pl.-ziekten 59: 207—216,
1953.
en Dr A. F. H. Besemer, Parasitaire aaltjes als een oorzaak van „wor
telrat" in de snijbloemencultuur en hun bestrijding met grondontsmettingsmiddelen. Med. Landb. hogeschool en de Opz. stations van de
Staat te Gent, Bd. 18 : 335—349, 1953.
& H. den Ouden, Het koolcystenaaltje, Heterodera cruciferae
Franklin, 1945, in Nederland. T.Pl.-ziekten 59 : 95—100, 1953.
en W. J. Stofmeel, Ontsmetting van bloembollen tegen Heterodera rostochiensis. T.Pl.-ziekten : 1—8, 1953.

Pol, Ir P. H. v. d., Het gebruik van een mobiele gascel voor de behandeling van
houtige gewassen en aardbeiplanten. Jaarboek P.D. 1951/52, Versl. en
Med. Pl.ziektenk. Dienst no. 120 : 207, 1953.
Rossem, G. van, Bescherming van opgeslagen peulvruchten tegen dierlijke aantas
ting. Conserva 2, 74—77, 1953.
en C. F. v. d. Bund, Voorraadinsecten, materiaal beschadigende in
secten en insecten in huis. Jaarboek P.D. 1951/52, Versl. en Med.
Pl.ziektenk. Dienst no. 120: 213, 1953.
Saaltink, G. J., Proeven over de zaadbehandeling tegen de bonenvlieg, Delia (Chortophila) cilicrura Rond. (with a summary). T.Pl.-ziekten 59 : 33—34,
1953.
,

Bestrijdingsproeven tegen emelten, Tipula spp. Jaarboek P.D. 1951/52,
Versl. en Med. Pl.-ziektenk. Dienst no. 120 : 154, 1953.

,

Bestrijding van ritnaaiden, Agriotes spp. idem: 155, 1953.

Veenenbos, Ir J. A. J., Bestrijdingsproeven tegen enkele voor koolzaad schadelijke
insecten (with a summary). T.Pl.-ziekten 59 : 35—50, 1953.
Vliet, Ir M. v. d., Waarnemingen over de levenswijze van de tuinbonenkever
(Bruchus rufimanus Boh.) en proeven ter bestrijding van deze kever.
Jaarboek P.D. 1951/52, Versl. en Med. Pl.ziektenk. Dienst no. 120 :
191, 1953.
Wijngaarden, Dr A. van, Onderzoek naar de biologie van de woelrat, Arvicola terrestris terrestris L. Jaarboek P.D. 1951/52, Versl. en Med. Pl.ziektenk.
Dienst no. 120 : 227, 1953.
,

Voorlopige resultaten van het veldmuizenpopulatieonderzoek in de Be
tuwe. De Levende Natuur, 56 (9), 171—179, 1953.
en H. de Vries, De verspreiding van het geslacht Rattus in Nederland.
De Levende Natuur 56 (2), 32—35, 1953.

Zonderwijk, P., Onkruidbestrijding. Jaarboek P.D. 1951/52, Versl. en Med. Pl.ziek
tenk. Dienst no. 120: 221, 1953.
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PROJECTEN VOOR 1954 BETREFFENDE PROEVEN, WAARNEMINGEN EN
ONDERZOEK
AFDELING LANDBOUW
W a a r n e m i n g e n t e n b e h o e v e v a n d.e b e r i c h t g e v i n g
Voor het bepalen van het juiste moment waarop radioberichten over bestrij
ding moeten worden omgeroepen, is het noodzakelijk om goed op de hoogte
te zijn over het eerste optreden en het verloop van een ziekte of plaag.
Onderzoek van insecticiden tegen ritnaalden
Door het zaaizaad of de grond te behandelen met bepaalde insecticiden
wordt het jonge plantje beschermd tegen vreterij door ritnaalden. Enkele
doseringen en behandelingswijzen o.a. met nieuwe insecticiden dienen nog
te worden getoetst.
Onderzoek zaaizaad ontsmettingsmiddelen
Bij de voor ontheffing aangeboden middelen wordt de ontsmettende wer
king ten opzichte van op het zaad voorkomende schimmels of de bescher
mende werking tegen in de grond levende schimmels onderzocht, alsmede
de phytocide werking. De volgende proeven staan op het programma:
Nagaan van de phytocide werking van aangeboden middelen.
Onderzoek fungicide werking van zaadontsmettingsmiddelen, o'.a. tegen
tarwesteenbrand, haverstuifbrand, stuifbrand in Frans raaigras en strepenziekte van gerst.
Controle op goedgekeurde middelen
Middelen tegen schimmels op lijnzaad resp. in de grond.
Middelen voor bietenzaad.
Middelen voor bonen, erwten en maïs.
Keuring van
nieuwe- en voortgezet onderzoek van
goedgekeurde onkruidbestrijdingsmiddelen bij toepas
sing in verschillende gewassen
De volgende proeven staan daarbij op het programma :
Vernevelbare DNC-producten in zomer- en wintergranen.
,,Pre-emergence" middelen in bieten.
Toetsing van een merkmiddel voor bestrijding van jonge onkruiden in bieten.
Bestrijding van jonge onkruiden in plantuien in het voorjaar met kaliumcyanaat.
Middelen tegen duist en wilde haver in erwten.
Vergelijking van nieuwe typen middelen met DNBP.
„Pre-emergence" middelen in lupinen.
Onkruidbestrijding in gladiolen.
Idem in tulpen, narcissen en hyacinthen in de herfst.
Indem in zaaibedden van coniferen.
Invloed van groeistoffen op de flora van rietpercelen
Haagwinde in rietpercelen kan met groeistoffen worden bestreden. De
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten wil voor haar rietpercelen
weten in hoeverre door een dergelijke behandeling ook de overige flora
wordt beïnvloed.
Onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van be
paalde onkruiden in grasland, wegbermen en gazons
De volgende onderwerpen staan op het programma:
Groeistoffen tegen boterbloemen in grasland.
Vergelijking van een behandeling met vliegtuig en landmachine tegen bo
terbloemen in grasland, (met I.P.O.).
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Vergelijking van groeistoffen bij de bestrijding van distels.
Tijdstippenproef met groeistoffen tegen paardebloemen.
Bestrijding van waterkruiskruid met groeistoffen.
Idem voor ridderzuring.
Idem voor fluite kruid.
Idem voor bereklauw.
Idem voor zevenblad.
Idem voor madeliefjes in gazons.
Idem voor groot hoefblad, bv. op stadswallen.
Diverse projecten over onkruidbestrijding
Deze omvatten de volgende onderwerpen :
Onkruidbestrijding op onbebouwde terreinen.
Laboratoriumproef met een middel dat de kieming van zaad van knopkrüid
nadelig zou beinvloeden.
Idem met muur.
Toetsing van een dodend middel voor kiemende onkruidzaden in aardbeien
en gladiolen.
Keuring van middelen tegen emelten in gras- en bouw
land
Roestenquête in granen
Nagegaan dient te worden welke roestsoorten er bij diverse granen voor
komen en in welke mate zij optreden.
Tarwesteenbrand enquête
Volgens de praktijkervaring zou in het zuiden van ons land belangrijk
meer steenbrand in tarwe voorkomen dan elders. Het is daarom van belang
over meer gegevens te beschikken.
Bestrijding van roest bij gerst met zineb
Proeven in vorige jaren hebben aangetoond dat ro:st bij granen is te be
strijden met zineb. Speciaal voor brouwgerst dient te worden nagegaan
of deze bespuitingen onder bepaalde omstandigheden rendabel zijn.
Opbrengstderv'ing door builen-brand bij maïs
Dit is een van de belangrijkste ziekten van maïs. Het is zeker dat de op
brengst nadelig wordt beinvloed. De vraag is in welke mate dit het geval is.
Bestrijding erwtenbladrandkever
Vergelijkend onderzoek van enige typen middelen en eventueel ter keuring
aangeboden middelen.
Bestrijding knopmade
Nagegaan zal worden of met één dan wel met twee bespuitingen met DDT
kan worden volstaan op bepaalde tijdstippen (in aansluiting op I.P.O. on
derzoek).
Bestrijding erwtenpeulboorder
Vergelijkend onderzoek met een of twee bespuitingen met parathion op
bepaalde tijdstippen (in aansluiting op I.P.O. onderzoek).
Bestrijding vetvlekkenziekte in landbouwstambonen
De vraag is met hoeveel koperbespuitingen kan worden volstaan en wanneer
deze het beste kunnen worden uitgevoerd (In aansluiting op I.P.O. onderzoek
en als voorbereiding voor berichtgeving en middelenkeuring).
Bestrijding vlekkenziekte in landbouwstambonen
De vraag is met hoeveel bespuitingen met zineb kan worden volstaan en
wanneer deze het beste kunnen worden uitgevoerd (in aansluiting op I.P.O.
onderzoek en als voorbereiding voor middelenkeuring en berichtgeving.
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Bestrijding koolzaadaardvlo
De schade door de larven kan worden voorkomen door een tijdige bestrij
ding van de kevers. Onderzoek naar de mogelijkheid de larven in het voor
jaar te bestrijden. Verder betreft het hier het onderzoek van de werking
van aldrin en dieldrin.
Bestrijding koolzaadsnuitkever
Het gaat hier om de verbetering van de bestrijdingsmethodiek, vnl. het
juiste moment van de bestrijding en het nagaan van het effect van een
randbespuiting.
Bestrijding koolzaadgalmug
De vraag is nu of het moment van bespuiting het resultaat kan beïnvloeden,
streden.
Bestrijding van vlasthrips
Nagegaan wordt of nieuwe middelen beter voldoen dan oude. Verder be
treft het hier de keuring van nieuwe middelen.
B e s t r i j d i n g v a n Botrytis b i j v l a s
Deze ziekte, die bij de jonge plantjes ontstaat kan snel om zich heen grijpen.
Nagegaan wordt of in het jonge gewas deze uitbreiding kan worden voorko
men door een of meer bespuitingen met bepaalde fungiciden.
Bestrijding van de karwijmot
In 1953 bleek dat met één bespuiting met parathion kon worden volstaan.
De vraag is nu of het moment van bespuiting het resultaat kan beinvloeden.
Proeven en waarnemingen ten behoeve van de bestrijd i n g v a n Phytophthora i n a a r d a p p e l e n
Dit werk omvat verschillende vraagstukken, te weten :
Keuring van nieuwe middelen.
Het vaststellen van de juiste hoeveelheden van colloïdale kopermiddelen.
Overgang van zineb op koperpreparaten.
De invloed van het doodspuiten op de knolaantasting.
Een enquête over het ontreden en de schade van de ziekte.
Proeven over uitzieken van export-partijen bij verschillende bewaarmethoden.
Bepaling van de rijschade (opbrengst en knolaantasting) bij de bestrijding.
Het verzamelen van gegevens over de ABC-ziekte bij
Eerstelingen
Bij deze aantasting worden drie ziektebeelden onderscheiden.
Door bevvaarproeven wordt nagegaan of deze ziektebeelden in elkaar over
gaan en de aantasting toeneemt.
Verder wordt onderzocht of enige vroege rassen op een „besmet" per
ceel geplant, gevoelig zijn voor deze ziekte.
Smaakbeïnvloeding door insecticiden bij aardappelen
Nagegaan wordt welke insecticiden de smaak kunnen beinvloeden.
B e s t r i j d i n g v a n A l t e r n a r* i a - z i e k t e b i j a a r d a p p e l e n
In droge zomers wordt vooral in z.w. Nederland een sterke Alternaria-aantasting waargenomen in de knollen van het ras Bintje. Nagegaan wordt in
hoeverre een regelmatige bespuiting met koper- of zineb-middelen deze
ziekte tegengaat.
Keuring van doodspuitmiddelen
na loofklappen
bij
aardappelen
Enkele nieuwe middelen worden hiertoe aangeboden en zullen worden on
derzocht.

V a t b a a r h e i d v a n a a r d a p p e l r a s s e n v o o r p u k k e1s c h u r f t
Op een besmet perceel zal de vatbaarheid van een aantal rassen worden na
gegaan.
Onderzoek van grondmonsters op aanwezigheid van
c y s t e n v a n Heterodera rostochiensis W o l l e n w e b e r
Dit werk geschiedt in verband met de uitvoering van de Wet Bestrijding
aardappelmoeheid en betreft routine bepalingen.
Keuring van nieuwe middelen.tegen de Coloradokever
Identificatie van oude aardappelrassen
Enige oude rassen worden onder verschillende namen verbouwd. In verband
met het teeltverbod voor rassen, die vatbaar zijn voor wratziekte, Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. is het gewenst te weten op welke offi
ciële rassen deze namen betrekking hebben (samen met het I.V.R.O.).
Enquête over knolziekte in aardappelen
De enquête dient om een betere indruk te krijgen van het voorkomen van
een aantal knolziekten.
Bestrijding van de vector van de vergelingsziekte bij
bieten
Dit betreft een voorbereidend onderzoek in verband met de middelen
keuring.
Bestrijding bietenvlieg
Door middel van veldproeven wordt nagegaan welk bestrijdingsmiddel de
beste resultaten geeft). Het gaat erom vooral de eerste generatie te treffen.
Bestrijding bietenkevertje
Zowel de ondergrondse kiemen als de bovengrondse kiemplantjes worden
aangetast waardoor opkomst en stand van het gewas te wensen overlaat.
Plaats lijk kan enige schade ontstaan die door vruchtwisseling kan worden
bestreden.
Nagegaan wordt of deze bestrijding ook met nieuwe insecticiden kan worden
uitgevoerd.
B e s t r i j d i n g v a n Colletotrichum trifolii i n S e r r a d e l l a d o o r z a a d 
ontsmetting
B e s t r i j d i n g v a n Fusarium spp. i n g r a s s e n
Bij Engels raaigras zal worden nagegaan in hoeverre de aantasting langs
chemische weg kan worden bestreden.
AFDELING TUINBOUW.
Phaenologische waarnemingen en andere waarnemin
gen te velde op grond waarvan waarschuwingen worden
gegeven bv. via radio en pers
Deze waarnemingen hebben betrekking op o.a. koolgalmug, koolvlieg, prei
mot, wort lvlieg, kersenvlieg, fruitmotje en bladrollers, gammavlinder, Acantholena spinipes, schurftziekte van appel en peer.
Begassingen ter bestrijding van schadelijke dieren
Het doel is een ruimer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van begassing
en van de reactie van de planten.
B e s t r i j d i n g v a n d e a s p e r g e r o e s t , Puccinia asparagi DC.
Vaststelling van de juiste spuitdata en van de werkzaamheid van ter keuring
aangeboden middelen.
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V o e t - z i e k t e v a n a s p e r g e , Fusarium spp.
Het vinden van een methode of middel ter voorkoming of vermindering van
de ziekte.
Koolgalmug
Het vaststellen van de minimum concentratie van narathion voor de be
strijding alsmede het nagaan van het resultaat van vernevelen in het hart
van de planten.
B l a d v l e k k e n z i e k t e v a n p r e i , Pleospora herbarum Rabenh.
Waarnemingen over de omstandigheden waaronder deze schimmelziekte op
treedt. Verder het nagaan van mogelijkheden tot bestrijding.
Bladvlekkenziekte in knol en bladselderie, Septoria apii
(Br;, et Cav.) Chester
Het betreft hier het zoeken naar een fungicide om deze ziekte te bestrijden,
v.n.l. het beproeven van nieuwe middelen t.a.v. koperbevattende middelen.
B e s t r i j d i n g v a n r o e s t , Uromyces appendiculatus i n s n ij- e n s l a bonen
Het gaat vooral om het vaststellen van de juiste spuitdata en de toetsing van
nieuw aangeboden middelen.
W o l f , Perenospora spinaciae Lanb. bij spinazie
Het beproeven van zineb-middelen ter voorkoming van een aantasting zowel
onder glas als in de volle grond.
A a r d a p p e l z i e k t e , Phytophthora infestans (Mont.) de Bary b ij buiten
tomaten
Het betreft hier de werking van verschillende middelen en het vaststellen
van het juiste tijdstip ten behoeve van een ev. radiowaarschuwing.
Ziekten van voor zaad geteelde bloemgewassen
Het nagaan van de mogelijkheden tot bestrijding van roest van Dianthus,
van meeldauw in Myosotis en van andere ziekten.
Inventarisatie en nagaan van de mogelijkheden tot be
strijding van diverse ziekten
en plagen, welke van
belang zijn voor de kruidenteelt
S 1 a m o z a ï e k, Lactuca virus I.
Het verkrijgen van een overzicht betreffende de mate, waarin slamozaïek
optreedt. Bevordering van de teelt van virusvrij slazaad.
Takschurft bij appel en peer
Het bepalen van de juiste tijdstippen en middelen, ter bestrijding van vroege
infectie door takschurft.

Phytophthora cactorum (Lab. et Cohn) Schroet als stamrot bij appel en
eventueel andere fruitsoorten
Het houden van een enquête over de verspreiding en omvang van de aan
tasting in Nederland en het vaststellen van methoden van bestrijding of
voorkoming.
H e r i n p l a n t, i n g s p r o b l e m e n i n d e f r u i t t e e l t
Het vaststellen van de oorzaken en van de moeilijkheden, ondervonden bij
herinplanting en het nagaan van de mogelijkheden om deze te bestrijden
of te voorkomen.
Stengelziekte bij kers
Het vaststellen van een juiste chemische bestrijdingswijze van het gehele
complex van stengelziekten bij de braam.
Eckelraderziekte bij kers
Het vaststellen van de verspreiding en uitbreiding.
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Kersenvlieg
De opsporing en inventarisatie van de plaatsen, waar dit insect voorkomt.
Verdere waarnemingen over de vlucht en proeven over bestrijding alsmede
de organisatie van bestrijdingsacties.
Inventarisatie van de in ons land bij houtige gewassen
voorkomende virusziekten
Inventarisatie en supervisie zijn toegezegd in een Nederl. memorandum
aan het U.S. State Departement.
B o d e m m o e h e i d i n b o o m k w e k e r ij e n
Het verkrijgen van een overzicht van de toestand in Nederland, het op
sporen van de oorzaak en het vaststellen van mogelijkheden van bestrijding
of voorkoming.
Schildluizen bij houtige gewassen
Het verkrijgen van een overzicht van de in Nederland voorkomende oestervormige schildluizen, Aspidiotus, Epidiaspis enz.; ev. het nagaan van be
strijdingsmogelijkheden.
Schorsbrand van populier
Het vinden van de juiste bestrijdingswijze door bespuitingsproeven.
Mijtaantasting bij narcis, tulp, hyacinth dn bij ui, sjalot
en knoflook
Het nagaan van de schade en de mogelijkheid tot bestrijding bv. door middel
van begassing of schuurbehandelingen.
Virusziekten dahlia
Bij de veldkeuring van dahlia's zijn een aantal vragen naar voren gekomen,
namelijk over het verloop van de aantasting, de invloed van selectie op de
gezondheid en de oorzaken van een eventuele maskering van het virus.
Aantasting van de wortels van d a h là a k n ojljl e n door He-

terodera marioni
Het vaststellen van de omvang van deze aantasting en het nagaan van mo
gelijkheden ter voorkoming of bestrijding.
O n d e r z o e k n a a r d e j u i s t e b e s t r ij d i n g s t ij d s t i p p e n ( c r i t i e k e d a t a ) v o o r d e b e s t r ij d i n g v a n v u u r i n g l a d i o l e n
en tulpen
Botrytis
aantasting
( Botrytis
gladiolorum) v a n g l a d i o l e n knollen
Het betreft hier het nagaan van de invloed van verschillende droogmethoden
van de knollen.
Grote narcisvlieg
Speciaal in verband met buitenlandse opmerkingen wordt gezocht naar maat
regelen om tot een afdoende bestrijding van dit insect te komen.
Aaltjesonderzoek bij Tigridia pavonia
Onderzoek naar de omvang van deze aantasting en het nagaan van mo
gelijkheden om deze te bestrijden en besmetting te voorkomen.
AFDELING RESISTENTIE TOETSING EN STATISTIEK.
1.
Resistentie toetsing van aardappelen tegen wratziekte
Voor het kweken van nieuwe aardappelen in het noodzakelijk dat de se
lectienummers worden getoetst zodat vatbare nummers kunnen worden uit
geschoten. Dit routine onderzoek heeft sinds 1932 plaats.
2.
Toetsing resistentie tegen aardappelcystenaaltje
Voor selectienummers van aardappelen waarin resistentie van Heterodera is
ingekruisd is een toetsing noodzakelijk. Deze toetsing welke thans nog door
het I.V.P. geschiedt, zal door de P.D. worden overgenomen.
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AFDELING GEWERVELDE DIEREN.
O n d e r z o e k n a a r d e b i o l o g i e v a n d e w o e l r a t , Arvicola terrestris terrestris L.
Dit onderzoek is begonnen in 1950 en heeft betrekking op het verkrijgen
van een grondige kennis van de leefwijze van het dier. De resultaten
hebben aanleiding gegeven tot een betere methode van bestrijding in de
praktijk. Een en ander wordt vastgelegd in een publicatie tevens dissertatie
van de betreffende onderzoeker.
Onderzoek naar de populatie-dynamica van de veld
muis, Microtus arvalis Pali.
Het doel is om na te gaan of het mogelijk is een zg. muizenjaar tijdig te
voorspellen, zodat de bestrijding direct kan worden ingezet. Verder wordt
nagegaan of het mogelijk is om door bepaalde cultuurmaatregelen het
optreden van muizenjaren te voorkomen.
Onderzoek naar de oorzaken van het opkomen en in
e e n s t o r t e n v a n e e n v e1 d m u i z e n p 1 a a g
In een macro-terrarium zal dit vraagtuk nader worden bestudeerd met het
doel hieruit gegevens af te leiden, die wellicht voor de praktijk van belang
zijn.
Onderzoek naar de oorzaken van een achteruitgang van
h e t r e s u l t a a t bij herhaaldelijk g e b r u i k v a n seiVla als
rattenvergif
In de praktijk blijkt namelijk dat bij voortgezette verdelging met scilla het
effect steeds geringer wordt. Het doel is nu om na te gaan of de ratten op
de duur aan het gif wennen of dat zij het gif weigeren of dat andere oorza
ken in het spel zijn.
Onderzoek naar de bruikbaarheid van chloralose als
rattenvergif
H e t o n t w e r p e n v a n „ r a t p r o o f "- g e b o u w e n c o n s t r u c t i e s
Dit gebeurt in verband met het aanbrengen van ratwerende voorzieningen
aan bestaande gebouwen en voor nieuwbouw.
Onderzoek naar de bruikbaarheid van, nieuw in de
handel te brengen, bestrijdingsmiddelen voor ratten en
muizen
Dit betreft middelen waarvoor een zg. ontheffing is gevraagd.
Onderzoek naar de bruikbaarheid van, nieuw in de
handel te brengen, afweermiddelen voor vogels
Dit betreft middelen waarvoor een zg. ontheffing is gevraagd.
Het opzetten van een kaartsysteem van de bestaande
literatuur over ratten en muizen
AFDELING DIAGNOSTIEK.
Diagnose van slechte groeiverschijnselen in gewassen
en grasland
In verschillende gewassen en grasland komen tot nu toe onverklaarde, slechts
groeiverschijnselen voor, die zich voordoen als aantastingen door wortel
aaltjes. Getracht wordt in deze gevallen vast te stellen of aaltjes in het spel
zijn en welke soorten het betreft, welke waardplanten zij hebben en of
vruchtwisseling van belang is.
O p b o ' u w a a l t j e so n d e r z o e k v o o r d e p r a k t ij k
Gemiddeld meer dan de helft van het Nederlandse cultuurland is besmet
met Heterodera-cysten van verschillende soorten. In bepaalde streken zijn

190

bovendien vele percelen besmet met niet-cystenvormende soorten. Verwacht
wordt de door deze aaltjes veroorzaakte schade belangrijk te kunnen be
perken door aan de hand van grondmonsters de telers tijdig in te lichten
over de besmettingsgraad van de grond en de vatbaarheid van de verschil
lende gewassen. Deze inlichtingendienst is begonnen op beperkte schaal voor
de praktijk te werken. Voor verschillende aaltjesgeslachten worden door
stelselmatig onderzoek de gegevens over de soortverschillen, waardplantenreeksen en besmettingsnormen aangevuld.
Aardappelmoeheidsonderzoek
In aansluiting op het werk van andere onderzoekers in de Werkgroep Onder
zoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje, T.N.O., worden nadere gegevens
over de biologie van het aardappelcystenaaltje verzameld. De invloed van
vruchtwisseling, bemesting en rooidatum wordt op proefvelden nagegaan.
De techniek van het onderzoek wordt zo nodig verder ontwikkeld.
Inventarisatie aaltjesfauna
Door onvoldoende specialistische kennis ten aanzien van de aaltjesfauna
worden bepaalde aaltjesziekten eerder over het hoofd gezien en is de diag
nose ten aanzien van inzendingen moeilijker te stellen. Het wordt daarom
van belang geacht een inventarisatie van de vrijlevende en op planten para
siterende aaltjes te verrichten en hierbij een collectie permanente prepara
ten aan te leggen. Deze dient dan tevens als basis voor andere projecten.
V e r g e l ij k i n g g r a a n r a s s e n t e g e n h e t h a v e r c y s t e n a a l t j e
Het havercystenaaltje veroorzaakt schade bij de graante.lt in enkele streken
van ons land. Volgens buitenlandse gegevens bestaan er grote verschillen in
gevoeligheid of resistentie tussen de graanrassen. Door uitzaai OD proefvelden
wordt in 1954 vermoedelijk voor het laatst, nagegaan of er bij de Nederlandse
rassen, van een aantal kwekers minder gevoelige resp. mesr resistente rassen
zijn.
Overgang van aaltjes met zaden
Overgang van aaltjes met zaaizaden betekent een snelle verspreiding. Nage
gaan wordt, in hoeverre dit bij verschillende klaverzaden plaats vindt. In
veldproeven wordt nagegaan of deze wijze van infectie schade veroorzaakt.
Door gassingsproeven wordt getracht het zaad te ontsmetten. Dit project
loopt vermoedelijk in 1954 af.
Inventarisatie economisch belangrijke insecten
Ten behoeve van hst inlichtingenwerk is er behoefte aan gegevens betref
fende het voorkomen van economisch belangrijke insecten in ons land.
Deze gegevens worden verzameld aan de hand van de inzendingen en zelf
verzameld materiaal.
Mijtensoorten op cultuurgewassen
Mijten veroorzaken in het gehele land belangrijke schade aan cultuurgewasen. Het is voor het geven van bestrijdingsadviezen van groot belang om de
soorten te onderscheiden.
Nader onderzoek hierover wordt verricht, waarvoor door Rijkstuinbouwconsulenten en P.D.-ambtenaren materiaal wordt verzameld.
Morfologisch onderzoek van schildluizen bij houtige
gewassen
Het wordt van belang geacht een overzicht te verkrijgen van de in Neder
land voorkomende oestervormige schildluizen. Aanvullend morfologisch on
derzoek is hiervoor nodig.
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Oriënterend mycologisch onderzoek voortvloeiend uit
de inzendingen
Bij inzendingen, waar met het gewone routine-onderzoek geen diagnose ge
steld kan worden, moet het onderzoek langer voortgezet of uitgebreid worden.
Door isolatie van micro-organismen, inoculatieproeven, oriënterende waar
nemingen en literatuur-onderzoek worden dan meer gegevens verzameld.
Onderzoek van verschillende
vlasrassen op vatbaar
h e i d t e n a a n z i e n v a n Verticillium dahliae K l e b .
Dit is een aflopend onderzoek dat aansluit bij het reeds in vorige jaren ver
richte onderzoek.
Zaadonderzoek
Ten behoeve van de exportkeuring van zaaizaden is het nodig te weten welke
schimmel- en andere ziekten met het zaad overgaan, hetgeen daarom nader
wordt onderzocht. Ingezonden zaadmonsters ten behoeve van de keuring
worden onderzocht op aanwezigheid van ziekteverwekkers. Door uitzaaien
van besmette monsters wordt het overgaan van de ziekte gecontroleerd.
Oriënterend
onderzoek
op
bacteriologisch
gebied
voortvloeiend uit de inzendingen
In aansluiting op de determinatie van uit ziek plantenmateriaal geïsoleerde
bacteriën worden waarnemingen verricht ten aanzien van hun agressiviteit,
waardplantenreeks, bestrijdingsmogelijkheid.
AFDELING ONDERZOEK BESTRIJDINGSMIDDELEN
Chemisch
onderzoek
van
bestrijdingsmiddelen
voor
de keuring
W e r k o p d r a c h t i n z a k e o n d e r z o e k v a n b e s t r ij d i n g sm i d 
delen op chemische en physische eigenschappen
Dit onderzoek heeft plaats voor de keuring van de middelen en geschiedt
volgens al of niet gepubliceerde methoden.
Constructie en toepassing van een polongraaf
De bedoeling is om deze voor diverse bepalingen te gebruiken.
Biologisch onderzoek van fungiciden voor de keuring
Werkopdracht inzake onderzoek in hoofdzaak voorde
ontheffing in de zin der wet en voor en na controle
Dit geschiedt met alle doelmatige onderzoekingsmethoden.
Onderzoek van zaadontsmettingsmiddelen
Er wordt nagegaan in hoeverre met laboratorium methoden een kort voor
onderzoek van droge zaadontsmettingsmiddelen op fungicide werking, mo
gelijk is.
Biologisch laboratoriumonderzoek ter keuring van insecticiden, acariciden en
mollusciciden en daarmede samenhangende kwesties.
Werkopdracht inzake keuring vande nieuw aangeboden
middelen volgens biologische methode in het labora
torium
Onderzoek naar de resultaten van voorraadbescherm i n g i n d e p r a k t ij k
Het betreft hier vooral de resultaten van praktijk begassingen.
O n d e r z o e k v a n d e mogelijkheid t o t g e b r u i k v a n „Repellents" en „Deterrents" in de landbouw
De toepassing van dodende middelen brengt op velerlei gebied gevaren
mede. Met middelen die het gewas voor het betrokken insect onkenbaar
of afstotend maken kunnen deze gevaren worden vermeden. In de medische
entomologie heeft deze richting reeds belangrijke resultaten geboekt.
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Invloed van de temperatuur öp de werkzaamheid van
verschillende insecticiden
Het gaat hier om de grenzen van de toepassing van bepaalde middelen
te bepalen.
De werkingsduur van dieldrin en aldrin residu's
De bestrijding van de koolzaadsnuitkever is gebaat bij een lange werkings
duur van het te gebruiken bestrijdingsmiddel. De tijd, dat de plant door ge
noemde middelen wordt beschermd, dient te worden bepaald.
Gevoeligheid van de erwtenbladrandkever voor be
strijdingsmiddelen
Het betreft hier zowel de gevoeligheid voor verschillende middelen alsmede
de residuaire werking.
O n d e r z o e k n a a r d e p 1a n t b e s c h a d i g e n d e w e r k i n g v a n d e
bestrijdingsmiddelen en van de aanwezigheid van groei
stoffen in bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen mogen geen bestanddeel of bijmengsels bevatten die
schade aan het gewas veroorzaken.
Veld- en kasproeven met nieuwe, ter keuring aangebo
den middelen en daarmede samenhangende kwesties
V e r g e l ij k i n g v a n m i d d e l e n t e g e n v u u r i n t u l p e n e n
gladiolen
De bestrijding van vuur blijkt zeer effectief te kunnen geschieden door be
spuiting met ferbam-zineb middüen of captan gedurende het groeiseizoen.
Dit object is zeer geschikt om middelen op genoemde basis onderling te ver
gelijken.
H e chtmidde1en t e r v e r b e t e r i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n
bespuitingen met vuurbestrijdingsmiddelen
Hechtmiddelen kunnen in sommige gevallen de werkingsduur van de mid
delen op het gewas verlengen. Aan de andere kant plakken bepaalde hecht
middelen het fungicide zo sterk op het gewas, dat dauw en regen het
middel niet kunnen herverdelen. Het gevolg is dan een verminderde fun
gicide werking.
Bestrijding van bolrot bij narcis
Ontsmetting van partijen, waarin bolrot voorkomt, is mogelijk met kwikbevattende ontsmettingsmiddelen. De verschillende middelen hebben echter
niet hetzelfde effect. Daarom is onderzoek van de nieuwe middelen t.o.v.
genoemde ziekte nodig.
Bestrijding Van Fusarium bij gladiolen
Door ontsmetting van de knollen kan het verlies door Fusarium worden
verminderd. Enige speciale middelen werden aangeboden voor dit doel.
Grondontsmetting ter bestrijding van bodemmoeheid
voor vaste planten te Rijnsburg
In de laatste jaren bleek het niet meer mogelijk bepaalde planten te telen.
Verschillende nematicide middelen worden getoetst. Het project is verder ge
schikt om de werking van middelen onderling te vergelijken.
Bestrijding
wilgensnuittor,
Cryptorrhynchus lapathi L.
De bestrijding met parathion stuifpoeder is niet mogelijk wegens het grote
gevaar voor vergiftiging van de mens.
In verband hiermede zullen nieuwe middelen worden getoetst tegen deze
zeer moeilijk te bestrijden kevers. (Samenwerking met consulent voor griend
en rietcultuur).
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Rookontwikkelende middelen en aerosolen voor insectenbestrijding in kassen
Spint, thrips en bladluis kan men in kassen vaak niet goed doden. Boven
dien geven vele middelen een hinderlijk residu. Om aan genoemde bezwaren
tegemoet te komen ziin diverse rookmiddelen en aerosolen ontwikkeld.
Speciaal onderzocht moet worden de gevoeligheid van een aantal groentengewassen als bv. komkommer.
Schurftbestrijdingsmiddelen voor appel en peer
a. Onderzoek van de werking van colloidale koperpre paraten in verge
lijking met koperoxchloride.
b. Nagaan van de preventieve werking en werkingsduur van diverse or
ganische kwikpreparaten, zwavelpreparaten, zineb, ziram, rhodaanbenzeen en enkele andere preparaten in de periode van de ascosporenuitstotingen.
c. Hetzelfde eveneens bij toepassing na de bloei en wel in hoofdzaak ter
voorkoming van infectie door conidiën.
d. Nagaan van de curatieve werkingsperiode van diverse middelen bij be
spuiting op 24, 48 en 96 uur na het begin van de infectie.
Bestrijding appelmeeldauw
Dit omvat het onderzoek van nieuwe middelen en het vaststellen van de
juiste spuitdata voor de toepassing van deze middelen.
B e s t r i j d i n g v a n Botrytis i n a a r d b e i e n
Rot bij aardbeivruchten kan zowel bij kasaardbeien als in het vrije veld re
delijk wel bestreden worden met TMTD houdende middelen. Het onderzoek
betreft de keuring van enige nieuw aangeboden middelen.
W i n t e r b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n s p e c i a a l b e s te m d v o o r v e r 
neveling
a. Het betreft hier keuring van DNC-oliecombinaties en andere DNC com
binaties.
b. Vergelijking van spuitmiddelen op basis van DNC oliepreparaten en
andere DNC combinaties met DNC ammonium zout.
En verder het onderzoek van deze middelen bij abnormale omstandig
heden (te lage temperatuur en te lage luchtvochtigheid).
Midd
a.
b.
c.

elen tegen bloedluis
Onderzoek van nieuw aangeboden middelen.
Proeven met systemische middelen.
Onderzoek van verschillende merken van parathion bij toepassing in
equivalente sterkte.

Bestrijding van de frambozenkever
Onderzoek van een nieuw aangeboden niet voor bijen giftig middel in ver
gelijking met het gebruikelijke bestrijdingsmiddel DDT dat voor bijen zeer
giftig is.
Middelen tegen fruitspint
a. Het betreft hier nieuwe middelen waarmede wintereieren worden ge
dood, na bespuiting tussen het muizenoorstadium en het rose knopstadium.
b. De algemene toegepaste bestrijding door 2x spuiten met parathion is
zeer effectief doch geeft nog moeilijkheden met het oog op het vast
stellen van de juiste spuitdata.
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De volgende typen middelen zijn ontwikkeld en ter keuring aangeboden.
I. Systemische middelen, eenmaal spuiten direct na de bloei.
II. Eidodende middelen bij eenmaal toepassing tijdens de „top" van
de eieren.
III. Middelen tegen volwassen mijten en larven. Het betreft hier mid
delen verwant aan parathion doch met lagere werkingsduur.
IV. Onderzoek van minder giftige middelen bij de veelal in Augustus
voorkomends spintexplosie.
V.
Onderzoek van de werking van een aantal nieuw aangeboden spint
middelen met lange werkingsduur op andere fruit-insecten.
Nieuwe middelen
komkommers

tegen

vruchtvuur

en

bladvuur

in

Onderzoek bestrijding rankrot bij komkommers
De gebruikelijke bestrijding nl. bestuiving met pentachloor nitrobenzeen, be
vredigt niet geheel. Het doel is nu de werking van enige middelen op andere
basis na te gaan.
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Inleiding

Aan bepaalde groepen van plantenaaltjes is van oudsher aandacht geschonken, zoals
Heterodera-soorten (cystenaaltjes), Meloidogyne-soorten (wortelknobbelaaltjes), Ditylenchus-sooTten (stengelaaltjes) en Aphelenchoides-soorten (bladaaltjes).
Op het spoor gebracht door in Amerika verkregen resultaten werd bij de Plantenziektenkundige Dienst de laatste drie jaren vooral ook onderzoek verricht naar een
vijfde categorie, namelijk de „vrijlevende wortelaaltjes".
De term vrijlevende wortelaaltjes wordt hier gebruikt als tegenstelling tot cystenaaltjes,
wortelknobbelaaltjes en eventueel andere soorten, die tijdens hun ontwikkeling in de
wortels op dezelfde plaats blijven zitten, en is hier bedoeld zowel voor de ectoparasietiseh levende soorten als voor de soorten van een geslacht als Pratylenchus, die in de
wortelschors kunnen rondzwerven.
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Het is thans wel zeker, dat deze groep ook in ons land een rol van betekenis speelt,
zonder dat dit tot nu toe als regel beseft wordt.
Verschillende gevallen van schade door Pratylenchus-, Paratylenchus- en Hoplolaimussoorten zijn reeds vastgesteld, terwijl daarnaast in elk geval Tylenchorhynchus-soorten
de aandacht vragen.
De meeste van deze soorten komen vrij algemeen voor en zijn vermoedelijk reeds lang
aanwezig geweest. Alle tasten de wortels van planten aan; eventuele schade uit zich
in de vorm van wortelrot en slechte groei („bodemmoeheid"). Zowel landbouw-, tuin
bouw- als boomkwekerijgewassen kunnen aangetast zijn. Ook slechte aanslag van jonge
bomen en het moeilijk op gang komen van ingezaaid grasland blijken met deze aaltjes
verband te houden. Er zijn aanwijzingen verkregen, dat het effect van vruchtwisseling
in veel gevallen vooral neer komt op het in toom houden van deze aaltjes. De hierna
volgende hoofdstukken dienen hoofdzakelijk om de rol van deze aaltjesgroep nader te
belichten.
De meeste soorten vrijlevende wortelaaltjes migreren gemakkelijk in en uit de
wortels of leven ectoparasietisch rondom de wortels. Behalve door determinatie van
de soorten, inoculatieproeven en het gebruik van specifieke aaltjesbestrijdingsmiddelen,
is het inzicht in de betekenis van deze aaltjes vooral verkregen dank zij de ontwikkeling
van doelmatige apparatuur, waardoor betrouwbare gegevens over de hoogte van de
aaltjespopulaties in grond- en wortelmonsters konden worden verzameld.
Grondmonsteronderzoek op vrijlevende aaltjes werd mogelijk door verbetering en ver
fijning van de voor cystenaaltjesonderzoek gebruikte opspoeltechniek. De betreffende
methode is elders uitvoerig beschreven (14); zij geeft het aantal beweeglijke aaltjes, doch
niet dat van de onbeweeglijke soorten en de eieren.
Door combinatie en verbetering van bestaande technieken werd tevens een methode ont
wikkeld voor het op reproduceerbare wijze bepalen van aaltjes in wortels, welke methode
thans geregeld wordt gebruikt voor onderzoek- zowel als opsporingsdoeleinden. Hierbij
worden wortelmonsters, meestal gedurende 6 dagen, in Baermann-trechters geplaatst en
voortdurend beregend, waardoor de aaltjes worden geëxtraheerd. Deze methode levert
het grootste deel der mobiele aaltjes; eventueel in de wortels aanwezige eieren geven hun
larven echter eerst vrij bij een langere onderzoekingsperiode.
De hiernagenoemde aaltjesaantallen zijn steeds op de aangeduide wijzen verkregen,
tenzij anders is vermeld.
II.

Pratylenchus-s oorten

in

verschillende

gewassen

Het aaltjesgeslacht Pratylenchus Filipjev, 1934 is in 1953 in taxonomisch opzicht
gereviseerd door Sher & Allen (19), die 10 soorten onderscheidden. Bij het
eigen onderzoek is de, door hen gegeven indeling gevolgd. In Nederland constateerden
wij in elk geval 7 soorten, namelijk P. pratensis (de Man, 1880) Filipjev, 1934; P. pene
trans (Cobb, 1917) Sher et Allen, 1953; P. thornei Sher et Allen, 1953; een op P. scribneri Steiner, 1943 uitkomende soort, en drie soorten die volsens de determinatie-tabel
alle op P. minyus Sher et Allen, 1953 neerkomen, hoewel zij onderling duidelijk ver
schillen. Het feit, dat de beschreven soorten ook in de U.S.A. voorkomen en dat
Pratylenchus-sooTten zijn geconstateerd in vrijwel alle landen waar aaltjesonderzoek is
verricht, wijst op hun grote verspreidingsgebied.
Van Pratylenchus-sooTten is bekend, dat zij de wortels van vatbare planten binnendringen
en zich daarin vermeerderen en dat daarbij in de schors geel-, rood- of zwartbruine
plekjes ontstaan die als regel spoedig gaan rotten (auctores diversi). Deze plekjes of
lesies zijn in het begin vaak minder dan 1 mm lang en bevatten soms slechts een enkel
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aaltje. Later breiden zij zich uit en vloeien zij samen, waardoor fijne worteltjes kunnen
worden geringd. Door nieuwvorming van wortels ontstaat vaak eerst een dicht en
warrig wortelstelsel („wortelbaard"), dat door vele lesies en dode punten meestal donker
van kleur is. Op den duur kunnen vele zijwortels afvallen en dan blijven kale, bruingekleurde, rotte wortelstompen over („wortelrot ). Bij aantasting van een bepaalde
plant door een bepaalde Pratylenchus-soort blijken het uiteindelijke wortelbeeld en de
ondertussen veroorzaakte groeistagnatie behalve van het aantal binnengedrongen aaltjes
ook af te hangen van het groeistadium en de groeiomstandigheden van de plant.
Ondanks de vele waarnemingen en de aannemelijke interpretatie betreffende Pratylenc/îus-aantastingen, zijn weinig exacte gegevens hierover in d e literatuur vermeld. H a s 
tings & Bosher (10) verkregen schade bij een aantal gewassen door toevoeging
v a n zuivere suspensies v a n P . pratensis (s.l.). A r k & T h o m a s ( l ) e n G o£ f a r t
(8) konden met uit de wortels verzamelde aaltjes of met besmet wortelmateriaal aan
tasting en groeiremming door P. pratensis (s.l.) verwekken bij planten in gesteriliseerde
grond.
Uit eigen waarneming bleek, dat de lesies op de wortels primair door de aaltjes worden
veroorzaakt. Zij konden door inoculaties met schoongewassen Pratylenchus-suspensies
aangebracht worden, o.a. met P. pratensis bij peen (Daucus carota L.), rode klaver
(Trifolium pratense L.) en Engels raaigras (Lolium perenne L.) en met P. penetrans bij
roos (Rosa canina L.), appel (Malus pumila Mill.), gouden regen (Laburnum anagyroides
Med.) en aardappel (Solanum tuberosum L.). Een evenredig deel van de suspensie, waar
uit de aaltjes tevoren met een 50 /.i zeef waren verwijderd, werd steeds bij de controle
planten gevoegd, doch veroorzaakte geen lesies. Eventueel aanwezige micro-organismen
kunnen dus hoogstens als volgers een rol gespeeld hebben, hetgeen ook blijkt uit het
feit dat uit jonge lesies in de onderzochte gevallen slechts zelden schimmels of bacteriën
konden worden geïsoleerd.
Onmerkelijk was, dat van kunstmatig in de grond gebrachte Pratylenchus steeds hoog
stens enkele procenten de wortels bereikten, terwijl dit bij dezelfde populaties in
natuurlijke besmette grond 10 tot 100 keer zo hoog was. Bij verschillende, onafhan
kelijk van elkaar verrichte inoculaties kon uit de wortels van het eerstvolgende gewas
slechts 1 tot 10 % van de hoeveelheid ingebrachte aaltjes worden teruggewonnen.
Dit betrof P. pratensis en P. penetrans, larven zowel als volwassen exem
plaren, die op verschillende tijdstippen bij verschillende waardplanten in verschillende
grondsoorten en grondmengsels waren gebracht. Uit grondonderzoek bleek, dat de aaltje»
later ook in de grond niet meer waren te vinden en dus afgestorven of geïnactiveerd
moeten zijn. Dit verklaart, waarom bij vele inoculaties het eerste jaar slechts een
geringe aantasting optrad. Duidelijke wortelbeschadiging en groeiremming werd slechts
geconstateerd in enkele gevallen, waarbij hoge doses Pratylenchus waren gebruikt,
o.a. met P. penetrans bij peen (Daucus carota L.) (17.000 aaltjes per 5 plantjes en
met P. penetrans bij zaailingen van appel (Malus pumila Mill.) en gouden regen (Labur
num anagyroides Med.) (10.000 aaltjes per zaailing).
Deze gevoeligheid voor kunstmatige manipulaties geldt niet voor vrijlevende wortel
aaltjes in het algemeen, aangezien wij bij op dezelfde wijze en op dezelfde tijd verrichte
inoculaties met Paratylenchus-soorten steeds snelle aanslag verkregen.
Deze gevoeligheid is voorlopig niet te verklaren, doch maakt het begrijpelijk dat Pratylenchus-inoculaties dikwijls mislukken of een lange aanlooptijd nodig hebben. Zij zal
tevens de reden zijn dat de betekenis van deze aaltjes tot nu toe niet duidelijk aange
toond is geworden.
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Behalve door inoculatieproeven zijn echter thans ook op andere wijze vele gegevens
verkregen, die er op wijzen, dat Pratylenchus-soorten als plantenparasieten van betekenis
zijn. Hierop wordt nader teruggekomen.
De waardplantenreeksen van de meeste Pratylenchus-soorten zijn, ook bij de scherpste
begrenzing van de soorten, nog zeer groot. Vermoedelijk is het bij enkele soorten moei
lijk om een plant te vinden, die niet kan worden aangetast. Binnen deze plantenreeksen
blijken echter duidelijk verschillen te bestaan in gevoeligheid en aaltjesvermeerdering.
Het noemen van waardplanten heeft dus weinig praktische betekenis, tenzij tevens
gegevens over de schade of de aaltjesvermeerdering worden vermeld.
De populatiedichtheid van Pratylenchus-soorten in de grond van zieke plekken bleek te
kunnen variëren van enkele tientallen tot enkele duizenden per 200 cc. De hoogste
besmettingsgraden werden tot nu toegevonden bij P. pratensis na mais (Zea mays L.),
namelijk op percelen te Ellecom (2500) en te Wageningen (3620).
De aantallen aaltjes per 10 g wortel op zieke plekken varieerde van enkele honderden
tot vele duizenden en bleek sterk afhankelijk van het groeistadium van de plant en de
wijze waarop deze monsters worden genomen. De hoogste aantallen Pratylenchus pra
tensis werden tot nu toe aangetroffen bij zomerrogge (Secale cereale L.) (32.800),
gouden regen (Laburnum anagyroides Med.) (32.700) en mais (Zea mays L.) (32.000),
P. penetrans kwam in nog grotere getale voor bij zoete gele lupine (Lupinus luteus L.)
(59.000), tuinboon (Vicia faba L.) (56.700) en bij appelzaailingen (Malus pumila Mill.)
(56.300). De schade aan het gewas blijkt met het aantal binnen gedrongen aaltjés in de
beginperiode van de aantasting in de regel goed te correleren; later in het seizoen,
wanneer het wortelstelsel verminkt is en gaat rotten en de reproductie van de aaltjes
meespreekt, is deze correlatie vaak niet meer te vinden.
Bij vroegere meldingen van Pratylenchus-aantastingen in ons land is de soort van het
aaltje niet genoemd of is gesproken van P. pratensis in ruimere zin. Het is daardoor
niet met zekerheid uit te maken, welke soort men heeft bedoeld. De voornaamste aan
tastingen, waarbij schade werd beschreven, betroffen lelietje van dalen (Convallaria
majalis L.) (15); hepatica (Anemone hepatica L.) (16); sla (Lactuca sativa L.) (17); appel
(Malus pumila Mill.) (6); aardbei (Fragaria sp.) (11) en bloemgewassen (13).
Sedert 1951 werden door medewerking van verscheidene Rijksland- en tuinbouwconsulentschappen en kringen van de Plantenziektenkundige Dienst grond- en plantmonsters
van slecht groeien de plekken in verschillende gewassen voor onderzoek op vrijlevende
aaltjes ontvangen. De verkregen gegevens zijn reeds voorlopig meegedeeld in een gesten
cild bericht van 21 November 1952 (P.D. 2/26571). Voor zover het Pratylenchus-soovten
betreft, zijn de gegevens hierna samengevat.

Pratylenchus is hierbij op soort gedetermineerd volgens de huidige stand van het
onderzoek. De kans bestaat, dat een tegenwoordige soort bij verdergaand onderzoek
uit verschillende psysiologische rassen of zelfs soorten zal blijken te bestaan, zodat het
samenvatten van op verschillende plaatsen geconstateerde aantastingen enige reserve
vraagt. Dit geldt des te meer, aangezien de determinatie op soort speciale preparaten
en een zeer sterke vergroting met een microscoop vereist en dus om economische
redenen veelal aan slechts 5—10 exemplaren geschiedt uit een, onder het binoculair
getelde populatie van vele honderden Pratylenchus. De mogelijkheid dat een gedeter
mineerde populatie ook nog exemplaren van andere Pratylenchus-soorten omvat, is dus
blijven bestaan.
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P. pratensis.
Aantastingen door P. pratensis, welke samen gingen met slechte groei en wortelrat,
werden geconstateerd bij haver (Avena sativa L.), gerst (Hordeum vulgare L.), rogge
(Secale cereale L.), mais (Zea mays L.), Engels raaigras (Lolium perenne L.), erwt
(Pisum sativum L.), rode klaver (Trifolium pratense L.), witte klaver (Trifolium repens
L.), peen (Daucus carota L.), schorseneer (Scorzonera hispanica L.), andijvie (Cichorium
endivia L.), sla (Lactuca sativa L..), asperge (Asparagus officinalis L.), appel (Malus
pumila Mill.), peer (Pyrus communis L.), pruim en kers (Prunus s p.), lijsterbes (Sorbus
aucuparia L.), roos (Rosa sp.), meidoorn (Crataegus sp.), gouden regen (Laburnum
anagyroides Med.), populier (Populus sp.), verschillende bloemgewassen (Chrysanthe
mum maximum Ram., Chrysanthemum leucanthemum L., Scabiosa caucasica Bieb.,
Helleborus niger L., Cimicifuga, Pyrethrum, Phlox, Begonia, Convallaria majalis L.)
Ook maanzaad (Papaver somniferum L.) kan aangetast en ernstig in zijn groei worden
geremd. Biet (Beta vulgaris L.) blijkt voor de aaltjes geen gunstige waardplant te zijn,
doch kan wel worden geschaad.
Aardappel (Solanum tuberosum L.), witlof (Cichorium intybus L.), aardbei (Fragaria
sp.) en els (Alnus sp.) worden door P. pratensis eveneens aangetast, doch dit ging in de
door ons onderzochte gevallen niet samen met zichtbare schade in het gewas.

P. penetrans.
Aantastingen door P. penetrans, welke samen gingen met slechte groei en wortelrot
werden geconstateerd bij aardappel (Solanum tuberosum L.), liguster (Ligustrum
ovalifolium Hassk.), lijsterbes (Sorbus aucuparia L.), appel (Malus pumila Mill.), peer
(Pyrus communis L.), kers (Prunus sp.), meidoorn (Crataegus sp.), roos (Rosa sp.),
gouden regen (Laburnum anagyroides Med.), erwt (Pisum sativum L.), aardbei (Fra
garia sp.), lelie (Lilium speciosum L.), rode klaver (Trifolium pratense L.), valeriaan
(Valeriana officinalis L.), en verschillende bloemgewassen (Delphinium sp., Lupinus
polyphyllus Lindl).
Ook verschillende nog niet genoemde bloemgewassen en verschillende grassen kunnen
aangetast worden en vermoedelijk schade lijden.
Granen en bieten worden eveneens aangetast, doch zijn blijkbaar vrij ongevoelig.

P. thornei.
Deze soort komt veelvuldig voor op zwaardere gronden. Er zijn aanwijzingen dat dit
aaltje een rol speelt bij de herplanting van vruchtbomen, en misschien ook in de
erwtencultuur. Bij appel (Malus pumila Mill.), peer (Pyrus communis L.), pruim en
kers (Prunus sp.) en rode bes (Ribes sp.) werd in elk geval aantasting van de wortels
vastgesteld, evenals bij mais (Zea mays L.) en bij I beris sp.

P. scribneri.
Een op P. scribneri uitkomende soort gaat op enkele plaatsen samen met zich geleidelijk
uitbreidende slechte plekken in stambonen (Phaseolus vulgaris L.) en aardappelen
(Solanum tuberosum L.). Of aardappelknollen worden aangetast, is nog niet zeker.
De soort komt goed overeen met de oorspronkelijke beschrijving van Steiner volgens
de publicatie van Sherbakoff & Stanley (20), doch verschilt enigszins van de
populatie die Sher & Allen (19) als P. scribneri beschreven. Zekerheidshalve wordt
de soort daarom hierna voorlopig als Pratylenchus j aangeduid.

P. minyus.
P. minyus komt soms in grote getale voor in lesies in de wortels van kool (Brassica
oleracea L.) en koolraap (Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.) op zavelgrondHet is niet zeker of dit gepaard gaat met schade.
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Een afwijkende soort, die in de determinatietabel op minyus uitkomt doch morfologisch
toch duidelijke verschillen vertoont met de vorige, gaat samen met ernstige schade bij
koolraap in de Maasstreek. Een derde, op minyus uitkomende soort, die van beide
bovengenoemden verschilt, werd op verschillende plaatsen in grondmonsters gevonden.
III.

Het vóórkomen van Pratylenchus-s o o r t e n i n m a i s
en bi-eten op verschillende grondsoorten.

In een heterogeen landbouwgebied met verschillende grondsoorten naast elkaar (het
Groningse Westerwolde - Reiderland - Oldambt - Duurswold) werd nagegaan of en in
welke mate de verschillende Pratylenchus-soorteri voorkwamen in de wortels van mais
(.Zea mays L.) en bieten (Beta vulgaris L.). Hiervoor werden in September 1953 wortel
monsters genomen op verspreid liggende percelen en onderzocht op de op blz. 197
genoemde wijze. De resultaten zijn samengevat in tabel 1.
Beide gewassen waren op het moment van de monstername nog groen en verkeerden
in ongeveer hetzelfde groeistadium, hetgeen gunstig is voor vergelijking van de cijfers.
Doordat de bepaling van de grondsoort berustte op de oppervlakkige waarneming en
het oordeel von de monsternemer, en de bepaling van de soort Pratylenchus werd ver
richt aan slechts enkele aaltjes (waardoor de kans is blijven bestaan dat een thans zuiver
genoemde populatie in werkelijkheid toch nog een mengsel van soorten is), kunnen de
gegevens van de kolommen 2 en 5 nog enige speling vertonen. Hiermee rekening
houdende menen we de volgende conclusie te mogen trekken:
1. De meeste van de onderzochte percelen bevatten één of meer Pratylenchus-soorten.
Pratylenchus is als geslacht blijkbaar vrij algemeen verspreid.
2. Op zand- en dalgrond treden P. pratensis en P. penetrans blijkbaar meer op de
voorgrond, op kleigrond P. minyus. Dit komt overeen met de ervaring, dat met
P. pratensis en P. penetrans gepaard gaande gevallen van bodemmoeheid bijna
steeds op zand- en dalgronden betrekking hebben.
3. Kleigrond bevat in het algemeen blijkbaar lagere PratylenchMs-populaties dan zand
en dalgrond. Dit geldt vermoedelijk ook voor de Pratylenchus-soorten afzonderlijk.
Het enige van kleigrond afkomstige maismonster bevatte 10 keer zo weinig Praty
lenchus minyus als een overeenkomstig dalgrondmonster, en was het laagste van
alle maismonsters. Alle gewassen bieten op klei- en zavelgrond gaven, ook voor de
verschillende aaltjessoorten afzonderlijk, minder Pratylenchus dan de gewassen
bieten op zand- en dalgrond (de onbesmet bevonden velden buiten beschouwing
gelaten).
4. In de wortels van mais werden 4 en in de wortels van bieten 3 verschillende Praty
lenchus-soorteri geconstateerd. Dit ondersteunt het reeds genoemde inzicht dat vele
Pratylenchus-soorten polyphaag zijn.
5. Mais blijkt voor alle in de tabel genoemde Pratylenchus-soorten een relatief gunstige
waardplant te zijn. Biet blijkt, eveneens voor verschillende soorten, een relatief
slechte waardplant te zijn. Van de 10 maismonsters waren er slechts 3 met minder
dan 1000 en geen met minder dan 200 Pratylenchus. Van de 19 bietenmonsters was
er slechts 1 boven de 200, namelijk No. 5 met 260.
6. Uit de wortels van mais en bieten blijken, alle 29 monsters bijeen genomen, 60 maal
zoveel Pratylenchus te zijn gekomen als alle andere Tylenchida (stekeldragende
aaltjes) tezamen en 8 maal zoveel als alle andere aaltjes, de saprozoieten meege
rekend, tezamen. Opgemerkt zij, dat bij deze wijze van onderzoek geen goede maat
is verkregen voor het aantal ectoparasieten.
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TABEL 1.
Het optreden van Pratylenchus-soorten op verschillende grondsoorten in hetzelfde
gebied, in de wortels van mais en bieten. Aantal aaltjes per 10 g wortels, geëxtraheerd
in 6 dagen. Van elk monster zijn 5—10 Pratylenchus-exemplaren tot de soort gedeter
mineerd.
P = Pratylenchus. O = overige Tylenchida.
S = saprozoietische aaltjes, waartoe voorlopig alle niet-Tylenchida zijn gerekend.

The occurrence of Pratylenchus species in different soil types in the same area, in the
roots of maize and beet. Number of eelworms per 10 g of roots, extracted in 6 days,
of each sample 5—10 Pratylenchus specimens are specifically identified.
P = Pratylenchus. O = other Tylenchida.
S = saprozoic eelworms, which comprise provisionally all non-Tylenchida.
1
Monsternummer en -plaats

2
Grond
soort

Sampling number and place Soil type

3
Gewas
Crop

4
Aantal aaltjes
Number of eelworms

5
Pratylenchus-

soorten
Pratylenchus-

P

0

s

1 Wedde
2
„

zand
zand

mais
biet

2720
76

27
29

247
77

3 Bellingwolde
4
5
6
7

dal
dal
dal
zand
zand
klei
zand
zand
zand
dal
dal
klei
klei

mais
biet
biet
mais
biet
biet
mais
mais
biet
mais
mais
biet
biet

513
0
260
1835
25
15
3848
821
0
5422
2008
0
15

13
0
80
8
17
0
19
42
4
13
44
9
0

106
15
380
212
192
95
558
16
143
292
9
8

dal
klei
zavel
klei
klei
dal
klei
klei
klei
zand
klei
klei
klei
zand

biet
biet
biet
biet
biet
mais
biet
biet
biet
mais
mais
biet
biet
biet

4
14
1
4
0
4209
0
8
10
2686
200
0
10
0

0
0
0
0
0
17
20
0
10
43
18
0
0
0

18
14
16
9
13
213
43
31
24
333
209
1
60
13

8

9 Winschoten
10
11
12
13 Finsterwolde
14
15 Oostwold
16 Midwolda
17
18 Scheemda
19
20
21 Nieuwolda
22
23
24 Reiderwolderpolder
25 Noordbroek
26
27
28

29

Slochteren

Totaal
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24704

nt

9

9SSS

species

P.
P.
4P.

pratensis
pratensis
P. thornei
penetrans

P. pratensis
P. penetrans
? (juveniel)
P. minyus
P. pratensis
P. pratensis
P. pratensis
P. minyus
P. minyus -f
P. pratensis
P. pratensis
P. minyus
? (juveniel)
? (juveniel)
P. penetrans
? (juveniel)
P. minyus
P. thornei
P. minyus
P. pratensis

IV.

Het

vóórkomen van wortelaaltjes op een
landbouwbedrijf op zandgrond.

normaal

Van een willekeurig gemengd bedrijf op zandgrond, waarvan veel gegevens bekend
waren (het ouderlijk bedrijf van de schrijver te Beilen) werden de percelen stelselmatig
op aaltjes onderzocht. Het bedrijf omvatte een hof, esgrond, nieuwere ontginningsgrond en madeland en kan als een normale vertegenwoordiger voor de streek worden
beschouwd. De percelen lagen verspreid in een gebied met ± 6 km middellijn. De
aanwezigheid van aaltjes was niet geconstateerd, van schade door aaltjes was men
zich niet bewust.
In Maart 1953 werd van alle percelen een grondmonster genomen. Deze werden in
April/Mei onderzocht op een enigszins vereenvoudigde wijze, waarbij een deel van de
aaltjes, vooral van de kleine soorten, aan de waarneming kan zijn ontsnapt. De uit
komsten zijn echter goed te vergelijken en zijn voldoende voor een overzicht.
De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in tabel 2 en kunnen als volgt worden
omschreven:
1. Alle percelen bouw- en weiland bevatten per 200 cc grond vele honderden tot
enkele duizenden stekeldragende aaltjes van een aantal verschillende soorten, die
qua lichaamsbouw en levenswijze als wortelparasieten moeten worden beschouwd
(Tylenchida). Soorten, die van ouds als schadelijke plantenaaltjes te boek staan,
zoals bieten-, haver- of aardappelcystenaaltjes, wortelknobbelaaltjes, stengelaaltjes
of bladaaltjes, zijn niet gevonden.
2. Pratylenchus-sooTten komen blijkbaar in betrekkelijk hoge concentratie voor in alle
percelen, behalve in het drassige perceel madeland No. 8. Het betreft hier vooral
P. pratensis, doch op de meeste percelen komt ook een klein percentage voor van
de op blz. 200 genoemde Pratylenchus j. Een uitzondering vormen de percelen 10
waar de populatie geheel en 11 waar de populatie voor een belangrijk deel uit
Pratylenchus j. bestaat.
3. In alle weilandpercelen (perceel No. 5 was tot 1951 ook oud weiland) treedt Paratylenchus op. Het betreft hier drie nieuwe, nog onbeschreven soorten, die veelal
naast elkaar voorkomen. In geen der oude bouwlandpercelen is Paratylenchus ge
vonden, zodat blijkbaar de bovenbedoelde soorten vooral graslandparasieten zijn.
4. Tylenchorhynchus-soorten komen op alle percelen, soms in groten getale, voor.
Het betreft verschillende, als regel nog onbeschreven soorten, waarvan de belang
rijkste als Tylenchorhynchus a aangeduid wordt.
5. Rotylenchus erythrinae (Zimmermann, 1904) Goodey, 1951, komt in vrij groot
aantal voor in enkele percelen grasland, doch treedt niet algemeen op en is in
bouwlandpercelen zeldzaam.
6. In de weilandpercelen is steeds een aantal actieve Heterodera-larven gevonden, op
de bouwlandpercelen niet ondanks het feit dat ook daar Heterodera-cysten voor
komen. Dit is te begrijpen aangezien tijdens de monstername in het weiland groeiende
waardplaten (gras en klaver) aanwezig waren, terwijl op het bouwland de voor
naamste waardplant (Galeopsis sp.) nog niet aan de groei was.
7. De overige Tylenchida betreffen voornamelijk Tylenchus- en Psilenchus-soorten.
Hun aantal is meestal laag; zij staan niet als potente plantenparasieten te boek en
worden landbouwkundig van weinig belang geacht.
8. Het aantal saprozoietische aaltjes lijkt te stijgen naarmate de monsters later zijn
onderzocht (in de richting van 1 naar 16). Dit is misschien een gevolg van tussen
tijdse vermeerdering van deze aaltjes, aangezien de laatste monsters een maand
langer bij kamertemperatuur zijn bewaard dan de eerste.
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TABEL 2.
Het voorkomen van wortelaaltjes op verschillende percelen van een normaal landbouw
bedrijf op zandgrond, waar de aanwezigheid van aaltjes of aaltjesschade tot nu toe
niet was vastgesteld.
Bemonstering Maart 1953, onderzoek kort daarna.
Aaltjesaantallen per 200 cc grond, volgens een vereenvoudigde methode.
P = Pratylenchus
Pa = Paratylenchus
T = Tylenchorhynchus
R = Rotylenchus
H = Heterodera-larven
O = overige Tylenchida
S = saprozoietische aaltjes
The occurrence of root eelworms in different fields o;f a normal farm on sandy soil,
where the presence of eelworms or eelworm damage was not realized hitherto.
Sampling in March 1953, examination shortly afterwards.
Eelworm number per 200 cc of soil, by a short method.
P ea Pratylenchus
R = Rotylenchus

Pa = Paratylenchus
H = Heterodera larvae
S as saprozoic eelworms

Perceelsnummer en naam. Tussen
haakjes het reeds aanwezige of ge
projecteerde gewas voor 1953.

Voorvrucht 1952

Field number and name. Between
brackets the crop or the planned crop
for 1953.

Preceding
crop 1952

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
*

Hof Nnord
Hof Midden
Hof West
Hof Zuid
Hof Oost
Woerdje
Woerd
Hambroek
Oosterkamp
Kruisakker
Ezelakker
Grote akker
Grote akker
Grote akker
Grote akker
Grote akker

I
II
III
IV
V

(Gras)
(Gras)
(Gras)
(Gras)
(Rogge)
(Gras)
(Haver)
(Gras)
(Rogge)
( Rogge)
(Rogge)
(Aardappelen)
(Aardappelen)
(Haver)
(Aard. en bieten)
(Gras)

T = Tylenchorhynchus
O = other Tylenchida
Aantal aaltjes

«

Number of eelworm
P

Pa

T

R

H

O

S

Oud grasland
210 450 380 190 400 250 1700
Oud grasland
410 10 560
0 440 70 1620
Nieuw grasland
340 470 440 50 190 220 1630
Nieuw grasland
470 40 370
0 50 70 2200
Bieten
120 50 420 60 20 100 2540
Oud grasland
150 190 230 340 230 570 2530
Rogge
420
0 690
0
0
0 2790
Oud grasland
0 60 160 80
0 270 1810
Aardappelen
160
0 380 10
0 30 1610
Aardappelen
110
0 270 40
0 110 2370
Aardappelen
430
0 1850
0 10 40 3800
Haver
950
0 740
0
0
0 4800
1700
0 2150
Haver
0
0 270 9320
Rogge
290
0 550
0
0 80 4860
Nieuw grasland
200 250 200
0
0
0 4550
Nieuw grasland
460 540 660
0
0
0 6720

Naast de vrijlevende of als larven in de grond aanwezige aaltjes kwamen op vrijwel alle
percelen nog geringe aantallen Heterodera-cysten voor, vrijwel zeker in alle gevallen van het

klaver-, resp. dauwnetelcystenaaltje.

Een praktische conclusie uit dit overzicht is, dat de aanwezigheid van vrij hoge popu
laties wortelaaltjes, zeîfs van Pratylenchus pratensis, geen doorslaggevend bezwaar is
voor een normale bedrijfsvoering.
Anderzijds komen er bij nader inzien ook op dit bedrijf wel eens slechtgroeiende ge
wassen voor, die vergelijkbaar zijn met de op blz. 205, 210 en 222 nog te behandelen
Pratylenchus-aantastingen. Zo zijn op de percelen 12 t/m 14 wel eens gewassen rogge
uit de keuring genomen in verband met hun slechte stand en zijn plekken in aardap
pelen geconstateerd. Op de percelen 15 en 16 is de aanslag van het in 1951 ingezaaid
grasbestand slecht geweest, zodat perceel 15 najaar 1952 en perceel 16 najaar 1953
weer omgeploegd werd. Soms optredende slechte plekken in aardappelen op enkele
percelen kunnen misschien in verband met Pratylenchus j staan.
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Men krijgt verder de indruk, dat het wegblijven van schade misschien is te danken
aan de regelmatig toegepaste vruchtwisseling: rogge - haver - aardappelen of bieten.
Temeer daar uit andere proeven bekend is, dat in elk geval Pratylenchus pratensis de
vruchtwisseling op de voet volgt (zie blz. 208). Het is, mede met het oog hierop opval
lend, dat de laagste P. pratomy-populaties nâ aardappelen, No. 10, en bieten, No. 5,
komen en de hoogste nâ haver, No. 12 en 13. (De eveneens vrij hoge populatie nâ
aardappelen bij No. 11 bestaat voor een belangrijk deel uit Pratylenchus j). Er lijkt
niet veel ruimte in het vruchtwisselingssysteem te zitten, zonder dat dit consequenties
heeft ten aanzien van de aaltjesbesmetting.
V.

Schade door

Pratylenchus pratensis a a n g r a n e n e n m a i s .

Op een perceel zandgrond te Ellecom groeide in 1952 een armoedig gewas zomergerst,
dat zich later enigszins herstelde met uitzondering van enkele plekken die a' stierven,
(afb. 1). De planten waren vooral in het begin van de groeiperiode spichtig en schraal,
het wortelstelsel was warrig. In de wortels en de grond werden grote aantallen P. praten
sis geconstateerd. Daarnaast kwamén in kleinere getale andere Tylenchida voor, waarvan
de voornaamste waren Hoplolaimus uniform's "I home, 1949, de reeds eerder genoemde
Tylenchorhynchus a en Meloidogyne hapla Chitwood, 1949. Door hun grote aantal
werd vooral P. pratensis verdacht een rol te spelen. Temeer daar in hetzelfde gebied
ook rogge en mais slechte groei vertoonden bij aanwezigheid van veel P. pratensis in
de wortels. Ook in andere landen was slechte groei van granen bij aanwezigheid var.
veel Pratylenchus in de wortels waargenomen, namelijk in Duitsland door R e n s c h
(18) en G o f f a r t (7, 8, 9) en in Denemarken door B o v i e n (3).
Een nadere aanwijzing betreffende de betekenis van P. pratensis voor de groei van deze
granen werd experimenteel verkregen met grond van het P.D.-terrein te Wageningen,
die hierna als standaard P.D.-grond wordt aangeduid. Deze grond was vele jaren achter
een met mais beteeld en was daarbij zwaar besmet geworden met P. pratensis. De
besmettingsgraad per 200 cc grond was bijvoorbeeld: 1730 P. pratensis + 200 Tylen
chorhynchus a -j- 120 andere Tylenchida + 1445 saprozoietische aaltjes. Bij uitzaai
van gerst, rogge en mais trad ondanks goede bemesting ook in deze grond duidelijk
groeistagnatie op. Deze groeistagnatie bleef achterwege als de grond vóór de uitzaai
met D.D. *) was behandeld of licht was verwarmd, d.w.z. 2 uur bij 60° C (afb. 2).
Tabel 3 geeft het aantal in de wortels aanwezige aaltjes in de verschillende potten en
tevens getallen betreffende het groeiverschil.
*) D.D., een mengsel van dichloorpropaan en dichloorpropeen, is een aaltjesdodend middel, dat
in de gebruikte concentraties geen fungicide werking vertoont (volgens mededelingen van het
Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam) en waarbij wij geen duidelijke stimulerende
werking op de plantengroei hebben kunnen constateren in gronden waarin schadelijke aaltjes
ontbreken. Indien men te kort na de behandeling heeft gezaaid of geplant treedt wel een groeiremmende werking op.

Afb. 1. Plekkerige gerst, ernstig
aangetast door Praty
lenchus pratensis.
Fig. 1. Patchy barley, heavily
infested by Pratylen
chus pratensis.
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Afb. 2. Groeistagnatie bij mais in standaard
P.D.-grond met een hoge Pratylenchus
pratensis-besmetting. Links na ver
warming van de grond tot 60° C.,
midden na grondontsmetting met D.D.,
rechts natuurlijke grond. Gerst en rog
ge vertoonden hetzelfde beeld. Zie ook
tabel 3.
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Fig. 2. Growth stagnation in maize in standard soil with a high infestation level
of Pratylenchus pratensis. Left after
gently heating the soil to 60° C., centre after soil disinfection with D.D.,
right natural soil. Barley and rye
showed the same picture. See also
table 3.
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Ook bij andere gewassen, waarvoor
moeheidsziekten gepaard met aantasting door P. pratensis in de praktijk
werden gevonden (peen, erwt, asperge,
Engels raaigras, appel, blauwmaanzaad) trad in deze grond eenzelfde
groeistagnatie op, die zowel door
warmte als D.D.-behandeling opgeheven werd. Geen groeiremming werd
geconstateerd bij lucerne, paardeboon en aardappel, en van deze gewassen werden ook in de praktijk geen
gevallen van schade door P. pratensis
gevonden. Een en ander geeft sterke
aanwijzingen, dat P. pratensis hier als
de
belangrijkste
groeistagnerende
factor moet worden gezien. In hoeverre de andere, in kleinere getale
voorkomende plantenaaltjes, zoals
Tylenchorhynchus a, mede een rol
spelen, is nog niet met zekerheid te
zeggen.

m

«
^

"g
8
'•
^
^
S3
-o

M

60
g
«
^

^
>•
§
^
^ g)
'S
'3 g
^ S

S i

OoO

—
O
<*>

c

-s»

-s «
^
o
0

£ r-i
$ 'o
-"g g
2
^
"e g^ Ö
.£
g '%
|^
ö

s
*ß b£
ßO <

^1
^ j_>

!

M

<u

g, §
o |j
5? <
a. e- "g -S
2 S £
F
ü ^ p ö ^
^
g
is" «| in .2 ^
u ~ g |
g
g £ > ^ ^
°p u S « ~
3
C/3 o
\J 2
'Tl 5
+-»
'53 ^
g C'a 8 ^
O O g O O

206

ÇO

h

ßO V

u
QO
QO
VO
aS O
T2 £
G
O bß W>
bû .5 .5
<ü 0)
S cö
T< co £>-<

zzz

VI. Invloed van stalmestbemesting en van vruchtwisseling
op de aantasting door en de vermeerdering van
Pratylenchus pratensis e n Meloidogyne hapla
Op het op biz 205 genoemde veld te Ellecom werd, na het gewas gerst van 1952, in
samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap Arnhem *) een veldproef begonnen,
die thans aantoont, dat stalmestbemesting en vruchtwisseling een belangrijke invloed
uitoefenen op de aantasting door P. pratensis en de toevallig eveneens aanwezige
Meloidogyne hapla Chitwood, 1949.
In 1953 werden op blokken van een are verschillende gewassen verbouwd, namelijk
de in tabel 5 genoemde serie. De helft van het proefveld werd alleen met kunstmest
bemest, de andere helft met dezelfde gift kunstmest -j- 250' kg stalmest per are; op
beide helften kwam de vermelde reeks gewassen één keer voor.
Een grondmonsteronderzoek bij de aanvang van de proef in het voorjaar van 1953
toonde aan, dat er toen op het proefveld geen systematische verschillen in aaltjesbesmetting aanwezig waren. Na één proefseizoen, in het voorjaar van 1954, waren
wel verschillen aanwezig, welke zich volgens het wortelonderzoek in 1954 voortzetten
(tabellen 4 en 5).
TABEL 4.
De invloed van bemesting met stalmest op de aantasting door en vermeerdering van
parasitaire wortelaaltjes van de soorten Pratylenchus pratensis en Meloidogyne hapla.
Aaltjesaantallen per 200 cc grond (als gemiddelde van 12 veldjes) of per 10 g wortels
(als gemiddelde van 12 veldjes met verschillende gewassen).
P. = p. pratensis, M = M,, /lap/a-larven. O. = overige Tylenchida. S —saprozoietische
aaltjes.
Influence of manuring with stable dung on the infestation by, and multiplication of,
parasitic root eelworms of the species Pratylenchus pratensis and Meloidogyne hapla.
Eelworm numbers per 200 cc of soil (mean of 12 plots) or per 10 g of roots (mean of
12 plots with different crops).
P. = P. pratensis. M — M. hapla larvae. O = other Tylenchida. S = saprozoic eelworms.
1
2
Aantal aaltjes per
Aantal aaltjes per
200 cc grond in het 10 g wortels op
21-7-1953
voorjaar 1953
Number of eelworms Number of eelworms
per 200 cc of soil in per 10 g of roots at
the spring of 1953
21-7-1953
P
nstmest
ificials
nstmest -j- stalmest
:ificials -f- stable dung
•schil
ference
îrschrijdingskans volgens parametere tekentoets

O

S

P

4
3
Aantal aaltjes per
Aantal aaltjes per
200 cc grond in het 10 g wortels op
voorjaar 1954
23-6-1954
Number of eelworms Number of eelworm;
per 200 cc of soil in per 10 g of roots al
the spring of 1954
23-6-1954
P

M

236

209

564

228

318

602

2551

602

8 —109

— 38

3121

724 109

0,194

0,0003

>0,2

O

S

P

1326 163 543 803

5672

18815

54 523 572

11155

20 231

7660
0,003

ibability that null hypothesis cannot
rejected according to nonparametric
n test
*)

De heer J. W. ten Velde te Ellecom, Assistent bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst,
dank ik ten zeerste voor zijn bijzondere medewerking.

207

Ten aanzien van de bemesting blijkt uit tabel 4, dat op de kunstmestveldjes een duide
lijk hogere Pratylenchus-besmetting is opgebouwd dan op die welke bovendien met
stalmest waren bemest (tabel 4, kolom 3). Deze verschillen waren bij het grondonder
zoek in het voorjaar van 1954 zeer groot en ook volgens de strengste wiskundige
toets (de parametervrije tekentoets) (5), zeer betrouwbaar. De realiteit van deze ver
schillen wordt onderstreept door het wortelonderzoek van de gewassen in 1953 en
1954 (tabel 4, kolommen 2 en 4).
Behalve bij Pratylenchus blijkt ook bij Meloidogyne de besmettingsgraad door de stalmestbemesting duidelijk te zijn gedrukt. Voor de overige Tylenchida en de saprozoietische aaltjes is dit niet of in mindere mate het geval. Het blijkt dus, dat op de me:
stalmest bemeste veldjes de als plantenparasieten bekend staande soorten in kleiner
aantal in de wortels voorkwamen (hetgeen aangetoond werd voor Pratylenchus) en een
minder hoge besmettingsgraad opbouwden (Pratylenchus en Meloidogyne). *).
Dit werd vrijwel over de hele linie, voor alle gewassen, gevonden, ondanks het feit,
dat op de stalmestveldjes in 1953, ook vrijwel over de hele linie, betere gewassen
groeiden dan op de kunstmestveldjes. In 1954 werd op de veldjes 5 t/m 12 een toetsgewas gerst verbouwd, dat eveneens op de stalmestveldjes veel minder aaltjes in de
wortels bevatte en een duidelijk hogere opbrengst leverde, namelijk 47,9 in plaats
van 35,9 kg zaad per are.
De extra stalmestbemesting heeft bij deze proef dus ongetwijfeld een bijzondere
remming op de aantasting door en de vermeerdering van de genoemde plantenaaltjes
uitgeoefend, die bij betere gewassen tóch resulteerde in een belangrijk lagere besmet
tingsgraad van de grond. Deze gegevens raken het oude probleem van de bestrijding
van plantenziekten door middel van stalmestbemesting.
Uit tabel 5 blijkt de invloed van de verschillende in 1953 geteelde gewassen op de
aaltjesbesmetting en de invloed van deze verschillende aaltjesbesmettingsgraden op het,
op de veldjes 5 t/m 12 in 1954 geteelde toetsgewas gerst. Door de eenvoudige opzet zijn
de gegevens nog niet goed wiskundig te bewerken (hetgeen op de duur weinig bezwaar
zal opleveren door het herhalen der proef). Toch geeft tabel 5 reeds duidelijke aan
wijzingen van praktisch belang, die geheel aansluiten bij reeds hiervoor genoemde
waarnemingen:
1. De besmettingsgraad van de grond met P. pratensis is na granen en mais duidelijk
hoger dan na witlof, bieten en aardappelen. (Tabel 5, kolom 1). Dit wordt beves
tigd door het wortelonderzoek van het toetsgewas gerst in 1954. (Tabel 5, kolom 2).
Hieruit blijkt ook, dat de besmettingsgraad na rogge in kolom 1 vermoedelijk te
laag is uitgevallen. De gegevens bevestigen de op blz. 201 en 203 reeds verkregen
aanwijzingen, dat bieten en aardappelen voor P. pratensis relatief weinig gunstige
waardplanten zijn.
2. Het toetsgewas gerst toonde ondanks de hoge Pratylenchus-bssmetting geen op
vallende groeistagnatie. Toch blijken de beste opbrengsten te zijn verkregen na de
voorvruchten witlof, biet en aardappel, waar de minste aaltjes in de grond en in
de wortels werden geconstateerd.
De in tabel 5 genoemde getallen zijn gemiddelden van telkens een kunstmest- en
een stalmestveldje. Ook wanneer de individuele uitkomsten worden vergeleken
zonder rekening te houden met de bemesting, zijn de twee hoogste opbrengstcijfers bereikt op de volgens wortelonderzoek lichtst aangetaste veldjes (52,1
*) Dezelfde tendenz werd reeds vroeger waargenomen bij het aardappelcystenaaltje (Mededeling
115 P.D., blz. 163) en bevestigd door later proefveldonderzoek, terwijl laboratoriumonderzoek
in dezelfde richting wijst (persoonlijke mededeling van Dr P. A. v. d. Laan, Wageningen). De
wijze waarop stalmest invloed uitoefent is n(ïg onbekend. Mogelijk belemmeren rottingsproducten
de activiteit van de plantenaaltjes of wordt de plant op een of andere wijze meer resistent. Het
lijkt niet in de eerste plaats een dodend effect te zijn, aangezien de niet-parasitaire vormen minder'
worden beïnvloed en bij het aardappelcystenaaltje geen invloed van de stalmest geconstateerd kon
worden tijdens de afwezigheid van de waardplanten.
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kg bij 4370 Pratylenchus na witlof; 51,5 kg bij 5900 Pratylenchus na aardappel)
en de twee laagste op de volgens wortelonderzoek zwaarst aangetaste veldjes
(31,4 kg bij 32.710 Pratylenchus na zomerrogge; 33,8 kg bij 24.000 Pratylenchus
na haver).
3. De besmettingsgraad van de grond met M. hapla is na de gewone hakvruchten,
en vooral na aardappel, het hoogst en na mais het laagst. Dit sluit aan bij de erva
ringen uit de praktijk, waarbij in aardappelen dikwijls aantasting en ook schade
door wortelknobbelaaltje wordt geconstateerd, terwijl mais juist als een gunstig
wisselbouwgewas wordt aangeraden (zie ook Jaarboek P.D. 1951/52, blz. 170).
Stalmestbemesting en vruchtwisseling zijn hier dus beide van grote invloed gebleken
op de hoogte van de Pratylenchus-populatie en op de opbrengst van het toetsgewas
gerst.
Het negatieve verband tussen het aantal aaltjes en de opbrengst van gerst onderstreept,
dat P. pratensis een rol speelt als primaire parasiet in de graanteelt.

VII. Wortelaaltjes, in het b ij zonder Pratylenchus pratensis, i n
verband met moeilijkheden bij de inzaai van grasland.
In oude weilanden zijn in de regel hoge populaties wortelaaltjes aanwezig. Over het
voorkomen van Ditylenchus radicicola is reeds eerder bericht (Tijdschrift over Planten
ziekten 59: 149—152, 1953). Veelvuldig komen ook Pratylenchus-, Rotylenchus-, Tylenchorhynchus-, Paratylenchus-, Heterodera- en nog enkele andere soorten voor. Zo
komt in het merendeel der oude weilanden op zandgrond P. pratensis voor in concen
traties, die wij voor bepaalde land- en tuinbouwgewassen gevaarlijk zouden achten.
Tabel 2 op blz. 204 gaf hiervan reeds voorbeelden.
Het werd op grond van oriënterende waarnemingen waarschijnlijk geacht, dat deze
wortelaaltjes een rol zouden spelen bij het „verouderen" van weiland en dat zij moei
lijkheden zouden veroorzaken bij de herinzaai van gescheurde weiden. Om dit laatste
te onderzoeken werden grondontsmettingsproeven uitgevoerd met het reeds eerder
genoemde aaltjesmiddel D.D., welke sprekende resultaten opleverden.
Van 10 in het najaar van 1953 gescheurde oude weilanden in Drente en van 8 op
de Veluwe, waarvan de adressen ons door de betreffende Rijkslandbouwconsulentschappen werden verschaft, werden in het voorjaar van 1954 grondmonsters gedetail
leerd op aaltjes onderzocht. De bovengenoemde aaltjesgeslachten kwamen vrijwel alle
in elk der 18 monsters voor, o.a. kwam steeds P. pratensis voor. In elk der beide ge
bieden werden drie weilanden met veel P. pratensis aangehouden voor verder onder
zoek. De vergelijkende aaltjesanalyses van de betreffende grondmonsters zijn vermeld
in tabel 6. Naast de hierin genoemde aaltjes kwam in alle monsters nog een klein
aantal Heterodera-cysten voor.
Op elk van de zes proefpercelen werd in het voorjaar van 1954 een veldje van 1 are
weer bezaaid met een normaal gras-klaverzaadmengsel (BG 5 naar rato van 310 g/are),
nadat tevoren twee schuin tegenover elkaar liggende vierdeparten van het veldje ont
smet waren met D.D. (per m2 60 cc in 5 injecties). De hierbij verkregen aaltjesdoding
was matig, hetgeen een gevolg kan zijn van de grote hoeveelheid organische stof in de
grond, afkomstig van de oude graszode, en wellicht ook van een te groot genomen
afstand tussen de injectiepunten (40 cm i.p.v. 25 cm).
Als gemiddelde voor alle wortelaaltjes, de saprozoieten niet meegerekend, werd op de
verschillende percelen een doding bereikt van respectievelijk 71, 58, 82, 87, 57 en 60 %.
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Aaltjesanalyses van 6 proefpercelen, per 200 cc grond.
Eelworm analyses of 6 trial fields, per 200 cc soil.
Aaltjes
Eelworms

Perceel No.
Field No.
I
II
III
IV
V
VI

(LR,
(OW,
(HD,
(VV,
(LV,
(HA,

Drente)
Drente)
Drente)
Veluwe)
Veluwe)
Veluwe)

98
85
173
368
263
165

263
385
328
230
75
625

78
223
393
215
0
178

188
125
63
163
838
95

118
73
53
10
175
103

13
238
8
20
113
133
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31
6
0
126
200
50

1690
2378
1585
1613
3238
3485

De wortelaaltjessoorten verschillen, wat hun gevoeligheid voor D.D. betreft, onderling
weinig of niet, zodat deze cijfers ook voor P. pratensis gelden. (Zie 13 en 14).
Midden Juli bleken op alle zes percelen ten gunste van de ontsmette veldjes duidelijke
groeiverschillen te bestaan. Op de behandelde veldjes stond het gras hoger en geiler
en was het donkerder van kleur, terwijl de witte klaver steeds goed ontwikkeld was.
Ondanks zware bemestingen van soms 120—140 kg zuivere stikstof per ha stond op de
onbehandelde veldjes het gras duidelijk lager, bleker en spichtiger terwijl de klaver vaak
nauwelijks te vinden was. Dit kon hier zo goed geconstateerd worden doordat verAfb. 3. De invloed van grondontsmetting met een
aaltjesbestrijdingsmiddel
op de aanslag van gras
en klaver in gescheurde
oude weilanden.
Links
op natuurlijke
grond, rechts na be
handeling met D.D.
Boven: perceel in Dren
te te Doldersum (No.
III van tabel 5) op
3/7/54.
Beneden; perceel Veluwe te Vaassen (No
IV van tabel 5) op
9/7/54.
Fig. 3. Influence of soil dis
infection with a nematicide on the take of
resown grass and clover
in broken up old mea
dows. Left, in natural
soil; right, after treat
ment with D.D.
Upper: field in Drente
at Doldersum (No. Ill
of table 5) at 3/7/54.
Lower: field in the Veluwe at Vaassen (No.
IV of table 5)' at
9/7/L4.

gelijking met de behandelde veldjes mogelijk was. Ook opslag van andere gewassen en
vatbare onkruiden vertoonden soms deze verschillen (afb. 3). Door de behandeling
werd bij de eerste snede half Juli een opbrengstvermeerdering verkregen van resp.
45, 58, 80, 114, 94 en 68 %. Gemiddeld voor alle 6 velden komt dit neer op een
opbrengstverhoging van ruim 10.000 kg vers gras per ha voor de eerste snede, terwijl
ook daarna de groeiverschillen nog aanwezig waren.
Bij een laboratoriumonderzoek van de graswortels half Augustus bleken de volgens
tabel 6 in de grondmonsters gevonden Tylenchida alle inderdaad uit of van de wortels
te komen. In alle gevallen overheerste het aantal Pratylenchus (205 tot 2110 per 10
gram wortels van de onbehandelde objecten), hetgeen echter geaccentueerd kan zijn
door de gevolgde techniek. Op de onbehandelde objecten kwamen duidelijk meer
aaltjes uit de wortels dan op de behandelde.
Een samenvatting over de aaltjesbesmetting, aaltjesdoding en opbrengstvermeerdering
van de 6 velden geeft tabel 7.
TABEL 7.
De invloed van grondontsmetting met het aaltjesmiddel D.D. op de aanslag van inge
zaaide gras en klaver in gescheurde oude weilanden.
Influence of soil disinfection with the nematicide D.D. on the take of resown grass and
clover in ploughed-out old pastures.
Weiland No.

Pasture No.

I
II
III
IV
V
VI

(LR,
(OW,
(HD,
(VV,
(LV,
(HA,

Drente)
Drente)
Drente)
Veluwe)
Veluwe)
Veluwe)

Aantal plantenparasitaire
aaltjes per 200 cc grond

Aaltjesdoding Opbrengststijging van de
in % volgens eerste snede gras in verge
grond
lijking met onbehandeld
onderzoek

Number of plantparasitic
eelworms per 200 cc of soil Eelworm kill
in % accord
ing to soil
Pratylenchui
Totaal
sample
pratensis
examinations
789
1135
1018
1132
1664
1349

98
85
173
368
263
165

71
58
82
87
57
60

Increase of first grass
harvest (fresh) in compa
rison to untreated
in kg/are
50
95
83
140
123
138

in %
45
58
80
114
94
68

%
%
%
%
%
%

Afb. 4. Groeistagnatie bij Engels raaigras (Lolium
perenne L.) in grond
van weiland No. VI.
Links na verwarming
van de grond tot 60°
C., rechts natuurlijke
grond. In elke pot wer
den 3 kiemende graszaadjes gelegd; 50 da
gen later werd de foto
genomen.
Fig. 4. Growth retardation in
Lolium perenne L., in
soil of pasture No. VI.
Left after gently hea
ting the soil to 60° C.,
right natural soil. In
each pot 3 germinating
grass seeds were put;
the photograph was ta
ken after 50 days.

212

Een nadere aanwijzing, dat aaltjes in het spel zijn, werd verkregen door van drie van
deze velden, de nummers IV, V en VI, een hoeveelheid grond gedurende 2 uur tot
60° C. te verwarmen. Eventuele bemestingsverschillen werden door een hoge kunstmestgift overdekt. Ook deze matige verwarming bleek op alle velden de groeiremming
op te heffen. Het gewicht van Engels raaigras (Lolium perenne L.) bij de eerste snede
50 dagen na de uitzaai bleek te zijn gestegen resp. van 1,3 op 8,5, 1,5 op 4,3 en 2,3 op
10,5 g per pot. (Zie ook afb. 4). Dit onderstreept, dat wij hier met een biologische
factor te maken hebben, die matige verwarming niet kan doorstaan. De enige in aan
merking komende organismen die een zo sprekende groeiremming geven en die wij hier
hebben kunnen constateren zijn de aaltjes.
Welk van de in tabel 6 genoemde aaltjes de belangrijkste groeiremmende factor is, is
nog niet met zekerheid te zeggen. Paratylenchus- en Tylenchorhynchus-soorten komen
regelmatig voor, doch zij zijn in hoofdzaak ectoparasieten, die bij andere gewassen
niet schadelijk bleken in zo lage concentraties als hier werden gevonden. Bovendien
zijn het in de verschillende weilanden niet steeds dezelfde soorten. Ook Rotylenchus,
Heterodera en de overige Tylenchida, waarbij o.a. Ditylenchus radicicola, kunnen
incidenteel wellicht van belang zijn, doch zij treden hier niet regelmatig in groten getale
op. Van begin af aan is echter vooral Pratylenchus pratensis verdacht, gezien het feit
dat hij steeds aanwezig is in concentraties die voor andere gewassen wel schadelijk
worden geacht, terwijl vroegere waarnemingen aantoonden, dat grassen en klavers door
dit aaltje aangetast kunnen worden.
In de op blz. 205 reeds genoemde standaard P.D.-grond te Wageningen waarin tenge
volge van voortdurende maisteelt veel P. pratensis, begeleid door een veel kleiner aantal
Tylenchorhynchus a en enkele andere Tylenchida voorkwam, doch waar nooit eerder
gras was geteeld, bleek Engels raaigras eveneens duidelijk spichtiger en bleker te
groeien dan op dezelfde grond na ontsmetting met D.D. of verwarming tot 60° C.
Tabel 8 geeft hierover meer gedetailleerde gegevens. Van de wortels werd naast
saprozoietische aaltjes alleen P. pratensis verkregen. Ook deze gegevens wijzen dus
op de betekenis van dit aaltje.
TABEL 8.
Groeistagnatie bij Engels raaigras (Lolium perenne L.) in standaard P.D.-grond van een
maisveld met een hoge Pratylenchus prafertm-besmetting. Analyse van het groeiende
gewas medio Augustus ± 70 dagen na de uitzaai. Gemiddelden van 2 potten.
Growth retardation in Lolium perenne L. in standard soil of a maize field with a high
infestation level of Pratylenchus pratensis. Analysis of growing crop in mid August,
± 70 days after sowing. Mean of 2 pots.

Natuurlijke grond
Na ontsmetting met D.D.
Na verwarminj tot 60° C.

Grasopbrengst
in g

Wortelmassa
xn g

P. pratensis uit
10 g wortels

2,5
8,5
8

95
178
220

111
1
0

Dat echter ook andere aaltjes voor de groei van gras nadelig kunnen zijn blijkt uit de
volgende proef.
Op grond uit Rijnsburg, waar nooit gras was geteeld doch waar sierteeltgewassen moe
heidsverschijnselen vertonen tengevolge van aantasting door wortelaaltjes, bleek Engels
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raaigras ook in zijn groei te worden geremd, hetgeen niet meer het geval bleek indien
de grond tevoren was verwarmd (afb. 5). De grond bevatte per 200 cc ongeveer:
2265 Hoplolaimus uniformis + 190 P. penetrans -f- 90 Tylenchorhynchus a + 105
andere Tylenchida + 2170 saprozoieten.
Al deze gegevens wijzen er dus op, dat wortelaaltjes een belangrijke rol spelen bij de
slechte aanslag van nieuw ingezaaid grasland. Er zijn redenen om aan te nemen, dat
in de praktijk vooral P. pratensis van belang is. In hoeverre het wisselende complex
van de andere wortelaaltjes tevens een rol speelt is nog onzeker.
De draagwijdte van deze inzichten is groot, gezien het algemeen optreden van de
aaltjes, vooral op zandgrond, en de grote oppervlakte grasland, die in ons land regel
matig ingezaaid moet worden, De laatste jaren werden, volgens gegevens van het Cen
traal Bureau voor de Statistiek, elk jaar ± 10.000 ha grasland onder dekvrucht en
daarnaast meer dan 30.000 ha kunstweide ingezaaid, waarvan ongeveer 2k op zand
grond. Er zijn bovendien aanwijzingen, dat deze aaltjes in het oudere grasland hun tol
blijven vragen en dat zij een rol kunnen spelen bii het verschuiven van de samenstelling
van het grasbestand, resp. het „verouderen" van grasland.
Grondontsmetting met D.D. zal bij de tegenwoordige kostprijs (± ƒ 1500.—- per ha,
behandeling inbegrepen) wellicht weinig perspectief bieden bij de inzaai van grasland.
Wanneer echter P. pratensis de hoofdrol speelt en de resultaten van blz. 208 in acht
worden genomen, lijken een doelbewuste vruchtwisseling en bemesting van groot
belang. In dit verband zou inzaai van grasland onder dekvrucht graan achter moeten
staan bij inzaai na aardappelen of bieten. Stalmestbemesting, zowel op het jonge gras
bestand als op de voorvrucht, lijkt dan eveneens van belang. De mogelijkheid, dat ver
schillende grassoorten een verschil in gevoeligheid en'of resistentie vertonen, wordt
hierbij tevens in het oog gehouden in verband met de keuze van een doelmatig gras
mengsel. In deze richtingen wordt door de Heer J. Kort, die ook bij het oriënterende
onderzoek reeds betrokken was, thans nader onderzoek verricht.

Afb. 5. Groeistagnatie bij Engels raai
gras (Lolium perenne L.) in
grond uit Rijnsburg, waar sier
teeltgewassen
moeiheidsverschijnselen
vertoonden
ten
gevolge van aantasting door
Hoplolaimus uniformis en Praty.enchus penetrans. Links na
verwarming van de grond,
rechts natuurlijke grond.
Fig. 5. Growth retardation in Lolium
perenne L. in Rijnsburg-soil,
in which ornamental plants
shôwed poor growth as a con
sequence of a combined infes
tation by Hoplolaimus unifor
mis ànd Pratyenchus penetrans.
Left, after heating the soil;
right, natural soil.
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VIII. Peenmoeheid, veroorzaakt
door verschillende soorten vrij1 even de wortelaaltjes
(Pratylenchus
pratensis, een nog onbeschreven Paratylenchus-soovt en Hoplolaimus uniformis).
Op verschillende plaatsen treden bij de teelt van
consumptiepeen moeheidsverschijnselen op, welke
gepaard gaan met ernstige aantasting door een
of meer van de bovengenoemde vrijlevende wor
telaaltjes. Het gewas vertoont dan meestal gril
lige slechtgroeiende plekken of stroken; de plan
ten zijn klein, armelijk en bleek; het wortelstelsel
kan in het begin dicht en warrig zijn, doch heeft
later nog slechts korte stompjes wortel met dode,
bruine topjes en met bruine lesies; de peen blijft
klein en is soms vertakt en bossig.
In bepaalde gebieden blijkt vooral Pratylenchus
pratensis een rol te spelen. Grondontsmetting met
typisch nematicide middelen blijkt de groei en
kwaliteit van de peen te kunnen verbeteren
(afb. 6).
Afb. 6. Door Pratylenchus pra
tensis aangetaste vértakte en harige peen.
Links normale peen.

Ook in de reeds eerder genoemde standaard P.D.grond met veel Pratylenchus pratensis trad, on
danks het feit dat nooit peen was verbouwd, ty
pische peenmoeheid, gepaard met lesies en dode
punten aan de wortels op. Deze kon opgeheven
worden door de grond met D.D. te behandelen of
tot 60° C. te verwarmen. Afb. 7 en tabel 9 geven
hierover nadere gegevens. De gegevens wijzen dus
op aaltjesschade.

Fig. 6. Branched and hairy
carrots, infested with
Pratylenchus pratensis.
At left, normal carrots.

TABEL 9.
Groeistagnatie bij peen (Daucus carota L.) in standaard P.D.-grond van een maisveld met
een hoge Pratylenchus pratens/s-besmetting. Analyse van het groeiende gewas half
Augustus, ± 40 dagen na de uitzaai. Gemiddelden van 2 potten.
P = Pratylenchus. O = overige Tylenchida. S = saprozoietische aaltjes.
Growth retardation in carrots (Daucus carota L.) in standard soil of a maize field with
a high infestation level of Pratylenchus pratensis.. Analysis of growing crop in mid
August, ± 40 days after sowing. Means of 2 pots.
P = Pratylenchus. O = other Tylenchida. S = saprozoic eelworms.
Totale gewicht
v. d. planten
in g
Natuurlijke grond
Na ontsmetting met D.D.
Na verwarming tot 60° C.

42
126
115

Peen
in g
16
46
37

Fijne
wortels
in g

Aaltjes uit 10 g fijne wortels
P

0

S

18
59
58

8890
5
1

50
1
0

413
129
685
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Afb. 7. Peenmoeheid op stan
daard P.D.-grond, waar
nooit eerder peen was
geteeld, doch waarin
een hoge Pratylenchus
pratensis-besmetting
was opgebouwd door
eenzijdige
maisteelt.
Links na verwarming
van de grond tot 60°
C., midden na grondontsmetting met D.D.,
rechts
natuurlijke
grond. Zie ook tabel 9.
Fig. 7. Carrot
sickness
in
standard soil, where
carrots
were
never
grown
before,
but
where a high Pratylen
chus pratensis popula
tion was built up by
growing maize conti
nuously
for
several
years.
At left, after gently
heating the soil to 60°
C.; centre, after soil
disinfection with D.D.;
right, natural soil. See
also table 9.

Andere aaltjes dan Pratylenchus kunnen hier hoogstens van bijkomstige betekenis zijn
geweest, aangezien geen der soorten algemeen samen ging met de ziekteverschijnselen
en eventueel in aanmerking komende soorten slechts in lage concentraties voorkwamen.
Dezelfde soort wortellesies en dode wortelpunten werden bovendien bij peen verkregen
door inoculatie in gesteriliseerde grond van een schoongewassen Pratylenchus pratensissuspensie, welke vrijwel geen ander aaltje bevatte. In deze kunstmatig veroorzaakte
lesies kon zonder moeite Pratylenchus worden gevonden. Een evenredige hoeveelheid
van de suspensie, waaruit aaltjes met een 50 u zeef waren verwijderd, was steeds bij
de contrôlepotten gebracht, doch veroorzaakte geen lesies.
Ir. andere gebieden komt, naast aantasting door Pratylenchus pratensis, vooral ook
aantasting door een hoofdzakelijk ectoparasietisch levende Paratylenchus-soort (Paratylenchus i in de P.D.-collectie) voor. Concentraties van 3000—4000 per 200 cc grond
waren hier op besmette terreinen geen zeldzaamheid, terwijl andere bekende parasitaire
aaltjes soms niet of nauwelijks voorkwamen. Volgens voorlopige waarnemingen ligt de
grens waarbij duidelijk schade gaat optreden tussen de 600 en 1000 per 200 cc grond.
Hier bleek grondontsmetting met D.D. te velde zeer effectief (afb. 8).
Voor inoculatieproeven werd een grote hoeveelheid aaltjes verzameld uit grond van een
besmet terrein. Door uitspoelen, wassen met water en sorteren over fijne zeven werd
een aaltjes-suspensie verkregen, welke per 100 Paratylenchus i slechts enkele andere
Tylenchida en een aantal saprozoietische aaltjes bevatten. In twee series potten met per
pot een liter gesteriliseerde grond werden stijgende doses aaltjes geïnoculeerd, namelijk
0, 1000, 5000 en 19.000 Paratylenchus per pot, telkens in duplo, en bij de tweede
serie 0, 4000 en 40.000 Paratylenchus per pot, telkens in triplo. De niet of licht geïnoculeerde potten kregen als aanvulling een evenredige hoeveelheid van de suspensie waar-

Afb. 8. Effect van grondont
smetting met D.D. te
gen peenmoeheid, ver
oorzaakt door Paraty
lenchus i. Rechts ont
smet.
Fig. 8. Result of soil fumiga
tion with D.D. against
carrot sickness, caused
by Paratylenchus i. At
right, treated plot.

uit de aaltjes waren weggezeefd, zodat eventueel bij de aaltjes aanwezige micro-organis
men gelijkelijk verdeeld zouden ziin. Ongeveer twee maanden daarna werden in elke
pot voorgekiemde peenzaadjes gezaaid. Na enkele weken werd een groei-vertraging zicht
baar bij de geïnoculeerde potten, en wel sterker naarmate meer aaltjes waren ingebracht.
Dit gold voor beide series; ook de lichtste doses aaltjes bleken reeds enige invloed te
hebben. 85 dagen na de uitzaai werd het jonge gewas van de eerste serie gerooid, beke
ken, gemeten, gewogen en op aaltjes onderzocht.
Bij de controles waren de wortels gaa'f en blank. Bij de geïnoculeerde potten bleek het
wortelstelsel te zijn gestuit en beschadigd, vele lesies en dode wortelpunten kwamen
voor en gaven het een donkere kleur.
Paratylenchus werd in alle stadia in zeer groot aantal op en in de wortels gevonden
op dezelfde wijze als dit vroeger bij een Paratylenchus-aantasting van selderij werd
geconstateerd (12). Eieren bleken, vaak in groepjes van ± 10 bijeen, zowel op als in
de wortels te zijn gelegd. Andere plantenaaltjes werden op of in de wortels niet of
nauwelijks gevonden.
De verdere gegevens zijn samengevat in tabel 10. Het blijkt, dat de planten duidelijk
werden geschaad en dat de aaltjes zich opvallend sterk hebben vermeerderd, namelijk
bij inoculatie van 1000, 5000 en 19.000 respectievelijk tot het 113-, 62- en 15-voudige.
In de zwaarst besmette potten kwamen meer dan 309.000 Paratylenchus per pot voor
of wel 309 per cc grond. Aangenomen moet worden dat deze aantallen in werkelijkheid
nog hoger zijn geweest, aangezien bij wortel- zowel als grondonderzoek een deel der
aaltjes niet gevonden wordt en bovendien de eieren aan de aandacht ontsnappen. Ook
in de contrôlepotten was een klein aantal aaltjes aanwezig, misschien doordat de uitgezeefde suspensie toch niet volledig aaltjesvrij is geweest.

TABEL 10.
Inoculatie van Paratylenchus i bij peen (Daucus carota L.). Analyse 85 dagen na de uit
zaai. Potten van 1 1, gemiddelden van 2 potten.
Inoculation of Paratylenchus i in carrots (Daucus catota L.). Analysis 85 days after
sowing. Pots of 1 1, means of 2 pots.

Untal geïnocuTotale gewicht
srde Paratylen van de planten
chus per pot
in g

Aantal
Ondergrondss
Aantal
Paratylenchus Paratylenchus
delen
in g
van de wortels uit de grond

Number of
ïoculated Paralenchus per pot

Underground
parts
in g

0
1000
5000
19000

Total weight
of plants
in g
34

2sy2
29
20

25
221/a
22
14

Number of
Paratylenchus
from the roots
10
7073
37643
35335

Totaal aantal
Paratylenchus
per pot

Number of Total number of
Paratylenchus Paratylenchus
per pot
from the soil
100
105750
271500
257250

110
112829
309143
292585

Vermeerderings
factor
Reproduction
factor
onbepaald
113
62
15

Paratylenchus i moet dus in dit geval als de veroorzaker van de peenmoeheid worden
beschouwd, aangezien : 1. dit aaltje het enige verdachte organisme is dat in grote aan
tallen de ziekte begeleidt, 2. inoculatie van de aaltjes dezelfde soort schade veroorzaakt,
evenredig met het aantal toegediende aaltjes, en 3. van de geïnoculeerde planten vele
malen meer aaltjes teruggewonnen worden dan er bij gebracht zijn.
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Afb< 9. Peenmoeheid
in
verband met aan
tasting door Hoplo
laimus
uniformis.
Zieke plek met een
H oplolaimus-populatie var, 1770 per
200
cc
grond;
gezonde omgeving
zonder Hoplolaimus.
Fig. 9.

Carrot sickness, associated with Ho
plolaimus
unifor
mis. Poor patch
with a Hoplolaimus
population of 1770
per 200 cc of soil;
healthy
surroun
dings without Hop
lolaimus.

Incidenteel werden nog gevallen van ernstige peenmoeheid (afb. 9) geconstateerd in
verband met de, eveneens hoofdzakelijk ectoparasietisch levende Hoplolaimus unifor
mis Thome, 1949. Hierbij werden bijvoorbeeld per 200 cc grond in de zieke plek
gevonden: 1770 H. uniformis -)- 45 andere Tylenchida + 1410 saprozoietische
aaltjes, en in de gezonde omgeving: 0 H. uniformis + 150 andere Tylenchida -f- 1410
saprozoietische aaltjes. Bij de zieke peen werd Hoplolaimus met de kop in de wortels
aangetroffen. Het is vrijwel zeker dat deze hier de primaire ziekteverwekker is, gezien
het karakteristieke ziektebeeld, de treffende correlatie en het feit, dat wij Hoplolaimus
reeds kennen als potente parasiet (13), terwijl geen andere verdachte organismen aan
wezig waren.
Het is de schrijver bekend, dat er nog een soort peenmoeheid bestaat, welke samen
hangt met wortelschimmels en/of andere factoren, doch in elk geval niet met aaltjes.
In deze gevallen zal men van grondontsmetting met specifieke aaltjesbestrijdingsmiddelên geen goede resultaten kunnen verwachten.
IX. Vr ij levende wortelaaltjes in vprband met moeheidsverschijnselen bij asperge, bladgroenten en schorseneer.
Ook bij andere groentegewassen dan peen (asperge, sla, andijvie, schorseneer) blijken
slechtgroeiende plekken samen te gaan met een sterkere aantasting door vrijlevende
wortelaaltjes
Asperge (Asparagus officinalis L.)
Op een karakteristieke ronde plek in asperge (afb. 10) bleek een hogere concentratie
Pratylenchus pratensis, Pratylenchus penetrans en Tylenchorhynchus in de grond aan
wezig te zijn dan in de omgeving.
Per 200 cc grond werden in de slechte plek 240 Pratylenchus + 1 6 0 Tylenchorhynchus
-f- 20 jindere Tylenchida + 520 saprozoietische aaltjes gevonden en naast de slechte
plek 40 Pratylenchus + 70 Tylenchorhynchus —j— 10 andere Tylenchida + 620 sapro
zoietische aaltjes.
Uitplanten van asperge in de zwaar met P. pratensis besmette standaard P.D.-grond gaf
ook daar groeivertraging, welke door voorafgaande grondontsmetting met D.D. of ver
warming van de grond tot 60° C. opgeheven werd (afb. 11).
Het ziektebeeld en de verdere gegevens wijzen er dus op, hier met een aantasting door
wortelaaltjes te doen te hebben. Vermoedelijk spelen ook hier Pratylenchus-soorten de
hoofdrol. Zowel in het praktijkperceel als de standaard P.D.-grond kwamen ook Tylen
chorhynchus-soorten voor. Hun concentratie is echter voor ectoparasieten laag en tot
nu toe is geen aanwijzing gevonden, dat zij als parasieten van betekenis zijn; boven
dien betrof het verschillende soorten.
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Fig. 10. Poor patch in aspa
ragus
(Asparagus
officinalis L.) ge
paard met aantas
ting door wortel
aaltjes, voorname
lijk
Pratylenchus
pratensis.
Fig. 10. Poor patch in aspa
ragus (Asparagus
officinalis L.) cor
relating with in
festation by mi
gratory root eelworms,
mainly
Praty1enchus pra
tensis-

Sla (Lactuca sativa L.), andijvie (Cichorium endivia L.), schorseneer (Scorzonera
hispanica L.).
Karakteristieke, slechtgroeiende plekken in sla en elders ook in schorseneren bleken
samen te gaan met een duidelijke aantasting door P. pratensis. De sla vertoonde duide
lijke lesies op de wortels en dode wortelpunten, bij de schorseneren viel ook het klein,
kort en vertakt zijn van de penwortels op. Per 10 g wortels werden bijvoorbeeld de
volgende aantallen aaltjes gevonden:
Bij sla (zie afb. 12) in de zieke plek 779 Pratylenchus (pratensis en enkele penetrans)
+ 7 andere Tylenchida +136 saprozoietische aaltjes en in de gezonde omgeving 95
Pratylenchus (pratensis en enkele penetrans -|- 8 andere Tylenchida +33 saprozoieti
sche aaltjes.
Bij schorseneer in de zieke plek 1230 Pratylenchus (pratensis en enkele penetrans) + 0
andere Tylenchida -j— 330 saprozoietische aaltjes en in de gezonde omgeving 16 Praty
lenchus (pratensis en enkele penetrans) + 0 andere Tylenchida -\- 46 saprozoietische
aaltjes.
In een ander gebied gingen moeheidsverschijnselen bij sla, andijvie en schorseneren
op hetzelfde perceel samen met een gecombineerde wortelaantasting door Hoplolaimus
uniformis en Pratylenchus pratensis. Grondontsmetting met D.D. gaf hier een duidelijke
aaltjesdoding, gevolgd door groeiverbetering van de gewassen.
Afb. 11. Giroeistagnatie bij
asperge (Asparagus offici
nalis L.) in standaard P.D.grond, waar nooit eerder
asperge was geteeld, doch
waarin een hoge Pratylen
chus pratensis besmetting
was opgebouwd door een
zijdige maisteelt. Links na
verwarming van de grond
tot 60° C.; midden na
grondontsmetting met D.D.,
rechts natuurlijke grond.
Fig. 11. Growth stagnation
in asparagus (Asparagus
officinalis L.) in standard
soil, in which asparagus
was never grown before,
but where a high Pratylen
chus pratensis population
was built up bv growing
maize for several years in
succession. Left, after gently
heating the soil to 60° C ;
centre, after soil disinfecti
on with D.D.; right, natural
soil.
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Afb. 12; Slechte plek in sla,
Lactuca sativa L.) gepaard
met aantasting door vrijlevende wortelaaltjes, voor
namelijk Pratylenchus -pra
tensis.
Fig. 12. Poor patch in let
tuce (Lactuca sativa L.),
correlating with infestation
by migratory root eelworms,
mainly Pratylenchus pra
tensis.

Grond uit Rijnsburg, welke nooit voor groenteteelt was gebruikt, doch waar een hoge
populatie van Hoplolaimus uniformis, gemengd met P. penetrans en enige Tylenchorhynchus was opgebouwd door intensieve teelt van bloemgewassen, bleek eveneens
sterke groeistagnatie bij sla te vertonen, welke door verwarming van de grond kon
worden opgeheven (afb. 13). In de grond kwamen per 200 cc voor ± 2265 H. unifor
mis -f- 190 P. penetrans + 90 Tylenchorhynchus a
105 andere Tylenchida + 2170
saprozoietische aaltjes. Vooral H. uniformis wordt hier de schadeverwekker geacht. Op
een ander perceel met alleen P. penetrans leden namelijk sla en schorseneer geen schade
in vergelijking met het met
D.D. behandeld gedeelte, ter
wijl dit bij verscheidene andere
gewassen wel het geval was.
De vorengenoemde gegevens
wijzen er dus op, dat P. praten
sis en H. uniformis een rol
spelen bij de op veel plaatsen
optredende moeheidsverschijnselen bij sla, andijvie en schor
seneer. Ook bij vroeger onder
zoek van de P.D. werd reeds
ernstige schade bij sla door aan
tasting van P. pratensis (s.l.)
'vastgesteld (17).
Afb. 13. Groeistagnatie bij sla (Lactu
ca sativa L.) in grond uit
Rijnsburg, waar sierteeltge
wassen
moeheidsverschijnse
len vertoonden tengevolge van
aantasting door Hoplolaimus
uniformis en Pratylenchus pe
netrans. Links na verwarming
van de grond, rechts natuur
lijke grond.
Fig. 13. Growth stagnation in lettuce
(Lactuca sativa L.) in Rijnsburg soil in which ornamen
tal plants showed poor growth
as a consequence of a com
bined infestation by Hoplo
laimus uniformis and Praty
lenchus penetrans. Left, after
heating the soil; right, natu
ral soil.
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X.

Pratylenchus-s o o r t e n a l s o o r z a a k v a n g r o e i r e m m i n g e n
v o o r t ij d i g e

vergeling

van

erwten.

Reeds vele tientallen jaren is een erwtenziekte bekend, waarbij het gewas, veelal pleksof strooksgewijze in groei wordt geremd en als regel tegen het einde van Juni geleidelijk
aan vergeelt, de zg. Sint Jansziekte (St.. John's disease, Sankt Johanniskrankheit). Uit
vroeger onderzoek bleek reeds, dat in Zeeland het erwtencystenaaltje, Heterodera
goettingiana Liebscher als de belangrijkste veroorzaker moet worden beschouwd.
(Tijdschrift over Plantenziekten 57 : 52—64, 1951).
Hoewel sedert enkele maanden in andere delen van het land nieuwe gevallen van
schade door dit aaltje zijn vastgesteld (Texel, noord Friesland), zijn toch
ook gevallen van „Sint Jansziekte" bekend, welke niet gepaard gaan met de aanwezig
heid van het erwtencystenaaltje (2). Thans blijkt, dat ook vrijlevende wortelaaltjes,
vooral Pratylenchus-sooTten, de veroorzakers kunnen zijn van groeiremming en vroeg
tijdige vergeling van erwten.

Pratylenchus pratensis.
Verschillende gevallen werden geconstateerd van pleksgewijze vroegtijdige vergeling
waarbij grote aantallen P. pratensis in de wortels voorkwamen, o.a. in de Haarlemmer
meer, de Zuidhollandse polders, Noord-Brabant en Middelharnis. Waar zowel op als
buiten de plekken werd onderzocht, bleken op de plekken meer Pratylenchus aanwezig,
zowel in de grond als in de wortels.
Uitzaai van erwten in standaard P.D.-grond met veel P. pratensis gaf eveneens een
duidelijke groeiremming welke niet optrad als de grond tevoren met D.D. was behandeld
of tot 60° C. was verwarmd. De aangetaste planten hadden vele lesies op de wortels
terwijl het wortelstelsel als geheel een goor-bruine indruk maakte. Of dit met vroeg
tijdige vergeling gepaard zou gaan werd bij deze proef niet afgewacht, aangezien de
planten vroegtijdig werden gerooid voor wortelonderzoek (Tabel 11).
TABEL 11.
Groeistagnatie bij erwten (Pisum sativum L.) in standaard P.D.-grond van een maïsveld
met een hoge Pratylenchus pratensis-besmetting.
Analyse van het groeiende gewas 80 dagen na het zaaien. Gemiddelden van 2 potten.
P = Pratylenchus. O = overige Tylenchida. S = saprozoietische aaltjes.
Growth retardation in peas (Pisum sativum L.) in standard soil of a maize field with a
high infestation level of Pratylenchus pratensis.
Analysis of growing crop 80 days after sowing. Means of 2 pots.
P = Pratylenchus. O = other Tylenchidai.- S = saprozoic eelwórms.
Gemiddelde Tot. gew. Gewicht
lengte van de v. d. plan wortels
planten in cm ten in g
in g
Natuurlijke grond
Na ontsmetting met D.D.
Na verwarming tot 60° C.

14
24
26

25
46
52

12
20
23

Aaltjes in 10 g wortels
P

0

S

1496
0
0

16
0
0

676
658
162

Pratylenchus penetrans.
Behalve door P. pratensis blijken erwten ook door P. penetrans aangetast te kunnen
worden en vermoedelijk schade te lijden. Op enkele uiteenliggende plaatsen werd een
zware aantasting geconstateerd.
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Op een veld waar een gedeelte met D.D. was ontsmet, bleken hoogstam tuinbouwerwten op het onbehandelde gedeelte op 16/7 duidelijk bleker en geler van kleur dan
op het behandelde gedeelte, terwijl zij daar over de hele lijn minder groene massa
hadden gevormd. Drie series monsters van het behandelde en het onbehandelde gedeelte
gaven de volgende gewichten van de groene massa in g:
Behandeld

Onbehandeld

Serie A

485

468

17

Serie B

780

392

388

Serie C

890

573

317

2155

1433

722

Som

Verschil

Het verschil was gemiddeld 50% van onbehandeld. De aaltjespopulatie in het veld
per 200 cc grond bestond uit 330 P. penetrans + 160 Tylenchorhynchus a -f- 60
andere Tylenchida (waarbij enkele Hoplolaimus) + 1040 saprozoietische aaltjes. De
wortels van erwten bleken door P. penetrans zwaar te worden aangetast.
Het is dus zeer waarschijnlijk, dat ook P. penetrans een rol speelt als veroorzaker van
gioeiremming en vroegtijdige vergeling van erwten in de practijk.
Andere aaltjes-soorten.
Naast P. pratensis en P. penetrans komt in verschillende kleipercelen met slechtgroeiende plekken veel P. thornei voor. Ook Hoplolaimus uniformis werd in 1951 en
1954 in grote getale geconstateerd aan wortels van slechtgroeiende erwten te Bennekom, Wageningen en te Etten. De betekenis van deze aaltjes voor de erwtencultuur is
nog niet goed te beoordelen, doch aangezien zij ons in andere gevallen als parasiet
bekend zijn (13, zie ook blz. 218 en 220), kunnen zij ook hier een rol spelen. Hier
over worden, ook door andere onderzoekers, nog nadere gegevens verzameld.
XI.

Pratylenchus

penetrans in verband met op aardappelmoeheid
g e l ij k e n d e v e r s c h i j n s e l e n .

P. penetrans (Cobb., 1917) Sher et Allen, 1953 in ons bekend als veroorzaker van
moeheidsverschijnselen bij bomen en boomkwekerijproducten. Hierover wordt elders
uitvoeriger bericht (30. Pflanzenschutz-Tagung, 1954). Hetzelfde aaltje blijkt echter
ook in de praktijk op te treden in aardappelen en veroorzaakt daarbij ziekteverschijn
selen, die veel gelijken op een wellicht enigszins milde vorm van aardappelmoeheid
(afb. 14). P. penetrans is oorspronkelijk in de U.S.A. als parasiet van aardaplpel
beschreven (4), doch is sindsdien niet meer in verband m;t dit gewas genoemd.
Afb. 14. Op aardappelmoeheid
gelijkende verschijnseselen als gevolg van
aantasting door Pra
tylenchus penetrant,.
Plek over drie aard
appelrassen heen.
Voor nadere gegevens
zie tabel 12, No. 4
abc.
Fig. 14. Sickness symptoms in
potatoes,
correlating
with infestation by
Pratylenchus
pene
trans. Patch in three
varieties. Further data
in table 12, No. 4

Waarnemingen ter plaatse verschaften de volgende gegevens.
Op bepaalde percelen begint het aardappelgewas, na een goede opkomst, al spoedig
slechte plekken en stroken te vertonen, afgewisseld met goede gedeelten. Een besmet
bedrijf heeft vaak een aantal, bij de boer in de regel welbekende, percelen waar de
ziekte optreedt. Zij kan zich in de loop van een aantal jaren geleidelijk uitbreiden
zowel binnen het perceel als naar andere percelen.
Aangetaste planten blijven klein, dof en donker en gaan van armoede soms abnormaal
bloeien; zij hebben oorspronkelijk een dicht en warrig wortelstelsel. Op de wortels
komen geen cysten voor van het aardappelcystenaaltje, Heterodera rostochiensis, doch
wel met het blote oog juist zichtbare geelbruine plekjes (lesies), terwijl later in het
seizoen vele afgebroken worteltjes met dode topjes voorkomen. Vroege rassen sterven
soms af, late rassen ondervinden meestal een groeivertraging waarvan zij zich later
enigszins kunnen herstellen. Alle beproefde rassen zijn vatbaar, o.a. Gineke, Wilpo,
Voran, IJsselster, Industrie, Noordeling, Bintje, Eersteling. De opbrengstdaling kan
50 % of meer bedragen.
De aantasting werd tot nu toe alleen op zandgrond geconstateerd, lichte zowel als
zware, terwijl vochthoudend vermogen, humusgehalte en pH blijkbaar niet van grote
invloed zijn. Als zij eenmaal is opgetreden, treedt de aantasting in aardappelen regel
matig weer op, ondanks een vrij ruime vruchtwisseling. Het oudst bekende perceel
was tot ± 1932 grasland, droeg daarna achtereenvolgens haver en tarwe en daarna het
eerste zieke gewas aardappelen. Bij andere gewassen werd geen schade opgemerkt
(rogge, haver, gerst, bieten, klaver, kunstweide). Toch blijken deze gewassen de aan
tasting bij aardappelen te beïnvloeden. Het is zelfs mogelijk dat de ziekte optreedt op
percelen waar nooit eerder aardappelen hebben gestaan. Na bieten in zwaar met stal
mest bemest land werd op besmet terrein een veel beter aardappelgewas verbouwd
dan na rogge met als nateelt klaver en Westerwolds raaigras.
Samenvattend blijkt uit de veldwaarnemingen het volgende:
1. De ziekte blijft in de grond over, verspreidt zich geleidelijk, heeft het karakter en
het voorkomen van een aaltjesziekte en lijkt op aardappelmoeheid.
2. Cysten van het aardappelcystenaaltje komen op de wortels niet voor, doch wel
talrijke, geelbruine lesies en afgebroken worteltjes met dode topjes, zoals wij die
bij Pratylenchus-aantastmgen kennen.
3. De ziekte veroorzaakt bij aardappelen duidelijke schade doch vermoedelijk niet bij
de meeste andere landbouwgewassen. Er is een invloed van de voorvrucht merk
baar, doch de thans gevolgde vruchtwisseling dringt de ziekte niet terug.
Bij de tot nu toe nader onderzochte gevallen van verschillende herkomst gingen de
slechtgrosiende plekken in aardappelen steeds samen met een sterke aantasting van
de wortels door P. penetrans. In alle gevallen kwamen in de zieke plekken per 10 g
wortels meer P. penetrans voor dan daarbuiten. Andere plantenaaltjes kwamen niet
of in veel geringere mate in de wortels voor. De gegevens van de tot nu toe onder
zochte gevallen zijn samengevat in tabel 12.
Het verband tussen de aantasting van boomkwekerijgewassen en van aardappelen door
P. penetrans wordt gedemonstreerd door het volgende geval.
Op een perceel, waar in 1953 boomkwekerijgewassen ernstig door P. penetrans waren
aangetast, werden in 1954 aardappelen verbouwd. Een langs het perceel staande heg
van Ligustrum ovalifolium Hassk. vertoonde slechtgroeiende, chlorotische plekken,
welke per 10 g wortels regelmatig meer P. penetrans bevatte dan de aangrenzende
betere gedeelten. Zie afb. 15 met de bijbehorende cijfers. De aardappelen vertoonden
eveneens slechtgroeiende plekken, welke nauwkeurig aansloten bij de slechte plekken
in de heg.
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TABEL 12.
Aantal aaltjes per 10 g wortels in en buiten slechtgroeiende plekken in verschillende
aardappelgewassen.
P = Pratylenchus, waarvan het aantal P. penetrans afzonderlijk tussen haakjes.
O = overige Tylenchida.
S = saprozoietische aaltjes.
Number of eelworms per 10 g of roots within and outside of poor patches in different
potato crops.
P = Pratylenchus, of which the number of P. penetrans is recorded between brackets.
O = other Tylenchida.
S = saprozoic eelworms.
In de ziek plek

Buiten de zieke plek

Within the poor patch

Outside of the patch

Aardappelgewas
Potato crop
1.
2a.
b.
3.
4a.
b.
c.
5. •
6.
7.

gewas
gewas
gewas
gewas
gewas
gewas
gewas
gewas
gewas
gewas

Gineke
Wilpo
Wilpo
Voran
Eersteling
Bintje
Voran
Voran
Voran
IJsselster

te
te
te
te
te
te
te
te
te
te

0
O
0
0
H
H
H
B
R
S

P

0

S

1991 (1991)
2750 (5750)
4650 (4650)
8760K8760)
6830 (6830)
3440 (3060)
3200 (2000)
4700 (4700)
8650 (8650)
3250 (3250)

36
175
350
265
580
590
825
200
50
270

330
1075
3375
1140
1000
500
600
650
2800
830

P

S

0

326 ( 326)
33
1400 (1400)
550
2025 (2025)
75
1215K1215)
110
2930 (1100)
320
0) 1120
2570 (
970 ( 140)
90
15 ( 15)
10
1190 (1190)
15
Niet bepaald

271
800
975
735
260
910
180
170
1620

Aantal P. penetrans per 10 g Ligustrum-wortels
Numbers of P. penetrans per 10 of Ligustrum-xoo\s

Afb. 15.
Fig. 15.
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280

780

170

1170

370

V

V

V

V

V

Slechte plekken in aardappelen, aansluitend bij slechte plekken in Ligustrum-heg waarvan aan
getoond werd dat zij correleerden met wortelaantasting door Pratylenchus penetrans.
Poor patches in potatoes, coinciding with poor patches in Ligustrum hedge where correlation
with root infestation by Pratylenchus penetrans was established.

Het Iaat zich dus aanzien, dat P. penetrans vooral schade veroorzaakt bij boomkwekerij
gewassen en aardappelen. Dit wordt bevestigd door de voor het boomkwekerijgewassenonderzoek aangelegde proefvelden, waarop granen en bieten wel aangetast worden,
doch niet duidelijk worden geschaad. Het enige geval op een door P. penetrans besmet
bedrijf, waar ook in haver een slechte plek voorkwam (per 10 g wortels 8925 Pratylenchus op de plek en 375 buiten de plek) bleek betrekking te hebben op een gemengd©
populatie met hoofdzakelijk P. pratensis. Uit het voorafgaande is reeds gebleken, dat
P. pratensis juist voor granen schadelijk is en voor aardappelen weinig of niet.
Uit hetzelfde boomkwekerijgewassenonderzoek is tevens gebleken, dat vooral biet de
P. penetrans-populatie drukt en om deze reden op besmet terrein een gunstige voor
vrucht voor aardappelen moet zijn. Wellicht komen uit het lopende waardplantenonderzoek meer van dergelijke gewassen naar voren. Ondanks de op aardappelmoeheid
gelijkende symptomen wordt verwacht, dat dit niet-cystenvormende aaltje door een
planmatige vruchtwisseling, en naar analogie van de ervaringen bij P. pratensis wellicht
ook door bemesting, op besmette terreinen minder moeilijk te onderdrukken zal zijn
dan het aardappelcysfcenaaltje. Het verspreidingsgevaar is vermoedelijk ook kleiner.
XII.

Nabeschouwing.

De gegevens hebben onverwacht gedemonstreerd, dat naast de van ouds bekende, meer
locaal optredende plantenaaltjes, in vrijwel alle percelen cultuurgrond grote aantallen
vrijlevende wortelaaltjes voorkomen. Dit geldt in de eerste plaats voor zandgrond,
waarover ook aan de hand van andere, hier niet genoemde gegevens geoordeeld kan
worden. Het betreft in de regel een complex van soorten, waarvan de samenstelling
in elk geval samenhangt met de verbouwde gewassen.
Van enkele op de voorgrond tredende soorten is het thans zeker, dat zij de wortels
van gewassen kunnen aantasten en beschadigen en de plantengroei kunnen remmen
(enkele Pratylenchus-soorten, enkele Paratylenchus-soorten, Hoplolaimus uniformis). De
waarnemingen over de rol van deze aaltjes kunnen als volgt worden samengevat:
Het beeld en het karakter van de met vrijlevende \tfortelaaltjes gepaard gaande moeheidsziekten komen goed overeen met vanouds bekende aantastingen door cystenaaltjes en wortelknobbelaaltjes. Op de slechtgroeiende plekken of percelen blijken de
aaltjes in de regel in grotere getale in en rondom de wortels voor te komen dan op
aangrenzende goede plekken en percelen, terwijl geen verband is te vinden met andere
parasieten of groeiremmende factoren. Grondontsmetting met specifieke aaltjesmidde
len geeft vrijwel steeds een grote groeiverbetering, des te groter naarmate volgens
grondonderzoek meer aaltjes zijn gedood. Typische moeheidsverschijnselen treden bij
alle als gevoelig bekende gewassen op op grond die volgens grondonderzoek veel
aaltjes bevat, ook bij gevoelige gewassen, die op de betreffende grond nooit eerder
zijn verbouwd. En ondanks technische moeilijkheden is in een aantal gevallen door
inoculaties met gezuiverde aaltjes exact bewezen, dat zij primair wortels beschadigen
en moeheidsverschijnselen veroorzaken.
De mate van wortelaantasting en groeiremming is in elk geval afhankelijk gebleken
van de aaltjesconcentratie en blijkt ook bij vrijlevende aaltjes tot op zekere hoogte
te voorspellen aan de hand van grondmonsteronderzoek. De beschikbare gegevens
wijzen er op, dat lichte aaltjesaantastingen, als zij invloed hebben, eveneens groeibelemmerend werken en niet groeibevorderend, terwijl hoge aaltjesconcentraties dui
delijk groeiremmend kunnen werken. De omstandigheden spelen bij het ontstaan van
schade een rol, aangezien een vatbaar gewas met veel aaltjes in en rondom de wortels
niet overal en in alle jaren even duidelijk schade vertoont.

225

De op zandgrond algemeen optredende Pratylenchus pratensis blijkt met de hoogte
van zijn populaties de vruchtwisseling op de voet te volgen. Dit illustreert de ervaring,
dat de oudergewoonte toegepaste vruchtwisseling, rogge - haver - aardappelen, de
P. pratensis-populatie in toom houdt.
De veronderstelling lijkt thans gerechtvaardigd, dat dit tevens de belangrijkste functie
en betekenis van dit vruchtwisselingsstelsel is, juist gezien het alom voorkomen van
P. pratensis, zijn onmiddellijke reactie op het verbouwde gewas en de aard van de
schade.
Tot nu toe werd het effect van de vruchtwisseling vooral gezien als het beinvloeden van
de structuur van de grond en vrijmaken van plantenvoedende stoffen in plaats van het
onderdrukken van een wortelbeschadigende, biologische factor.
Juist waar een dergelijke vruchtwisseling niet wordt toegepast blijken moeheidsziekten
ten gevolge van deze aaltjes te kunnen optreden (eenzijdige graanteelt, groenteteelt,
bloementeelt, herinzaai oud grasland, herinplanting boomgaarden). Ook een gevoelig
gewas nâ ongevoelige waardplanten kan schade lijden, zoals blijkbaar aardappelen bij
aanwezigheid van P. penetrans. Andere aaltjessoorten kunnen dezelfde soort moeheidsziekten veroorzaken als P. pratensis. Ook hierbij is de vruchtwisseling blijkbaar regu
lerend, aangezien zij veelal optreden bij eenzijdige teelten. De bovengenoemde moe
heidsziekten betreffen in de regel reeds oude problemen, waarvoor thans een ver
klaring mogelijk is.
Behalve bepaalde gewassen blijkt ook bemesting met stalmest de populaties van P.
pratensis en vermoedelijk van andere wortelaaltjessoorten te drukken. De gunstige
invloed van stalmestbemesting in het algemeen vindt misschien ten dele hierin een
verklaring.
De gegevens ondersteunen de reeds eerder door Steiner (21, 22) en Th orne
(23) geuite stelling, dat de vaak geconstateerde groeibevordering door grond stomen
of grondontsmetting met D.D., formaline e.d., vooral neerkomt op het wegnemen
van algemeen optredende wortelaaltjes.
Als de op en neer golvende wortelaaltjes-populatie bij de groei van de gewassen alge
meen meespreekt, is zij tevens een factor bij bemestings-, gewassen- en wellicht rassenproeven. De waarneming, dat men in de loop der jaren stijgende kunstmestgiften
moet geven om dezelfde opbrengst te verkrijgen, houdt misschien verband met het
feit, dat men schade door Pratylenchus en andere wortelaaltjes door extra overbe
mesting met kunstmest min of meer kan compenseren.
Het inzicht, dat verschillende gevallen van bodemmoeheid verband houden met vrijlevende wortelaaltjes, geeft richting aan het verdere onderzoek en geeft nieuwe pers
pectieven voor de bestrijding. Deze betreffen in eerste instantie:
1. Grondontsmetting met nematicide middelen.
2. Vruchtwisseling met gewassen, die weinig of geen aaltjesvermeerdering geven.
3. Bemesting en bewerking van de grond, welke gericht zijn op het drukken van de
aaltjespopulatie.
4. Het geven van teelt- en bestrijdingsadviezen aan de hand van grondmonsteruitslagen.
Elk van de bovengenoemde mogelijkheden is incidenteel reeds van belang gebleken.
Daarnaast zal het van belang zijn zware infecties te voorkomen en zo mogelijk aaltjesvrij plantgoed te gebruiken, eventueel dit plantgoed aaltjesvrij te maken. Van algemeen
belang is het verkrijgen van kennis omtrent de invloed van de omstandigheden op de
aantasting en omtrent de mogelijkheid, dat met andere pathogenen wisselwerking of
complexziekten optreden. Algemeen biologische gegevens over de aaltjes en oriën
terend resistentieonderzoek kunnen wellicht nog meer aangrijpingspunten voor de
bestrijding opleveren.
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Het leggen van een verband tussen gevallen van bodemonderzoek en aaltjes en het
uiteenleggen van vroeger polyphaag geachte aaltjes in meer gespecialiseerde soorten,
zouden in versterkte mate de aandacht kunnen vestigen op het verspreidingsgevaar
van deze aaltjes met bepaalde land- en tuinbouwproducten. Daar staat het inzicht
tegenover, dat de meeste van deze aaltjessoorten reeds zeer lang aanwezig zijn en reeds
jaren lang verspreid zijn geworden. In vrijwel elk monster grond uit binnen- of buiten
land, dat wij onderzochten, kwamen één of meer soorten plantenaaltjes voor van de
hierboven omschreven groep. Dit is ongetwijfeld reeds lang zo geweest. Daar infecties
met deze aaltjes vaak moeilijk aanslaan en blijkbaar alleen onder bepaalde omstandig
heden zichtbare schade optreedt, wordt het de vraag of maatregelen om deze aaltjes te
keren enige praktische betekenis toekomt.
De vorengenoemde inzichten vormen een tussentijdse opname van het lopende onder
zoek, waaraan velen bijdragen hebben geleverd. Dit geldt voor de Voorlichtingsdiensten
en voor collega's in Binnen- en Buitendienst van de P.D., die materiaal verschaften of
anderszins medewerking verleenden. Dit geldt in het bijzonder voor de medewerkers
van de Nematologische Sectie, die zonder uitzondering hun aandeel in dit onderzoek
hebben. Ik dank ook Dr B. G. Peters voor zijn hulp bij het maken van de Engelse tekst.
SUMMARY.
Introduction.
In addition to the Heterodera, Meloidogyne, Ditylenchus and Aphelenchoides species
the group of migratory root eelworms is found to play an important role in agri
culture and horticulture (Pratylenchus, Paratylenchus, Hoplolaimus and perhaps other
species).
They are root invaders and may cause poor growth and root rot ("soil sickness"').
Information in this field could be gathered as a result of the development o'f equipment
for population studies in soil (14) and roots (unpublished).

Pratylenchus species in different crops.
The eelworm genus Pratylenchus Filipjev, 1934, comprises at least 10 described
species in the U.S.A. In our country we found at least 7 species, viz. P. pratensis (de
Man, 1880) Filipjev, 1934: P. penetrans (Cobb, 1917) Sher et Allen, 1953; P. thornei
Sher et Allen, 1953; a species closely resembling P. scribneri Steiner, 1943 and 3
separate species which are provisionally grouped under P. minyus Sher et Allen, 1953.
Inoculation trials showed that at least P. pratensis and P. penetrans are plant parasites
which penetrate the roots and cause lesions and growth stagnation in susceptible plants.
Original doubt about their primary significance may be accounted for by the obser
vation that in many cases between 90 and 99 % of artificially inoculated Pratylenchus
specimens do not reach the roots of the host plant but die prematurely in the soil.
They evidently do not get over the process of extracting, cleaning and inoculation.
The host plant lists of Pratylenchus species (sensu stricto) are very large, though
differences exist in tolerance and eelworm reproduction of the plants.
Sick patches in host crops showed Pratylenchus concentrations per 200 cc of soil of
some tens up to 3620 (P. pratensis after maize, Zea mays L.), and per 10 g of
roots of some hundreds up to 32800 (P. pratensis in rye, Secale cereale L.) or even up
to 59000 (P. penetrans in lupins, Lupinus luteus L.).
Old records of damage by Pratylenchus in this country concern Convallaria majalis L.
(15), Anemone hepatica (16), Lactuca sativa L. (17), Malus pumila Mill. (6), Fragaria sp.
(11) and flower crops (13), but it is not certain which Pratylenchus species were
involved.
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Since 1951 a new survey furnished several cases which are listed here. The identifi
cation of Pratylenchus species is based on the classification of Sher & Allen (19).

P. pratensis infestations, associated with poor growth and root rot were found in at
least 30 different crops, such as cereals, grasses, vegetables, flower crops and nursery
stock. See p. 200. Beet (Beta vulgaris L.) does no seem to be a good host plant, but may
be damaged. Potato (Solanum tuberosum L.), chicory (Cichorium intybus L.), straw
berry (Fragaria sp.) and alder (Alnus sp.) were also attacked, but damage was not
recorded with certainty.
P. penetrans infestations, associated with poor growth and root rot were found in at
least 16 different crops, such as potatoes, nursery stock, some leguminous crops,
strawberry and lily. See p. 200. Also flower and grasses can be attacked and may
probably show damage. Cereals and beets are also attacked, but do not seem to suffer.
P. thornei was found in pea fields and in the roots of Malus pumila Mill., Pyrus com
munis L., Prunus sp., Ribes sp., Zea mays L. and Iberis sp., but damage was not
recorded with certainty.

P. scribneri. A species, closely resembling Steiner's original P. scribneri, but provisionally
listed as Pratylenchus j, was found in poor patches in bush beans (Phaseolus vulgaris
L.) and potatoes (Solanum tuberosum L).
P. minyus was found in the roots of cabbage (Brassica oleracea L.) and swedes (Brassica
napus var. napobrassica (L.) Rchb.). Another species close to P. minyus accompanied
serious sickness symptoms in swedes.
A third species resembling P. minyus was found in soil samples from several fields.
The occurrence of Pratylenchus species in maize and beets on different soils.
By investigating the roots of several crops of maize (Zea mays L.) and beets (Beta
vulgaris L.) in a heterogeneous agricultural area, some general indications concerning
the occurrence of Pratylenchus species were obtained. (See table 1). Most plots har
boured one or more species of this genus. On sand and sandy peat soils P. pratensis
and P. penetrans were prevalent, on clay soil P. minyus. Clay plots generally har
boured smaller Pratylenchus populations than sand or sandy peat plots. In the roots
of maize as well as of beets different Pratylenchus species occured at the same time.
Maize proved to be a more favourable host plant than beet. In this survey based on
root examinations the number of collected Pratylenchus specimens exceeded by far
that of all other eelworms, including the saprozoic species.
The occurrence of root eelworms on a normal farm on sandy soil.
On the author's parental farm one was never aware of the presence of plant nematodes
or nematode damage. Soil sampling however gave striking results; see table 2.
All plots harboured high populations of root eelworms, including several different
species. Common noxious species were not present however. Pratylenchus species
generally occcurred in relatively high concentrations; in most plots P. pratensis pre
dominated and in others Pratylenchus j (c.f. page 200). Three undescribed Paratylenchus species were found in all pastures but not in arable land.
Several (in most cases undescribed) Tylenchorhynchus species occurred in all plots,
as a rule in high concentrations. Rotylenchus erythrinae was found in some pastures,
but was rare in arable land. All samples contained Heterodera cysts, but active larvae
were not found in the samples from arable land early in spring, probably because the
main host, Galeopsis sp., was not yet present at that time.
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The presence of high populations of root eelworms does not seem to prevent a
normal exploitation of the farm. Close observations however reveals incidental poor
growth in cereals, young pastures and potatoes, comparable with the Pratylenchus
damage mentioned elsewhere in this paper. The highest Pratylenchus concentrations
follow cereals (no. 12 and 13 of table 2), the lowest concentrations follow potatoes
and beets (no. 5 and 10). In relation to the data of page 208 it becomes clear that
probably the rotational system is unconsciously the ruling factor in preventing damage
from these nematodes.
Damage by Pratylenchus pratensis to cereals and maize.
Growth stagnation of barley associated with heavy root infestation by P. pratensis
was found in practice (fig 1) and was reproduced in standard soil originating from a
plot in the garden of our institution where maize was grown several years in
succession. Also rye, maize and 6 other crops which showed P. pratensis damage
elsewhere suffered growth stagnation in this soil. Soil fumigation with D.D. or heating
of the soil for 2 hours at 60° C eliminated the growth-inhibiting factor in all cases
(see fig. 2 and table 3).
The growth stagnation did not show up in crops which showed resistance to P.
pratensis infestation in practice. These data indicate that eelworms, viz P. pratensis
are the damaging factor.
The influence of stable dung and crop rotation on the infestation by,
and reproduction of Pratylenchus pratensis and Meloidogyne hapla.
On a field generally infested with P. pratensis, several different crops were grown
in 1953. Each crop was grown on a plot with artificials as well as on a plot with
artificials and stable dung. After one season systematic differences in the level of
eelworm infestation had arisen. These continued to occur in 1954.
It appeared that a significantly higher Pratylenchus level had developed in the plots
with only artificials (table 4, column 3) in spite of the fact that the crops were poorer.
These differences were confirmed by root examination of the crops in 1953 and 1954
(table 4, columns 2 and 4).
Thus stable dung was found to check root infestation by, and reproduction of,
P. pratensis. The level of infestation of Meloidogyne hapla Chitwood, 1949, which
eelworm was accidently present also proved to be suppressed. The same influence of
stable dung on potato root eelworm (Heterodera rostochiensis Wollenw.), though less
conspicuous, was recorded earlier (Verslagen en Mededelingen van de Plantenziektenkundige Dienst No. 115, p. 163) and was later confirmed.
Table 5 shows that the P. pratensis population was carried to a higher level by cereals
and maize than by chicory, beet and potatoes. This is confirmed by root examination
of the test crop (barley) in 1954 (table 5, column 2).
The level of M. hapla however seems to be raised most by potatoes and is most
depressed by maize. This is in accordance with earlier data (Jaarboek 1951 /'52,
Verslagen en Mededelingen van de Plantenziekten,kundige Dienst No. 120, p. 170).
The number of Pratylenchus in the roots showed a negative correlation with the yield
o the test crop barley (table 5, column 3). Also when all the single plots were taken
together the highest yields were obtained on the plots with the lowest root infestation
(52,1 kg with 4370 Pratylenchus following chicory; 51,5 kg with 5900 Pratylenchus
following potatoes) and the lowest yields on the plots with the highest root infestation
(31,4 kg with 32.710 Pratylenchus following summer rye; 33,8 kg with 24.000
Pratylenchus following oats).
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Thus the data indicate the primary role of P. pratensis as a parasite of cereals and
the great influence of stable dung and crop rotation on the reproduction of P. pratensis
and M. hapla.
Root eelworms, especially Pratylenchus pratensis, associated
with difficulties in sowing pastures.
Eighteen old pastures in two different sandy areas (Drente, Veluwe), ploughed out
in the autumn of 1953, were found to harbour relatively high populations of P.
pratensis and also rather great numbers of Paratylenchus, Tylenchorhynchus and

Heterodera.
Soil fumigation with 60 cc D.D. per m- on 6 of these fields (c.f. eelworm analyses
in table 6) killed 57 to 82 % of the root eelworms. After this a grass and clover
mixture was sown and in all cases it proved to grow much better on the treated plots
(fig. 3).
The first cut after sowing gave a yield increase of 45 to 114%, which was about
10.000 kg/ha (see table 7). The following cuts still showed these differences in growth.
Root examination in the middle of August showed that all Tylenchida mentioned in
table 6 actually came out of the roots, indeed in smaller numbers from the treated
plots.
A pot trial with Lolium perenne L. in soil from the fields IV, V and VI showed that
moderate heating of the soil (60° C for 2 hours) also gave striking yield increases, viz.
in the first cut 50 days after sowing respectively 554, 122 and 357 % (see fig. 4).
Lolium perenne in standard soil from a maize field with a high P. pratensis level also
showed distinct growth stagnation. Soil fumugation with D.D. or heating of the soil
gave increases of more than 200 % (see table 8).
Inoculation of a P. pratensis suspension in sterilized soil with Lolium perenne also
caused definite growth retardation.
These trials indicate the important role of P. pratensis. Whether the varying complex
of other root eelworms also plays a role in practice is not yet certain.
Besides P. pratensis other eelworm species also may damage grass, as appears from
fig. 5. Lolium perenne showed serious growth stagnation in soil from Rijnsburg, where
a high level of Hoplolaimus uniformis and Pratylenchus penetrans was built up by
monoculture of flower crops, (per 200 cc: 2265 H. uniformis -|- 190 P. penetrans
-f- 90 Tylenchorhynchus a -|~ 105 other Tylenchida + 2170 saprozoic eelworms).
The wide-spread occurrence of P. pratensis (especially in sandy soils) and the fact that
in this country about 40.000 ha of pastures and leys are sown every year (of which
2/3 on sand) stress the significance of the data under consideration. Besides, there are
indications that these eelworms also play a role in old pastures.
Soil fumigation with D.D. is for the moment probably too expensive. Considering the
data on page 208 it could be suggested that from the point of view of eelworm
control it may be more effective to sow pastures after a crop of beets or potatoes than
under cereals as a cover crop. Also the use of stable dung on the freshly sowed pasture
as well as on the preceding crop deserves attention, as does the composition of the
grass mixture.
Carrot sickness caused by different species of migratory
root eelworms (Pratylenchus pratensis, an undescribed
Paratylenchus species and Hoplolaimus uniformis).
Sickness symptoms in carrots were associated with heavy attack by P. pratensis
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(fig. 6). The disease was reproduced in standard soil with a high P. pratensis level. Soil
fumigation with D.D. or heating of the soil up to 60° C also in this case checked the
disease (see fig. 7 and table 9). Inoculation in sterilized soil of a P. pratensis suspen
sion, apparently free from other plant parasitic organisms, caused typical root lesions,
whereas the same suspension after removal of the eelworms by means of a 50 /i sieve
did not give attack.
In another area carrot sickness was associated with high concentrations of an
undescribed Paratylenchus species (Paratylenchus i in our collection). Other organisms
which could be the cause could not be found. Also in this case soil fumigation with
D.D. checked the disease (fig. 8). Inoculations with a Paratylenchus suspension from the
soil of a sick plot caused typical damage proportionate to the number of eelworms
inoculated. From the inoculated plants clearly more eelworms were recovered than
were inoculated (reproduction factor up to 113; number of eelworms per 1000 cc pot
up to 309.000). See table 10. There is no doubt that Paratylenchus i must be the cause
of the disease in this case.
In a third area serious growth stagnation in carrots was found associated with heavy
infestation of Hoplolaimus uniformis, whereas no other noxious organisms or fungi
could be found (fig. 9). Per 200 cc of soil from the sick patch 1770 Hoplolaimus
were found; samples from the healthy surroundings contained none.
The author is aware of the fact that there also occurs a carrot sickness which is not
associated with eelworms.
Migratory root eelworms associated with sickness symptoms
in asparagus, leafy vegetables and scorzonera.
Asparagus, leafy vegetables and scorzonera showed typical poor patches correlating
with high concentrations of P. pratensis, sometimes accompanied by P. penetrans
(fig. 10 and 12).
Elsewhere leafy vegetables and scorzonera showed poor growth correlating with heavy
infestation of Hoplolaimus uniformis and P. pratensis together. Soil fumigation with
D.D. was very effective against the eelworms and gave distinct improvement of growth.
Lettuce in soil from flower beds with a high Hoplolaimus level also showed distinct
growth stagnation as well as asparagus in standard soil from a maize field with a
high P. pratensis level. In both cases sterilizing the soil by heating or by fumigation
with D.D. restored the productivity (figs. 11 and 13).

Pratylenchus species as a cause of growth retardation
and early yellowing of peas.
Cases of poor patches in peas which could not be explained by the presence of
Heterodera goettingiana Liebscher proved to be correlated with root infestation by
P. pratensis and P. penetrans.
Peas sown in the above mentioned standard soil with P. pratensis also showed
growth retardation which was checked by preceding soil fumigation with D.D. or gentle
heating (table 11).
After soil fumigation with D.D. treated plots in a field with a high P. penetrans
level gave a definitily better pea crop, which did not show early yellowing in contrast
with the untreated plots.
Pratylenchus thornei and Hoplolaimus uniformis were also found associated with poor
pea crops in practice.
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Pratylenchus penetrans associated with sickness symptoms
in potatoes.

P. penetrans is known to the author as a cause of growth stagnation in trees and
nursery stock. Further data will be published elsewhere (30. Pflanzenschutz-Tagung
1954). The same eelworm however was found to cause a disease of potatoes resembling
that caused by Heterodera rostochiensis Woll. Field symptoms are a patchy poor
growth and a disturbed root system with yellow-brown lesions (fig. 14).
At different localities potato roots from sick patches always contained a higher number
of P. penetrans than those from healthy surroundings; see table 12.
The relation between the damage to nursery stock, in this case a hedge of Ligustrum
ovalifolium Hassk., and damage to potatoes is demonstrated by fig. 15 and the
relevant data.
All potato varieties examined until now may show damage. Cereals, beets and a
number of other agricultural crops show root infestation, but do not seem to suffer.
Root examination indicates that beets are favourable and several leguminous crops
and nursery stock are unfavourable preceding crops for potatoes.
Discussion.
Some light is thrown on a number of old problems since it appears that migratory
root eelworms are unexpectedly wide-spread and cause damage. They seem to present
an overall problem in agriculture and horticulture.
Pratylenchus pratensis generally occurring in sandy soils closely follows the crop with
its population. The ancient rotational system (rye- oats- potatoes) evidently appears
to check the eelworm population in practice. There is now reason to suppose that
this is also the main function and significance of the system in question. Sickness
symptoms appear where such a rotation is not practiced (e.g. monoculture of cereals,
legumes and ornamental crops, re-sowing of old pastures, re-planting of orchards)
and also where a susceptible crop follows tolerant host plant crops (e.g. potatoes in
fields with P. penetrans). For other migratory root eelworm species the same seems
to hold though fewer experimental data have yet been collected. Also the favourable
influence of certain manuring practices and soil treatments (e.g. manuring with stable
dung, heating of the soil, disinfection with D.D. or formalin) must at least partly be
due to the suppression or removal of root eelworms. In manuring, crop and variety
experiments eelworms must be taken into account as an interacting factor. Some of
these theses have also been suggested by Steiner (21, 22) and by T h o r n e (23).
The insight into the role of migratory eelworms as a cause of soil sickness symptoms
opens new perspectives with regard to their control and further research; see p. 226.
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ENIGE BESTRIJDINGSPROEVEN TEGEN DE BIETENVLIEG
Pegomia hyoscyami Panz.
With a summary: The control of the Mangfold Fly.
door/by
J. Ticheler
Inleiding.
In de dertiger jaren heeft het jonge bietengewas sterk te lijden gehad van een massaal
optreden van de bietenvlieg. Hille Ris Lambers (3) heeft toen onderzoekingen
gedaan over de biologie van dit insect, terwijl de Plantenziektenkundige Dienst (1)
de bestrijdingsmogelijkheid heeft nagegaan. Men trachtte hierbij vliegen te doden door
middel van een lokgif met kiezelfluornatrium. De resultaten van deze methode waren
weinig bevredigend.
Het optreden van de bietenvlieg is sedertdien weinig verontrustend geweest. Slechts
plaatselijk,; o.a. in noord Groningen kwam enige schade van betekenis voor. Om
voorbereid te zijn op een eventueel sterk uitbreiden van dit insect leek het niettemin
dienstig aansluitend aan de onderzoekingen van Dosse en Rademacher (2) een
aantal organische insecticiden te testen wat betreft hun werking tegen de zich in het blad
bevindende larven van de vlieg. Deze auteurs bereikten met parathion in 1 à 2 dagen
een absolute doding van de larven. Na 4 dagen had HCH-spuitpoeder een gering
resultaat, terwijl met DDT-spuitpoeder nog geen larven gedood waren.
Opzet en resultaten der proeven.
Begin Juni 1951 werd een proef in de Noordoostpolder aangelegd. Ieder object lag
in deze proef in drie herhalingen op veldjes van 7x7 meter. De middelen werden
verspoten naar een hoeveelheid van 1000 liter/ha. De aantasting was in deze proef zeer
matig en had een aflopend karakter, zodat de waarderingscijfers slechts betrekking
hebben op de beschadiging aangericht door de bij de bespuiting reeds aanwezige of
nog in de eitjes zittende larven. Het percentage dode larven werd bepaald in een
monster van 25 bladeren, dat van ieder veldje verzameld werd. De resultaten zijn
samengevat in tabel 1.
TABEL 1.
Resultaten van de veldproef in de Noordoostpolder, 1951.
Results of the fieldtrial in the Noordoostpolder, 1951.
Middelen en dosering per ha
Objects; dosage per ha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

onbehandeld, untreated
parath. em. 71/£% 2,51.
HCH spuitp. 10% 10 kg
toxaphèen m.o. 50% 8 1.
HCH m.o. 50%
1,5 1
DDT em. 20%
21.

% dode larven
1 week na bespuiting
% dead larvae
1 week after spraying

waarderingscijfer
2 weken na bespuiting
estimation mark
2 weeks after spraying

40
100
45
82
58
91

5
8—
6+
6
7—
8—

In 1953 werd in Pernis en Beekbergen een proef aangelegd, waarin enige middelen
uit de vorige proef, benevens enige nieuwe werden opgenomen. Deze proeven werden,
in viervoud aangelegd op veldjes van 25 m2. De middelen werden verspoten naar
1000 liter per ha. De aantasting in deze proeven was zeer matig, 2 à 3 larven per
aangetast blad. Enige tijd na de laatste controles kon bij deze proeven dan ook geen
enkel verschil tussen de behandelde en onbehandelde veldjes meer worden vastgesteld.

Het percentage dode larven heeft bij de proef te Beekbergen alleen betrekking op het
aantal gevonden larven. Omdat bij deze proef bleek, dat gezien het verschil in aantal
lege mijnen bij parathion en onbehandeld, vele larven sedert het tijdstip van bespuiting
uit het blad waren verdwenen om zich in de grond te verpoppen, is bij de proef te
Pernis tevens aan de hand van het aantal lege mijnen een schatting gemaakt van het
aantal larven dat het blad levend heeft verlaten. Hierbij is er rekening mee gehouden,
dat zich meer dan één larve in één mijn kan bevinden en dat één larve op zoek naar
trokken bij de berekening van het percentage dode larven. De totale aantallen larven
voedsel verschillende mijnen kan maken. De aldus gevonden schatting is mede bewaarop de percentages betrekking hebben, bleken voor de verschillende objecten op
eenzelfde niveau te liggen. Dit pleit voor de juistheid van de schattingen. Het percen
tage aangetaste planten is afgeleid uit het aantal planten dat nodig is om 30 aangetaste
planten te vinden. Van deze 30 planten werd één aangetast blad geplukt. In deze 30
bladeren werd op de beschreven manier de werkzaamheid van de middelen tegen de
larven nagegaan. (Zie tabel 2).
TABEL 2.
Resultaten van de veldproeven in Beekbergen en Pernis, 1953.
Results of the fieldtrials in Beekbergen and Pernis, 1953.
Pernis beh. 11-6
sprayed 11-6

Beekbergen behandeld 5-6
sprayed
5-6
Middelen en dosering per ha
Objects; dosäge per ha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

parath. em. 25% 600 cc
DDT m.o. 25%
31.
lindaan m.o. 20% 650 cc
HCH spuitp. 25% 4 kg
aldrin em. 25%
1,6 1.
dieldrin em. 15% 800 cc
onbehandeld, untreated

waarn. 18-6
observation

waarn. 25-6
observation

waarn. 12-6
observation
% aan
getaste
planten

% dode
larven

% aan
getaste
planten

lege
mijnen
in 30
blad.

24
41
34
32
35
32
40

77
66
16
28
61
68
1

43
17
27
25
27
18
36

50
31
42
57
40
23
54

18
50
34
19
50
39
22

26
29
27
34
29
36
47

90
43
5
7
36
25
4

% infestated
plants

% dead
larvae

% infestated
plants

empty
mines
in 30
leaves

% dead
larvae

% infestated
plants

% dead
larvae

% dode % aan
larven getaste
planten

% dode
larven

Resultaten.
Parathion in olie heeft in alle proeven blijkens het percentage aangetaste planten zeer
snel en, gezien het percentage dode larven, sterk dodend gewerkt. De nawerking van
het middel is zeer gering. Bij de tweede waarneming te Beekbergen, waar een nieuwe
generatie larven is opgetreden, had het middel geen enkel effect meer.
Anders is de werking van DDT in olie. DDT heeft in onze proeven, in tegenstelling
met de genoemde ervaringen van Dosse en Rademache r, wel gewerkt.
Het verschil tussen hun en onze bevindingen kan misschien verklaard worden doordat
zij een DDT-spuitpoeder gebruikten, terwijl ook het tijdstip van controle van belang
kan zijn. Dit viel in hun proeven maximaal 4 dagen na de bespuiting.
DDT werkt wat langzamer dan parathion. Dit komt vooral tot uiting in het percentage
aangetaste planten te Beekbergen. De larvendodende werking was in de Noordoost-

235

polder en in Beekbergen weinig minder dan van parathion. In Pernis was het effect
van DDT veel minder. Een verklaring hiervoor kan misschien gevonden worden in
het verschil in de hoeveelheid neerslag. In Beekbergen bedroeg deze tussen de uit
voering en de eerste waarneming 1,9 mm, terwijl in Pernis op de vierde en de vijfde
dag na de bespuiting 12,3 mm neerslag viel. Van de verschillende middelen zal toen een
belangrijk deel zijn afgespoeld. Parathion had door zijn snelle werking de larven reeds
gedood.
Opmerkelijk is de nawerking van DDT. Bij de tweede waarneming te Beekbergen was
de aantasting slechts de helft van die op onbehandeld, terwijl de doding van de larven
nog vrij aanzienlijk was.
HCH en lindaan-preparaten hebben noch als product in olie, noch als spuitpoeder een
voldoende resultaat gehad.
De gegevens over toxapheen zijn wat onduidelijk. De doding van de larven was
vrij redelijk. Het uiteindelijk resultaat is, gezien het waarderingscijfer, wat tegen
gevallen.
De snelheid van werking van aldrin en dieldrin komt in Beekbergen overeen met die
van DDT. De larvendoding is hieraan ongeveer gelijk. Voor het matige resultaat van
'ceide middelen in Pernis zou dezelfde verklaring kunnen gelden als bij de behandeling
van DDT gegeven is. De nawerking van dieldrin is in Beekbergen gelijk aan die van
DDT. Van aldrin is de nawerking wel aanwezig, maar toch duidelijk minder dan van
dieldrin of DDT. Voor het grote aantal dode larven in het onbehandelde blad bij de
tweede controle te Beekbergen zal de zware regenval gedurende twee dagen voor deze
controle (25,4 mm) aansprakelijk zijn (3).
Conclusie
1. Een zeer snelle en wat de aanwezige larven en eieren betreft, afdoende bestrijding
kan worden verkregen door het spuiten van parathion in olie, 150 cc werkzame stof
per ha. Tegen een volgende generatie larven zal echter opnieuw moeten worden
gespoten.
2. Een iets langzamere, maar toch zeer voldoende doding kan ook verkregen worden
door het spuiten van DDT in olie, 0,75 1. werkzame stof per ha of een dieldrin-emulsie,
120 cc werkzame stof per ha. Beide middelen hebben een zeer goede nawerking, mits
de middelen niet door een zware regenval van de planten worden afgespoeld.
In hoeverre de bespuitingen met de genoemde middelen van invloed zijn op de bietenluis en zijn vijanden, is een vraag die buiten het bestek van dit artikel valt, maar die
toch in overweging zal moeten worden genomen.
Summary.
Several organic insecticides were tested in the field upon their effect against the larvae
of the,Mangold fly. The insecticides were sprayed with a 1000 liters of water. The
results are determined by counting the dead and living larvae in 30 infested leaves of
every plot. In the trial in Pernis the larvae who had leaved the plant for pupating,
are taken into account too, regarding to the number of empty mines.
The conclusions taken from the trials are the following:
1. Parathion in oil in a dosage of 150 cc active per ha proved to have a very speedy
in one or two days and sufficient effect. The after-effect against larvae from a second
generation is none.
2. DÛT in oil, 750 cc active per ha, and dieldrin emulsion, 120 cc active per ha,
had a little slower, but even sufficient effect. These insecticides were active against a
second generation too. The infestation by these larvae was about one half from that
of untreated. In Pernis DDT and dieldrin failed, since a heavy rainfall the insecticides
washed away, before they could work.
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PROEVEN OVER EEN ZAADBEHANDELING VAN STAMBONEN,
Phaseolus sp. TEGEN DE LARVEN VAN DE BONENVLIEG
With a summary: Experiments on seed treatment against the larvae of the bean seed fly,

Chortophila cilicrura Rond.,
door/by
G. J. Saaltink.
In voorgaande proeven (zie Jaarboek P.D. 1951—1952 biz. 29) kon een goed effect
van een behandeling van het zaaizaad met lindaan worden vastgesteld. Een grondbehandeling met diverse insecticiden gaf geen resultaat. Een groeiremming door lin
daan had bij diverse stambonenrassen geen betekenis.
Voortgezette proeven met lindaan.
De resultaten zijn in tabel 1 samengevat.
De veldjes werden uitgezaaid op verschillende data, om daarmede de kans te vergroten
dat het optreden van de bonenvlieg omstreeks één van deze zaaidata zou plaats hebben.
Bovendien was de voorvrucht van alle velden, behalve van het veldje dat was gezaaid
op 28 Augustus, spinazie. De spinazie werd telkens één dag vóór het zaaien ondergespit,
omdat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de vliegen gaarne eitjes afzetten bij bonen
op vers gespitte grond met deze voorvrucht.
Behalve de verschillende doseringen lindaan, bestond één object uit een behandelen
van het zaad met lindaan, gevolgd door een ontsmetting van hetzelfde zaad met
TMTD (no. 6). Het zaad voor object no. 7 werd behandeld met een product dat zowel
lindaan als TMTD bevat. Ter oriëntatie werd een behandeling met aldrin 20 % uit
gevoerd. Het zaad werd niet later dan een dag voor het zaaien behandeld.
Ieder proefveld bestond uit zeven objecten.
Deze werden in viervoud aangelegd. Ieder veldje was 2 x 2 m groot. De 28 veldjes
waren gerangschikt volgens een Youdon-square. Per veldje werden 480 zaden uitge
legd. Na de opkomst is het aantal normale planten geteld; dit zijn planten welke niet
of in zo geringe mate zijn beschadigd dat zij normaal verder zullen groeien. De zg.
„soldaatjes" met totaal weggevreten groeipunt en de planten met zeer sterk bescha
digde hartbladeren zijn dus niet meegerekend. In tabel 1 is vermeld hoeveel normale
planten ieder object gemiddeld heeft gegeven. In de tweede kolom is van ieder proef
veld de gecorrigeerde waarde aangegeven welke wordt verkregen na een wiskundige
verwerking van de gegevens.
Bij alle proefvelden is onbehandeld duidelijk slechter dan de overige objecten. De
verschillen tussen de behandelingen zijn niet groot. Een enkele keer blijkt 2 g. lindaan
20 % minder goed te hebben gewerkt, terwijl er een tendenz is dat aldrin en de
combinatie van TMTD en lindaan beter werkten. Dit is ook te zien als het totaal aantal
normale planten van deze 5 proeven wordt betrokken op het aantal uitgezaaide bonen.
Het aldus verkregen percentage normale planten is in de laatste kolom vermeld. Soms
was van vele planten welke nog normaal opgroeiden, het hypocotyl toch vrij hevig
beschadigd. Van het veld, uitgezaaid op 17 Juni, werden daarom alle planten opge
trokken, waarna werd geteld van hoeveel planten het gedeelte van de stengel onder de
zaadlobben was beschadigd. De verkregen cijfers zijn vermeld in tabel 2. Volgens
deze waarderingsmethode, die echter niet het praktische resultaat weergeeft, is 2 g.
lindaan 20 % duidelijk onvoldoende, terwijl het resultaat van 2 g. aldrin 20 % zeer
goed is.
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TABEL 2.
No.

Uitgezaaid 17-6-1953
480 zaden
Sowing date 17-6-1953
480 seeds
Dosering per kg zaad

Quantity per kg seed

1
2
3
4
5
6
7

lindaan 20%
lindaan 20%
lindaan 20%
onbehandeld
aldrin 20%
lindaan 20%
+ TMTD
TMTD —
lindaan 20%
95%
(5%
99%
(1%

2 g
3 g
5 g
2 g
3 g
3 g
3 g

Telling
normale
planten

Telling onbeschadigd
hypocotyl 6/7
Plants with uninfested
hypocotyl
Number of nor
Gecorrigeerde
Aantal planten
mal plants
waarde
Number
of
plants
6/7
Adjusted means
344
378
407
158
427

232
271
308
105
403

57.0
68.7
77.5
24.6
103.7

409

282

70.0

388

292

71.6

betr. versch.
level)
betr. versch.
level)

Proeven

met

10.0
14.0

aldrin,

dieldrin

en

chloordaan

Deze proeven werden op dezelfde wijze aangelegd als de proeven met lindaan. De
proef, uitgezaaid op 24 Juli, had geen spinazie als voorvrucht; de grond werd vlak
voor het zaaien gefreesd. De verkregen gegevens zijn in tabel 3 vermeld.
In de eerste proef was de schade door bonenvlieglarven van geen betekenis. In de
beide later gezaaide proeven is onbehandeld duidelijk slechter dan de overige objecten,
een dosering van 2 g. chloordaan 10 % is duidelijk niet voldoende.
Het percentage normale planten in de laatste kolom, bepaald op de reeds eerder be
sproken wijze, geeft ongeveer hetzelfde te zien. Onbehandeld en 2 g. chloordaan
10 % zijn slechte, terwijl een dosering van 4 g. chloordaan 10 % misschien nog niet
geheel voldoende is. Gezien de resultaten in de eerste proef, moet de groeiremmende
of beschadigende werking van dit middel echter nog wel nader worden bekeken.
Van het proefveld, uitgezaaid op 17 Juni, werden de planten eveneens opgetrokken en
werd nagegaan van hoeveel planten het hypocotyl niet was beschadigd (tabel 4). Ook
nu geeft deze waardering een interessante maat voor de werking van het middel
Hetgeen reeds over chloordaan werd gezegd komt nu nog duidelijker tot uiting; tussen
de behandelingen met aldrin en dieldrin bestaat geen verschil.
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TABEL 4.
Uitgezaaid 17-6-1953
480 zaden
Sowing date 17-6-1953
480 seeds

No.

Telling
normale
planten

Dosering per kg zaad

Plants with uninfested hypocotyl
Number of nor
Gecorrigeerde
Aantal planten
mal plants
waarde
Number of plants Adjusted means
4/7

Quantity per kg seed
1
2
3
4
5
6
7

2
3
3
3
2
4
2

aldrin 20%
aldrin 20%
aldrin 20%
+ TMTD
chloordaan 10%
chloordaan 10%
dieldrin 20%
onbehandeld
95%
(5%
99%
(1%

Telling onbeschadigd
hypocotyl 4/7

g
g
g
g
g
g
g

421
433

334
348

82.4
86.3

427
350
418
446
201

354
247
309
341
130

86.6
60.4
77.6
85.8
36.7
7.9

betr. verschil
level)
betr. verschil
level)

11.1

Invloed van grondbewerking op de aantasting.
Daar wel wordt gezegd, dat de vliegen voor het afzetten van hun eitjes een losse grond
verlangen, werd hierover een eenvoudige oriënterende proef genomen (tabel 5).
TABEL 5.
No

Uitgezaaid 2-6-'53, 360 zaden
Sowed 2-6-'53, 360 seeds
Dosering per kg zaad

Voorvrucht
spinazie
After spinach

Gerold

Geharkt

rolled

raked

Uitgezaaid ll-6-'53, 360 zaden
Sowed ll-6-'53, 360 zaden
Voorvrucht
spinazie
After spinach

Gerold

Geharkt

rolled

raked

Telling nor
Telling
Telling
Telling
Telling
normale
normale male planten normale
normale
planten
planten
planten
planten
Number of Number of Number of Number of Number of Number oi
normal plants normal
normal normal plants normal
normal
plants
plants
29/6
plants
29/6
plants
29/6
29/6
29/6
29/6
Telling nor
male planten

Quantity per kg seed

1
2
3
4
5
6
7
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lindaan 20%
lindaan 20%
lindaan 20%
onbehandeld
aldrin 20%
lindaan 20%
+TMTD
TMTD —
lindaan 20%

2 g
3 g
5 g
2 g
3 g
3 g
3 g

344
343
341
299
345
341

318
314
340
244
321
326

297
288
310
269
336
332

331
337
339
241
348
337

346
339
343
284
348
354

334
345
329
266
352
343

347

328

302

338

341

341

Tegelijk met het zaaien op een veld met als voorvrucht spinazie, werden twee proef
velden uitgezaaid op gefreesde grond, zonder groenbemesting. Het ene van de beide
laatstgenoemde velden werd na het zaaien geharkt, het andere veld werd vrij zwaar
gerold.
Aan de hand van de resultaten der velden, uitgezaaid op 2 Juni en 11 Juni, kan niet
worden gezegd dat het rollen hier geen sterke vermindering van de aantasting gaf.
Smaakbeïnvloeding.
Door het Instituut voor Verwerking van Tuinbouwproducten werden monsters geno
men, teneinde de smaakbeïnvloeding na te gaan. Het is echter niet gelukt hierover tot
een conclusie te komen.
Voorlopig moet, vooral bij een behandeling met lindaan, rekening worden gehouden
met een kans op smaakbeïnvloeding, indien de boontjes worden ingeblikt of geweckt.
Het is zeer goed mogelijk dat deze van geen betekenis zal blijken te zijn, doch zolang
dit nog niet proefondervindelijk is vastgesteld is het wel goed hiermede rekening te
houden daar van de zijde der conservenindustrie klachten werden geuit. Het is echter
een vraag of deze niet veeleer aan een grondbehandeling dan aan een zaadbehandeling
te wijten zijn.
Samenvatting en

conclusie.

Het effect van een zaadbehandeling tegen de larven van de bonenvlieg is overtuigend.
Het feit dat in de proeven op verschillende zaaidata gemiddeld 20 à 30 % van de
planten ernstig door bonenvlieg werd beschadigd, leidt tot de vraag welke betekenis
deze beschadiging in de praktijk heeft, temeer daar in de proeven waarin spinazie niet
als voorvrucht werd gebruikt, eveneens een dergelijke schade optrad.
Aldrin, dieldrin en lindaan geven goede resultaten. Van chloordaan mag worden ver
wacht, dat dit bij een andere dosering bevredigend zal werken.
Het gebruik van een insecticide -f- TMTD verdient aanbeveling, vooral indien wordt
uitgezaaid onder omstandigheden waarbij de schimmeldodende werking van TMTD
tot zijn recht komt.
Summary.
Good results in control of the seed-corn maggot in beans were obtained. Aldrin, diel
drin and lindane gave benificial results. Chlordane has to be tested furthermore in
other quantities.
The use of an insecticide plus TMTD may be recommended, especially if is sowed
under conditions favourable for investigation by fungi.
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RINGVLEKKENMOZAIEK, VERGELEKEN MET ENKELE ANDERE
MOZAIEKVERSCHIJNSELEN BIJ PEER.
With a summary: The Ring pattern Mosaic compared with
some other mosaic symptoms on pears
door/by
W. van Katwijk
Bij peer zijn in ons land in de afgelopen jaren mozaïekverschijnselen in de bladeren
aangetroffen, welke het beste kunnen worden aangeduid met de naam ringvlekkenmozaïek. Deze verschijnselen zijn meestal vrij duidelijk te onderscheiden van enkele
andere mozaïekverschijnselen bij peer, hier respectievelijk mozaïek en nerfchlorose
genoemd.
Hieronder worden de bedoelde verschijnselen beschreven, waarbij vooraf de literatuur
betreffende mozaïek bij peer critisch wordt vergeleken en samengevat.
Literatuuroverzicht.
In 1935 beschreef Christ off mozaïekverschijnselen bij peer in Boelgarijë (2). In
de bladeren nam hij onduidelijke vlekken waar, terwijl hij voorts meende nog enkele
andere verschijnselen (afwijkingen aan de jonge vruchten, vruchtval, misvorming van
vruchten) met dit mozaïek in verband te kunnen brengen. De foto van de door
Christoff waargenomen vruchtmisvorming toont verschijnselen, welke op het uit
wendige beeld van stenigheid lijken. Uit Christ of f's waarnemingen kan echter
geen verband tussen deze vruchtmisvorming en de bladsymptomen worden afgeleid.
K. M. Smith nam in 1937 Christoff's mededelingen gedeeltelijk over. Hij
vermeldde hierover: ,,
a mosaic similar to that described on apple
The
mottling on the leaves of pears is not of a very accentuated character,
" (9).
Het mozaïek wijt hij aan aantasting door Pyrus virus 2.
In 1939 publiceerde Kienholz over de stenigheid bij peren (5). Naast de vrucht- en
de bastafwijkingen noemde hij een ,,veinlet chlorosis" en een ,,faint mottling" in de
bladeren, waarvan hij een foto publiceerde (5, foto 2 D).
Beide laatstgenoemde verschijnselen trof hij echter ook aan bij enkele overigens ogen
schijnlijk gezonde bomen, terwijl zij bij bomen, welke stenige vruchten voortbrachten,
niet altijd worden aangetroffen. Volgens Kienholz schijnt „veinlet chlorosis" echter
het bij stenigheid behorende bladsymptoom te zijn, maar de omstandigheden waardoor
het optreden ervan wordt gemaskeerd of begunstigd, zijn nog niet duidelijk.
In 1940 berichtte deze auteur op de jaarlijkse bijeenkomst van de Pacific Division of
the American Phytopathological Society (6) dat „veinlet chlorosis" in de bladeren
werd gevonden, samengaande met stenigheid in de vruchten, echter slechts in sommige
gevallen. Later in het seizoen trad dikwijls maskering op. Bovendien zouden er tussen
de verschillende perenrassen grote verschillen bestaan wat gevoeligheid en symptomen
betreft. Zelfs binnen het ras trof hij verschillen aan.
H o l m e s nam in 1948 de door K i e n h o l z beschreven verschijnselen in zijn hand
boek op onder de naam Rimocortius pyri (3).
A t k i n s o n vermeldde in 1948 bij een beschrijving van stenigheid dat hierbij geen
mozaïek in de bladeren was waargenomen (1).
M u l d e r vermeldde in 1951 bij een beschrijving van d e stenigheid bij peer, dat d e
hiervoor genoemde „veinlet chlorosis" in Nederland niet is waargenomen en dat hij
in de bladeren geen symptomen vond die met stenigheid zouden kunnen samenhan
gen (8).
K l i n k o w s k y noemt in het „Handbuch der Pflanzenkrankheiten" uitsluitend de
door Kienholz waargenomen „veinlet chlorosis" als begeleidend verschijnsel van
stenigheid (7).

244

Waarnemingen
Bij peer zijn zoals vermeld, in ons
land tot nog toe drie typen mozaïek
aangetroffen.
a.

Mozaïek.
Dit bestaat uit onscherp begrens
de, onregelmatige licht- tot geel
groene vlekken, welke willekeu
rig over het bladoppervlak ver
spreid zijn (afb. 1). De vrucht
baarheid van aangetaste bomen
gaat na korte tijd meestal merk
baar achteruit. Dit mozaïek werd
vrij duidelijk aangetroffen o.a. bij
de rassen Herzogin Elsa en Zoete
Brederode. Bij waarnemingen in
ons land is hierbij geen necrose in
de bladeren en ook geen sterke
bladval geconstateerd in tegen
stelling tot hetgeen bij het onder
c) beschreven ringvlekkenmozaïek
is waargenomen. Dit mozaïek
gaat niet gepaard met stenigheidsverschijnselen in de vruchten.

Afb. 1.
Fig. 1.

Peer.
Pear.

Mozaïek (Herzogin Elsa)
Mosaic

b. Nerfchlorose.
Een van het vorige afwijkend verschijnsel werd in 1949 te Wijdense (N.H.) na enting
aangetroffen in de bladeren van enige uit Zwitserland geïmporteerde niet nader be
kende rassen. Kleine gedeelten van de nerven waren hierbij licht verkleurd. De weef
selstroken langs de nerven waren niet in de verkleuring betrokken. Ook werd een
zwakke stippeling waargenomen.
De moederbomen vertoonden geen afwijkende verschijnselen.
Deze rassen zijn geënt op stenige Williams Duchesse. De „veredelingen" leveren
thans eveneens stenige vruchten en vertonen daarnaast dus de genoemde nerf
chlorose. Blijkbaar heeft het stenigheidsvirus, dat in de Williams Duchesse aan
wezig was en hierbij stenige vruchten veroorzaakte, in de rassen waarmee werd
omgeënt, behalve stenigheid in de vruchten ook mozaïekverschijnselen doen ont
staan. Deze nerfchlorose voldoet nauwkeurig aan d e beschrijving, die K i e n h o l z
van de ,,veinlet chlorosis" geeft en komt overeen met die op de door deze auteur
gepubliceerde foto. De verschijnselen verschillen van het hiervoor beschreven
mozaïek en van het hierna te noemen ringvlekkenmozaïek. Een en ander schijnt
erop te wijzen, dat stenigheid bij peren geen verband houdt met het in Nederland
voorkomende mozaïek en ringvlekkenmozaïek in de bladeren, maar mogelijk
samengaat met een hiervan afwijkend mozaïek verschijnsel: „veinlet chlorosis" of
nerfchlorose.
c. Ringvlekkenmozaïek.
Hierbij treden in de bladeren soms lichtgroene vlekken rondom de nerven op.
Kenmerkend zijn echter licht- tot geelgroene, soms enigszins bruin getinte ringen
en soms golflijnen. De ringen bevinden zich om nerf gedeelten en hebben meestal
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Afb. 2. Peer.

Ringvlekkenmozäiek
(Beurré
d'Anjou)

Fig. 2. Pear.

Ring
Mosaic

pattern

een puntig-ovale vorm (als de doorsnede van een discus of een lens), waarbij de
punten dan op de nerf liggen. In het algemeen zijn de ringen en lijnen duidelijk
en vrij scherp begrensd. Het weefsel binnen de ringen is normaal groen. Bij ernstige
aantasting kunnen deze binnen de ringen gelegen weefsels alsmede de ringen zelf
bruin en necrotisch worden, waarna grotere delen van het blad kunnen afsterven
en bladval kan optreden.
De bladranden zijn dikwijls sterk gegolfd en het blad is vaak vrij ernstig misvormd
als gevolg van plaatselijke groeistoringen. Niet altijd wordt het stadium van necrose
en bladval, welke verschijnselen beide als ernstig moeten worden beschouwd, bereikt.
De indruk bestaat dat in dit opzicht vrij grote verschillen in de mate van gevoeligheid
tussen de verschillende perenrassen voorkomen. Zo werden ernstige verschijnselen ge
vonden bij Zoete Brederode, Beurré d'Anjou (afb. 2) en Nouveau Poiteau.
Ringvlekkenverschijnselen, weliswaar zeer duidelijk en in sterke mate, maar zonder
necroses, werden aangetroffen o.a. bij Seigneur d'Esperen, Maagdepeer en Beurré
Hardy. Zowel van stenigheid als van het hiervoor onder a) beschreven mozaïek, is de
virusaard door entproeven in binnen- en buitenland bewezen. Voor het ringvlekkenmozaïek was dit nog niet het geval. In het voorjaar 1952 werden daarom te Wageningen een aantal enten van peer met duidelijke ringvlekkenmozaïek (ras Beurré
d'Anjou) geënt op drie volkomen gezonde .exemplaren van Comtesse de Paris (struikvorm). Twee gezonde controle-struiken, afkomstig van dezelfde partij, werden niet
veredeld. De enten sloegen alle aan. De vijf struiken stonden in een rij naast elkaar.

Afb. 3. Peer.

Ringvlekkenmoza'iek met necro
se (Beurré d'An
jou)

Fig. S. Pear.

Ringpattern mo
saic with necro
sis

In de zomer van 1953 bleek dat het ringvlekkenmozaïek zich niet alleen in de enten
weer zeer duidelijk openbaarde, maar dat ook de bladeren van de als toetsplant ge
bruikte Comtesse de Paris de verschijnselen zeer duidelijk vertoonden. De beide con
trole-bomen zijn nog steeds gezond. Hiermede is dus ook de virologische aard van dit
ringvlekkenmozaïek bij peer bewezen. Naar aanleiding van de entresultaten is het
ringvlekkenmozaïek van peer reeds opgenomen in Mededeling 119 van de Plantenziektenkundige Dienst (4).
De vruchten van enten en toetsstruiken zijn niet stenig.
In het systeem van Holmes zou voor dit virus desgewenst de naam Marmor dilucidum rt.sp. kunnen worden gebruikt (Latijn: dilucidus = helder, licht, duidelijk), dit
als tegenstelling tot het meestal onduidelijke en niet heldere mozaïek, waarvan wordt
aangenomen dat het door Marmor mali wordt veroorzaakt. Volgens de nomenclatuur
van K. M. Smith zou de aanduiding Pyrus virus 7 kunnen gelden.
Na samenvatting van literatuurgegevens en eigen waarnemingen ben ik de mening toe
gedaan dat de tot nu toe waargenomen en beschreven virusverschijnselen bij peer door
tenminste drie viren worden veroorzaakt, welke alle drie mozaïekverschijnselen in de
bladeren kunnen doen ontstaan.
De symptomen kunnen dikwijls vrij goed van elkaar worden onderscheiden (ook indien
uitsluitend bladeren worden beoordeeld). Ook in ons land komen deze drie virusziekten
(stenigheid, mozaïek en ringvlekkenmozaïek) voor; echter zijn de door het stenigheidsvirus veroorzaakte mozaïeksymptomen (lichte nerfverkleuring) bij de in ons land gang
bare rassen niet bekend.
Voor de hulp die ik van verscheidene ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst
mocht ontvangen bij het zoeken naar virus-aantastingen bij peer, het verzamelen van
praktijkgegevens en het doorlezen van het manuscript, ben ik zeer erkentelijk.

Samenvatting en conclusies.
Voorafgegaan door een literatuuroverzicht worden de tot nog toe in Nederland bij peer
aangetroffen mozaïekverschijnselen beschreven. Dit zijn mozaïek, nerfchlorose en
ringvlekkenmozaïek. Bij omgeënte peren te Wiidenes (N.H.) werden door het in het
oorspronkelijke ras aanwezige stenigheidsvirus, in de enten zowel stenigheid als een
nerfchlorose te voorschijn geroepen. Deze nerfchlorose komt geheel overeen met de
„veinlet chlorosis", die door Kienholz wordt beschreven en die soms een bege
leidend verschijnsel van stenigheid zou zijn. Zowel het gewone mozaïek als het ring
vlekkenmozaïek zijn verschillend van deze nerfchlorose, die elders in Nederland nog
niet is aangetroffen.
Het ringvlekkenmozaïek van peer kon bij enting gemakkelijk van bonte enten op gezon
de bomen worden overgebracht. De niet verente contrôlebomen bleven • gezond. De
symptomen zijn verschillend van die welke door één der tot nu toe bij peer bekende
viren worden veroorzaakt. Voorgesteld wordt de reeds provisorisch gebruikte aandui
ding ringvlekkenmoza'iekvirus als naam voor dit virus te behouden. Volgens de nomen
clatuur van Holmes zou het eventueel als Marmor dilucidum n.sp. kunnen worden
aangeduid, in het systeem van K. M. Smith zou de aanduiding Pyrus virus 7 kunnen
worden gebruikt. Na vergelijking van literatuur, proefresultaten en waarnemingen
wordt de mening geopperd, dat de tot nu toe waargenomen en beschreven virus
verschijnselen bij peer door tenminste drie viren worden veroorzaakt. De volgende
conclusies worden getrokken:
1. Het door Christoff beschreven mozaïek bij peer komt wellicht overeen met
het in Nederland voorkomende gewone mozaïek (Pyrus virus 2 = Marmor mali).
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2. De door Kienholz beschreven en afgebeelde „veinlet chlorosis" is identiek
met die welke te Wijdenes werd aangetroffen; dit verschijnsel hangt waarschijnlijk
samen met stenigheid. De door Kienholz en Atkinson beschreven stenig
heid bij peer is vermoedelijk gelijk aan die in Nederland, terwijl wellicht ook de
door Christoff afgebeelde vruchtmisvorming als zodanig moet worden opgevat.
3. Het ringvlekkenmozaïek bij peer wordt door een afzonderlijk, van de beide vorige
verschillend virus veroorzaakt (Pyrus virus 7 = Marmor dilucidum n.sp.).
S u m m a r y a n d c o n c1u s i o n s .
After a review of the literature the mosaic diseases of pears thus far found in the
Netherlands are described. These are Mosaic, Veinlet chlorosis and Ring pattern
Mosaic.
On topgrafted pears at Wijdenes (N.H.) both stony pit and a veinlet chlorosis were in
duced in the grafts by the stony pit virus present in the original variety. This veinlet
chlorosis shows quite the same as the veinlet chlorosis described by K i e n h o l z ,
which should be an accompanying symptom of stony pit. Both the common mosaic
and the ring pattern mosaic are different from this veinlet chlorosis, that has not yet
been observed in other places in the Netherlands.
The ring pattern mosaic of pears was easily transmitted by grafting diseased grafts on
healthy pears. The non grafted check-trees stayed healthy. The symptoms are quite
different from those which are caused by any of the virus diseases of pears known thus
far. The name Ring pattern Mosaic virus is proposed for this virus. In the classification
of Holmes it might be designed as Marmor dilucidum n.sp., in that of K. M. S m i t h
as Pyrus virus 7.
After comparing the literature, experiment results and observations the opinion is
advanced that the mosaicsymptoms of pears observed and described thus far are caused
bij at least three viruses.
The following is concluded:
1. The mosaic on pears described by Christoff may be identical with the faint
chlorotic spotting observed in the Netherlands (Pyrus virus 2 — Marmor mali).
2. The veinlet chlorosis described and shown by Kienholz is the same as that
observed at Wijdenes. This symptom probably is associated with stony pit. The
stony pit of pears described by Kienholz and Atkinson may be similar to
that in the Netherlands, whilst the fruit deformation showed by Christoff also
may be considered as such.
3. The ring pattern mosaic of pears is caused by a new virus, that is distinct from
the other viruses described here (Pyrus virus 7 = Marmor dilucidum n.sp.).
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DE BESTRIJDING VAN DE BONENROEST
door
Ir. M. v. d. Vliet.
Alle tot het geslacht Phaseolus behorende bonen kunnen in meer of mindere mate
worden aangetast door de bonenroest, welke wordt veroorzaakt door Uromyces
phaseolorum de Bary (syn. U. phaseoli (Pers) Wint. = U. appendiculatus (Pers.) Lév.).
Deze roestziekte kan bij vatbare rassen zeer ernstig optreden, wat zowel bij stam- als
stokbonen aanleiding kan zijn tot belangrijke oogstverminderingen. De roestzwam
overwintert d.m.v. teleuto- (winter-) sporen o.a. op bonenstokken of op afgevallen
bonenbladeren. In de voorzomer ontstaan witte vlekjes (aecidiën) op de onderzijde
van de bladeren of op de stengels. Daarna ontwikkelen zich in de zomer zowel op de
boven- als onderzijde van de bladeren talrijke roestbruine sporenhoopjes (uredosporenhoopjes), welke verstuiven. In de nazomer en in de herfst worden dan massaal bruin
zwarte sporenhoopjes (teleutosporenhoopjes) gevormd. Bij zeer vatbare rassen kan
men ook aantasting van de peulen waarnemen. Er bestaat een zeer groot aantal
physio's van deze roestzwam; ook pronkbonen kunnen door enige dezer physio's wor
den aangetast.
Hoewel ter bestrijding van deze ziekte reeds vele bestrijdingsmiddelen werden beproefd,
waren tot dusverre geen bevredigende resultaten verkregen. In 1953 werden daarom
opnieuw op enige plaatsen proeven opgezet om de werking van enige middelen ter
bestrijding van de bonenroest na te gaan.
Proef

A.

Zineb en captan werden verneveld in een concentratie van 4 %. Er is nagegaan, in
hoeverre deze middelen voorbehoedend of genezend kunnen werken. De behandelingen
zijn viermaal preventief of driemaal curatief uitgevoerd in de periode van 9 Juli tot
27 Augustus. De proef werd in drievoud uitgevoerd, terwijl driemaal op aantasting
werd beoordeeld, (tabel 1).
TABEL 1.
gem. waar
deringscijfer
zineb voorbehoedend
zineb genezend
captan voorbehoedend
captan genezend
onbehandeld

4.0
3.3
2.2
2,3
1.6

betekenis der cijfers:
5 — zwakke aantasting
1 = sterke aantasting

P r o e f B.
In deze proef werden de middelen als volgt verneveld: zineb 5 %, zineb 31h % en
Nirit 3 %. Aan vloeistof werd per bespuiting per middel 100 liter per ha gebruikt.
De eerste behandeling werd uitgevoerd toen de eerste roestvlekjes werden geconstateerd;
in de periode van 23 Juli tot 30 Augustus werden vier behandelingen verricht. De proef
werd in drievoud uitgevoerd.
Om de verschillen in werking der middelen zo goed mogelijk vast te leggen, werden
in deze proef tellingen verricht. Aan de hand van het aantal op de bladeren voor
komende sporenhoopjes werd een schaal gemaakt met de volgende indeling:
0; 0-25; 25-50; 50-100; 100-150; 150-200 en meer dan 200.
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Van ieder veldje werden 100 bladeren geplukt, die stuk voor stuk werden bekeken en
ingedeeld naar bovengenoemde schaal.
Het gemiddelde resultaat is in een grafiek (zie afb.) weergegeven. Horizontaal is de
schaalindeling aangegeven, verticaal het aantal bladeren, dat in een bepaalde groep
behoort. Voor 1 blad werd 2 mm genomen. Zo werden bv. bij de controle 10 bladeren
met 0-25 sporenhoopjes geteld.
Zineb voldeed ook in deze proef het best; er was geen verschil tussen de veldjes be
handeld met 5 % of 3Vä % zineb.
Proef C.
In deze proef is de preventieve werking van zineb, Nirit en captan in een concentratie
van resp. 0.35, 0.5 en 0.5 % nagegaan. In de periode van 30 Juni tot 2 September
werden acht behandelingen uitgevoerd. Ook in deze proef gaf zineb de beste resul
taten.
Conclusies:
Hoewel herhaling van de proeven noodzakelijk is, is er toch een aanwijzing, dat met
zineb-preparaten goede resultaten ter bestrijding van de bonenroest kunnen worden
verkregen. Het zal vermoedelijk beter zijn met de bestrijding te beginnen voordat er
sprake is van enige aantasting. Met captan en Nirit is nog onvoldoende ervaring ver
kregen.

BONENROEST

ZINEB 5%

ZINEB 3,5 %

CONTROLE
10 mm
2 mm = 1 BLAD
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ENIGE SCHADELIJKE MIJTENSOORTEN OP CULTUURGEWASSEN EN IN
VOORRADEN
door
C. F. van de Bund.

In ons land is gedurende de laatste 20 jaar zeer weinig bekend geworden omtrent het
schadelijk optreden van mijten in cultuurgewassen en voorraden. Sinds 1952 tracht
de Plantenziektenkundige Dienst deze leemte aan te vullen.
Evenals in 1952 werd er in 1953 een onderzoek ingesteld naar het optreden van
spintmijten in appelboomgaarden. Uit de resultaaten van dit onderzoek bleek, dat de
kruisbessenspintmijt, Bryobia praetiosa Koch, plaatselijk zeer gewoon op appel voor
kwam; ook schade, door deze soort veroorzaakt, is op verschillende plaatsen waar
genomen. In 1953 werd de kruisbessenspintmijt op appel o.a. te Valkenswaard (14
April), Arnhem (15 April), Olst (25 April), Cothen (21 April), Zevenaar (23 April),
Leeuwarden (25 April), Lienden (21 April) en Utrecht (19 Mei) gevonden.
Bekend is, dat de kruisbessenspintmijt, die op vele gewassen voorkomt en waarop de
levenswijze zeer verschillend kan zijn, op kruisbes slechts één generatie per jaar heeft.
Op appel echter heeft dezelfde soort meer dan één generatie per jaar, volgens Duitse
gegevens 4 generaties. Ondanks dit grote verschil in levenswijze, hetwelk men bij deze
spintmijt op verschillende gewassen heeft geconstateerd, is het nog niet gelukt tussen
deze biologische rassen enig morphologisch verschil te vinden.
Op grassen trad de kruisbessenspintmijt dit jaar lokaal op; op verschillende plaatsen
gaf dit aanleiding tot overlast in huis; o.a. werd dit verschijnsel door ons geconstateerd
te Nuland (N.Br.), waar deze mijten massaal optraden op de buitenmuren van een
woonhuis; tevens drongen zij in enkele vertrekken door. Ook op het vliegveld Schiphol
kwamen zij in de daar aanwezige loodsen voor, terwijl er te Wageningen op enkele
huizen talrijke exemplaren op de buitenmuren rondliepen. In al deze gevallen was
sprake van een massamigratie vanuit zwaar aangetast grasland. Ook in Duitsland is
dit verschijnsel waargenomen. Werner Ext. bericht hierover in Zeitschrift für
Pflanzenschutz 60 (1953) 407—408.
Wat de oorzaak van zulk een massamigratie is, is onbekend. Maar algemene gegevens
van de kruisbessenspinmijt kan men vinden in S o r a u e r, Handbuch der Pflanzen
krankheiten, Band IV, le Lieferung; Spinnentiere door F. Zachez, blz. 148; Mede
delingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen 42, 1939 blz. 16, en in HöfcherBriefe 5, 1952 blz. 15—18 R. Roesler — Die Stachelbeermilbe, Bryobia prae
tiosa Koch, in der Pfals.
Van de Finse Plantenziektenkundige Dienst ontvingen wij mijten, die in Kuopia (mid
den Finland) m een kas schade aan Phyllocactus veroorzaakten. Het bleek de spintmijt
Tenuipalpus cactorum Oudms. te zijn, die ook in ons land en Duitsland in kassen
schade aan Succulenten en Cacteeën kan veroorzaken.

Tenuipalpus phoenicis Geyskes werd te Bennekom in een particuliere woning op een
bontbladige Hedera gevonden. Deze mijt, die tot dusver slechts gevonden was op
palmen, vooral op Phoenix, trad hier in huis op bovengenoemde kamerplant op. De
schade bestond uit verschrompelingen en misvormingen van het blad. Later ziet men
dorre plekjes optreden en kan het blad afvallen.
Vanuit Aalsmeer werd ons een Dendrobium toegezonden, die ernstig was beschadigd.
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De plant bleek te zijn aangetast door spintmijten, behorend tot de soort Tenuipalpus
orchidearum Parfitt. Deze soort is van tropische oorsprong, hij is vooral in Indonesië
gewoon op Orchideeën (Zie „De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië" door
Dr L. G. E. van Kaishoven). In ons land komt deze spintmijt voornamelijk in ver
warmde kassen op Orchideeën voor. De schade bestaat uit een zilverachtige verkleuring
aan de onderzijde van de bladeren, terwijl de bovenzijde geel verkleurt. Later ontstaan
bruine en zwarte vlekken, waarna het blad spoedig afvalt.
Nadere bijzonderheden omtrent de drie bovengenoemde Tenuipalpussoorten zijn te
vinden in de Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen 42, 1939,
blz. 20—26.
In kassen vonden wij de soort Tarsonemus pallidus Banks, te Stevensbeek op Gloxinia
en Begonia en te Aalsmeer op Cyclamen, Fatshedera, Hedera en Nertera depressa.
Eveneens in kassen werd Hemitarsonemus latus Banks op Columnea en Hedera te
Nijmegen, en in Aalsmeer op Impatiens aangetroffen. Beide soorten veroorzaakten op
bovengenoemde gewassen aanzienlijke schade. Tengevolge van het optreden van deze
mijten treden er ernstige misvormingen op aan de topbladeren, knoppen en stengels.
De aangetaste plekken worden later bruinachtig getint en sterven tenslotte af. Als
gevolg van deze aantasting blijven vele planten in de groei steken, gaan kwijnen en
worden dan als regel waardeloos als handelsproduct. Beide soorten kunnen met succes
met spuitzwavel worden bestreden.
Behalve in kassen trad Tarsonemus pallidus Banks in 1953 te Zundert in ernstige mate
in aardbeien op.
Elk jaar krijgen wij klachten omtrent het in particuliere woonhuizen zeer talrijke en
vaak ook zeer hinderlijke optreden van de huismijt Glyciphagus domesticus Deg. en
de daaraan zeer nauw verwante soort Glycipagus destructor Deg. Ook in 1953 hebben
wij beide soorten weer ontvangen. In de meeste gevallen ontwikkelen de mijten zich
in de vullingen van stoelen, canapé's, divans e.d., vooral als de vullingen uit Crin
dAfrique of zeegras bestaan. De mijten voeden zich in hoofdzaak met organisch afval
en schimmels. Zij kunnen zich alleen goed ontwikkelen bij een hoge relatieve lucht
vochtigheid. Is de woning erg vochtig, dan kunnen pas gekochte meubelen dikwijls
aanleiding zijn tot een ernstige mijtenplaag. De mijten kunnen dan zo talrijk optreden,
dat men deze diertjes op allerlei voorwerpen als „levend stof" kan waarnemen,
meestal tot wanhoop van de huisvrouw. Dergelijke mijtenplagen kunnen worden be
streden door het huis enige dagen achtereen flink droog te stoken en tegelijk bij sterk
drogend weer goed te luchten. Vaak is één behandeling niet genoeg; de maatregel
moet dan één of twee maal worden herhaald.
Een ongeveer analoog geval was het massaal optreden van Tyrophagus castellanii
Hirst te Ootmarsum op de deel van een boerderij, terwijl de mijten tevens talrijk voor
kwamen in het vers geoogste hooi. In dit geval waren de mijten zo talrijk dat er een
laag op de vloer lag, die kon worden opgeveegd. Zeer waarschijnlijk was de aanwezig
heid van de talloze mijten te wijten aan de te vochtige toestand van het hooi tijdens het
binnenhalen van de oogst. Hooi, dat in sterke mate bezet is met mijten, kan als vee
voeder gevaren opleveren voor het vee. Ernstig besmette partijen kan men het best
vernietigen. Licht besmet hooi kan vlak voor het voederen gemengd worden met een
grotere hoeveelheid schoon hooi, in een verhouding van 1 : 4, teneinde de schadelijke
gevolgen te voorkomen.
Aangetast hooi dient zo snel mogelijk te worden opgeruimd om uitbreiding van de
aantasting tegen te gaan. Wat de bestrijding betreft, geldt ook hier weer het omlaag
brengen van de relatieve luchtvochtigheid, hetgeen men hier kan bereiken door flink
te ventileren bij drogend weer en geregeld omzetten van het te vochige hooi.
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ALFABETISCH REGISTER

A
Aalbes: 89
Aaltjes: 7, 8, 13, 19, 22, 24, 26, 27, 31,
32, 89, 93—96, 100, 105, 110, 111, 113,
114, 129, 131, 162, 165—167, 182, 183,
187, 189—191, 196—233
Aardappel: 7, 8, 12—18, 24, 34—59, 82,
130—132, 150—152, 156—167, 186, 187,
189, 198, 200, 204—210
Aardappelcystenaaltje (Aardappelmoeheid):
7, 8, 13, 129, 162, 165—167, 183, 187,
189, 191, 196, 200, 208, 222, 223, 225
Aardappel wratziekte: 7, 58, 132, 159, 160,
162, 166, 187
Aardappelziekte, de: 12, 15, 34, 46, 52, 53,
58, 122, 151, 186, 188
Aardbei: 75, 80, 81, 88, 183, 185, 194, 199,
200, 223, 227, 228, 252
Aardbeibloesemkever: 90
Aardbeimijt: 88, 252
Aardbeistengelsteker: 92
Aardmuis: 176
Aardvlo: 28, 30, 160
ABC-ziekte van aardappelen: 16, 17, 56, 186
Abeel: 127, 153, 200
Abnormale sterfte bij aalbes: 89
Abraxas grossulariata L.: 89
Acanthoscelides obtectus Say: 126
Acantholena spinipes Mg.: 113, 187
Acer sp.: 132, 153
Aceria tulipae Keifer: 103. 114
Acidanthera sp.: 94
Acrogenus rosettae Van Katwijk: 87
Acyrthosiphon pisum Harris: 21
Aegopodium podagraria L.: 77, 185
Afstervingsverschijnselen in gazons en sport
velden: 26
Agriotes sp.: 13, 55, 59, 183, 184
Agrobacterium tumefaciens (Sm. et Towns.)
Conn.: 95
Akkerthrips, vroege: 12, 19, 21, 24, 31
Alexandrijnse rat: 178
Allergische verschijnselen bij het vee: 12
Allium ascalonicum L.: 96, 103, 189
cepa L.: 77, 96, 103, 155, 161, 169,
184, 189
„
porrum L.: 102, 188
„
sativum L.: 103, 189
Alnus sp.: 200, 228
Alopecurus myosuroides Huds.: 75, 184
Alphitobius diaperinus Panz.: 126
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.: 28
„
porri Ell. Neerg. ƒ. sp. dauci
Kühn Neerg.: 104
„
radicina M.D. et E.: 104
„
solani (Ell. et Mart.) Jones et
Grout: 13, 103, 186
„
sp.: 168
„
-ziekte: 13, 103, 186

A mara fulva Deg.: 13
Amerikaanse eik: 157, 158
Amerikaanse vaatziekte: 22
Andijvie: 96, 200, 218—220
Anemone hepatica L.: 227
Anemoon: 153, 227
Anguillulina pratensis De Man: 232, 233
Anisandrus dispar F.: 84
Anjer: 93, 157, 164, 188
Anobium punctatum Deg.: 126
Anthanomus grandis Boh.: 163
„
rubi Hbst: 90, 92
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm.: 77, 185
Aplielenchoides fragariae (Ritzema Bos
1891) Christii 1932: 89, 94
„
ritzemabosi (Schwartz
1912) Steiner 1932: 89, 94
sp.: 196, 203 227, 233
Aphodius fimetarius L.: 97
Apium graveolens L.: 82, 118, 168, 188, 233
Apodemus sylvaticus L.: 178
Appel: 80, 81, 82, 84—86, 153, 187, 188,
194, 198—200, 205, 227, 228, 251
Appelmeeldauw: 82, 194
Appelmozaïekvirus: 86
Appelschurft: 93, 105
Ardis bipunctata Klug: 92
Argyresthia conjugella Zeil.: 84
Aronskelk: 94
Arrhenaterum elatius (L.) Presl.: 68, 70, 72,
73
Arthemisia sp.: 93
Arvicola terrestris terrestris L.: 7, 173, 175,
178, 183, 190
Asparagus officinalis L.: 80, 97, 117, 187,
188, 196, 200, 205, 218
Asperge: 80, 97, 117, 187, 188, 196, 200,
205, 218
Aspergeroest: 117, 187
Aspergevlieg: 80, 97, 117
Aspergillus niger Van Tiegh: 104
Aspidiotus sp.: 133, 189
Atomaria linearis Steph.: 18, 187
Augurk: 98, 140
A ulacas-pis rosae Bché: 93
Aurantioideae: 167
Avena fatua L.: 75, 184
„ sativa L.: 13, 23, 59—61, 65, 66, 69,
71, 73, 78, 200, 204, 205,
209, 210, 223, 225, 226
Aves sp.: 7, 28, 127, 190
Azalea mollis BI.: 159
Azalea sp.: 155
B
Bacteriën: 7, 8, 15, 94, 101, 102, 104, 124
Bacterierot in aronskelk: 94
Bacterievlekkenziekte in bloemkool: 97, 101
„
„ broccoli: 97, 101
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Bacteriezachtrot in cichorei: 97
„
„ koolraap: 101
„
„ ui, sjalot, knoflook: 104
Bacterieziekte bij bladbegonia: 94
„
in ramanas: 102
„ wilg: 124
Bastaardrups: 123
Bastaardsatijnvlinder: 123
Bastziekte bij appel: 86
Begoniaknollen: 153, 155, 156, 166
Begonia rex Putz.: 94
Begonia sp.: 94, 200, 252
Begonia tuberhybrida hort.: 153, 155, 156,
166
Bellis perennis L.: 95, 185
Berberis: 162
Bereklauw: 76, 185
Bergden: 76
Bericht over onkruidbestrijdingsmiddelen: 75
Bessenspanrups: 89
Bestrijdingsmiddelen: 7, 8, 133, 141, 147,
192
-besluit: 133, 147
„
-gids: 7
„
-wet: 7, 141
Beta vulgaris L.: 12, 13, 18, 55, 56, 60, 7375, 160, 168, 184, 195, 196, 200-202, 204206, 208, 209, 214, 223, 225, 234
Beuk: 132, 153, 157
Bewaren van aardappelen: 56
Bibio sp.: 98
Biet: 12, 13, 18, 55, 56, 59, 60, 73—75, 160,
168, 184, 195, 196, 200—202, 204—205,
208, 209, 214, 223, 225, 234
Bietencystenaaltje: 19, 100, 203
Bietenkevertje: 18, 187
Bietenluis: 236
Bietenvlieg: 187, 234 ,237
Bladaaltjes: 89, 94, 196, 203, 227, 233
„
bij aardbei: 89
Bladbegonia: 94
Bladluis: 15, 51, 81, 135, 138, 153, 194
Bladrandkever: 21, 135, 185, 193
Bladrol: 15, 18
Bladrollers-: 84, 92, 187
„
bij appel: 84
„
bij Juniperus: 92
Bladval: 87, 93
Bladvlekkenziekte in andijvie: 96
„
„ biet: 20
„
„ komkommer: 99
„ prei: 188
„
„ selderie: 118, 168, 188
„
„ tomaat: 195
„
„ veldbonen: 31
Bladvuur in komkommer: 195
Bladwesp: 92
Blauwmaanzaad: 169, 200, 206
Bloedluis: 85, 194
Bloembollen: 7, 130, 150, 153—159
Bloemkool: 97, 100, 101, 103, 155
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Bodemmoeheid: 8, 110, 189, 197
„
in de boomkwekerij: 8, 110,
189
„
„ fruitaanplantingen: 8
Bollenmijt: 156
Bolrot bij narcis: 193
Bonenkever: 168, 169
Bonenroest: 249, 250
Bonenspint: 135
Bonenvlieg: 29, 100, 102, 183, 238, 240, 243
Boon: 72, 73, 80, 168, 169, 184, 188, 200,
228, 249
Bonte rat: 178
Bosbomen: 8
Bosmuis: 178
Boterbloem: 79, 184
Boterzaad: 169
Botrytis cinerea Pers.: 20, 22, 31, 68, 89,
104, 169
„
fabae Sard.: 31
,,
gladiolorum Timm.: 189
„
sp.: 169
„
tulipae (Lib.) Lind: 95, 159, 193
„
-ziekte in aardbeien: 194
„
„
„ erwten: 22, 23
„
„
„ lijnzaad (vlas): 31, 68,

Bourletiella pruinosa Tullb.: 103
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Braam: 90, 91, 188

Brachydesmus superus Latz.: 103
Brassica napus L.: 27, 61, 136, 183
„
„ var. napobrassica (L.)
Rchb.: 101, 200, 201, 228

„

oleracea L.: 7, 99, 168, 195, 200,

„

oleracea var. botrytis L. subvar.
cauliflora (Gars.) DC.: 97, 100,

„

228

101, 103, 155

oleracea var. botrytis L. subvar.
cymosa Duch.: 97
„
oleracea L. var. bullata DC. ƒ.
gemmifera (DC.) Schulz.: 100
„
oleracea var. capitata L. subvar.
sphaerica DC. f. rubra DC.: 101
Brassica rapa L.: 30

Broccoli: 97
Broodkever: 125, 168, 169
Brouwgerst: 185
Bruchus rufimanus Boh.: 7, 125, 169, 183
Bruine rat: 7, 173, 174, 178
Bruine roest: 65, 66
Bruine vlekken in Alpha en Furore: 18
Bryobia praetiosa Koch: 251
Builenbrand: 29, 185
Buxus sp.: 155

C
Cacaomot: 125
Cacteeën: 251
Calciumgebrek: 33

Camassia esculenta Ldl.: 153
Campanula: 159

Capsella bursa-pastoris Med.: 100
Caradrina quadripunctata L.: 125
Cassida nobilis L.: 18
„
sp.: 18
Centauria sp.: 93
Cephide sp.: 90
Ceratophorum setosum Kirch.: 91
Cercospora beticola Sacc.: 20
Ceuthorrhynchus assimilis Payk.: 28, 62,
Champignon: 97

63, 136, 186, 193

Chenopodium spp.: 75
Chilocorus renipustulatus Schriba: 92
Chlorose: 190

Chortophila brassicae Bché: 99, 100, 141,
143, 187, 195

„

cilicrura Rond.: 29, 100, 102,
183, 238, 240, 243

Chrysanthemum sp.: 93
„
leucanthemum L.: 200
„
maximum Ram.: 94, 200

Cichorei: 97, 127, 169
Cichorium endivia L.: 96, 200, 218, 219,
220
Cichorium intybus L.: 97, 127, 169, 200,
Ciderapples: 158, 160
Cimicifuga: 200
Citrusfruit: 154, 157

208-210, 228

Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth.:
98, 140, 195

Cladosporium fulvum Cke.: 195
Clematis spp.: 155
Clethrionomys glareolus Schreb.: 176
Clivina-soorten: 28
Coccus hesperidum L.: 88
Cold-test: 73

Colletotrichum linclemuthianum (Sacc. et
„
„

Magn.): 29, 185

spinaciae Ell. et Halst.: 169
trifoliï Brain, et Ess. in

Serradella: 182, 187
Coloradokever: 7-9, 52, 55, 128, 135, 155,
158, 159, 161, 162, 164, 187
Columnea: 252
Coniferen: 153, 160, 184
Coninomus nodifer Westw.: 126
Coniophora cerebella Alb. et Schw.: 127
Consumptieaardappelen: 15, 44, 150-152,
159-161, 163, 165
Contarinia nasturtii Kieff. (= torquens De
Mey): 27, 118, 187, 188
„
pisi Winn.: 21, 185
Convallaria-kiemen: 166
Convallaria majalis L.: 166, 199, 200, 227
Cornus spp.: 132, 153
Corsicaanse den: 76
Corticium vagum Berk, et Curt.: 13, 19, 153
Cotoneaster spp.: 132, 153
Crataegus spp.: 132, 153
Crataerrhina pallida Lah.: 127
Crocus Candidus Clarke: 153
„ sieberi Gay: 153

Cryptophagus subfasciatus Kraatz.: 127
Cryptorrhynchus lapathi L.: 193
Cucumis sativus L. 96, 98, 136, 138, 140,
194, 195

Cucurbita ficifolia Bché: 98, 99
Cumminsiella sanguinea (Peck) Arth.: 163
Cyclamen spp.: 94, 252
Cydonia spp.: 132, 153
Cylindrocarpon radicicola Wr. in wortelen:

104, 233
Cystenaaltjes: 19, 100, 196, 197, 225. Zie

Heterodera spp.
Cystopus Candidus (Pers. et Chév.) Lev.: 100
D
Dahliaknollen: 165, 189
Dahlia sp.: 94, 158, 160, 165, 189
Dalende rozenscheutboorder: 92
Das: 28
Dasyneura brassicae Winn.: 27, 63, 64, 186
Daucus carota L.: 96, 104, 141, 142, 161,
169, 195, 198, 200, 206, 215-218
Dauwnetelcystenaaltje: 204
Delia cilicrura Rond.: 183
Delphinium sp.: 200
Den: 123
Dendrobium sp.: 251
Depressaria nervosa Hw.: 64, 186
Dermestes ater Deg,: 126
„
vulpinus F.: 178
Dermestiden: 178
Destructoraaltje: 13, 19, 95, 114
Deuterosminthurus bicinctus Koch: 127
Diagnostiek: 190
Dianthus: 93, 157, 164, 188
Diaspis visci Schrk: 92
Didymella applanata (Mies'sl.) Sacc.: 90
„
dianthi C. C. Burt.: 164
Diefje: 125
Digitalis purpurea L.: 105
Dinlocarpon rosae Wolf.: 93
Distel: 185
Ditylenchus destructor Thorne 1945: 13, 19,
95, 114
dipsaci (Kühn) Filipjev 1936:
13, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 95, 96, 105
Ditylenchus radicicola (Greeff) Filipjev e.a.:
26, 183, 190, 210, 213
sp.: 196, 227
Documentatie: 179
Dode harrel: 31
Doodspuiten van aardappelen: 52, 53
„
„ het loof: 15, 53
Dopluis bij pruim: 88
üotichiza populea Sacc. et Briard.: 109, 189
Douglas: 76
Druif: 88, 160
Druifluis: 160
Duist: 75, 184
Duiveboon: 13
Duif: 28
Duizendknopigen: 75
Dwergroest: 24, 65, 66
Dwergziekte bij framboos: 90
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E

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. v. pallens

Echte meeldauw: 27
Eckelraderziekte: 87, 188
Eik: 80, 123, 155, 157, 158
Eikel: 154, 158
Els: 200
Emelten: 12, 183, 185
Emphytus cinctus L.: 92
Enarmonia nigricana F.: 21, 185
Engels raaigras: 26, 187, 198, 200, 206, 213
Engerlingen: 13
Ephestia elutella Hb. 125
Epidiaspis: 189
Epithrix cucumeris Harr.: 160
„
fuscula Crotch.: 160
Ericaceeën: 153, 155
Eriophyes ribis Nal.: 91
„
tulipae Keifer: 103, 114
Eriosoma lanigerum Hausm.: 85, 194
Erwinia aroideae (Towns.) Holland: 94
„
carotovora (Jones) Holland in
aardappelen: 15, 52
„
in cichorei: 97
„
„ koolraap: 101
„
„ ui, sjalot en knoflook: 104
,
„ wortelen: 104
Erwt: 12, 21, 72-75, 168, 169, 184, 196, 200,
206, 221, 222

Erwtenbladluis: 21
Erwtenbladrandkever: 21, 135, 185, 193
Erwtencystenaaltje: 221, 232
Erwtenpeulboorder: 21, 185
Erysiphe graminis D.C.: 25, 93
„
horridula Lév.: 115, 188
„
polygoni D.C.: 27
Es: 123
Eulecanium corni Bché: 88
Euproctis phaeorrhoea Don.: 123
F
Fabrieksaardappelen:

zie

Fagus sp.: 132, 153
„ sylvatica L.: 157

industrieaardap
pelen

Faint mottling: 244
Fatshedera Guill: 252
Fazant: 28
Fluitekruid: 77, 185
Fosforzuurgebrek: 25
Foto's: 181
Fragaria spp.: 75, 80, 81, 88, 183, 185, 194,
199, 200, 223, 227, 228, 252
Framboos: 90
Frambozenkever: 90, 194
Frans raaigras: 68, 70, 72, 73
Fraxinus excelsior L.: 123
Fritvlieg: 23, 28
Fruitmotje: 80, 84, 187
Fruitspint: 81, 194
Fungicide werking van zaadontsmettingsmid
delen: 69
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Wr.: 95, 96

„
„

bulbigenum Cke. et Mass.: 158
culmorum (W.G.Sm.) Sacc.: 25,

„
„
„

graminum Corda: 26
oxysporum: 99, 182
„
f. pisi ras 1 (Lind.)

„

solani (Mart. pr. t.) Att. et Wr.:

„

spp.: 12

„
„
„

26, 104

Sny. et Hansen: 22
22

„
„
„

in aardappelen: 57
„ asperge: 188
„ gladiolenknollen: 111,
193
„
„
„ grassen: 26, 187
„
„
„ komkommers: 98, 99
„
„
„ mais: 29
„
„
„ wortelen: 104
Fusicladium pyranthae Thüm: 93

G
Galeopsis sp.: 203, 228

Galmijt in Helenium: 95
„
„ tulpenbollen: 103, 114
„
„ ui, sjalot en knoflook: 103, 104
Gammavlinder: 80, 187
Ganzevoetigen: 75
Gastel: 183
Gebreksziekten: 25, 29
Geelziek: 95
Gele roest: 65, 66
Gerst: 23-25, 65-66, 169, 185, 200, 205-210,
223
Gevlekte eikencicade: 87
Gewone houtworm: 126
Gladiolus: 77, 78, 94, 111, 163, 164, 184,
185, 189, 193
Gladiolenthrips: 94
Gloeosporium caulivorum Kirchner: 27
Gloxinia: 94, 153, 155, 156, 159, 166, 252
Glyciphagus destructor Deg.: 252
„
domesticus Deg.: 252
Gordelschurft: 20
Gouden regen: 91, 92, 198-200
Graan: 12, 13, 15, 23, 26, 55, 56, 65, 7274, 78, 185, 191, 196, 200, 205, 208,
209, 214, 225, 226
Graanloopkever: 23
Gracilia minuta F.: 126
Grassen: 12, 13, 15, 26, 70-72, 74, 75, 77,
78, 183-185, 187, 196, 197, 200,
203, 204, 210-214, 223, 226, 251
Grijze bolsnuittor: 18
Grijze lapsnuittor: 81
Grondnoten: 126
Groot hoefblad: 77, 184
Grote houtworm: 126
Grote narcisvlieg: 95, 112, 189
Grove den: 76, 123

H
Haagwinde: 184
IIartigia nigra Harris: 90
Haver: 13, 23, 59—61, 65, 66, 69, 71—73,
78, 200, 204, 205, 209, 210, 223, 225, 226
Havercys'tenaaltje: 24, 191, 203
Haverstuifbrand: 24, 69, 71—73, 184
Hechtvermogen zaadontsmettingsmiddelen:
71
Hedera (bontbladig): 251, 252
„ canariensis W.: 158, 160
Heksenkringen: 26
Helenium sp.: 95
Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat.: 104
Helminthosporium gramineum Rahb.: 25,
184
„
sp.: 169
Helophorus rufipes Bosc.: 30
„
rugosus Oliv.: 30
Hemitarsonemus latus Banks: 252
Hepatica sp.: 199
Heracleum sphondylium L.: 76, 185
Herderstasje: 100
Heterodera avenae Filipjev: 24, 191, 203
„
cruciferae Franklin 1945: 100,
183
„
goettingiana Liebscher: 221, 231
„
major Franklin: 24, 191
„
marioni (Cornu) Goodey: 189
„
rostochiensis Wollenweber 1923:
7, 8, 13, 129, 162, 165—167,
183, 187, 189, 191, 196, 200,
208, 222, 223, 225, 229
„
schachtii Schmidt 1871: 19, 100,
203
spp., 100, 182, 189—191, 196,
203, 204, 210, 211, 213, 223,
227, 228, 230, 232
Hofmannophila pseudospretella Stt.: 125,
169
Hooi: 167, 252
Hoplolaimus uniformis Thorne 1949: 93,
196, 197, 205, 214, 215, 218, 219, 220,
222, 223, 227, 230, 231, 233
Hordeum vulgare L.: 23—25, 65, 66, 169,
185, 200, 205—210, 223
Houtschors'kever: 84
Houtworm (gewone): 126
„
(grote): 126
Huisbok: 126
Huismijt: 252
Huismuis: 178
Huiszwam: 127
Hyacinthus: 95, 184, 189
Hydrangea sp.: 155
Hydrellia griseola Fall.: 26
Hylemya coarctata Fall.: 23
Hylotrupes bajulus L.: 126
Hypsopygia costalis F.: 125
I
Iberis sp.: 200, 228
lep: 7, 132, 153, 155, 158, 160

lepenziekte: 7

Impatiens sp.: 159, 252
Industrie-aardappelen: 150, 152, 160
Inktziekte van bloembollen: 158
Insecticiden, invloed op de geur en smaak
van aardappelen: 55
Iris sp.: 126
Jeneverbes: 92
Juglans sp.: 132, 153
J unikevertje: 13

Juniperus communis L.: 92

K

Kabatiella caulivora (Kirchn.) Karak: 27
Kakkerlak: 178
Kalanchoë: 159
Kaliblauw: 18
Kalkgebrek: 21, 31
Kalmia spp.: 155
Kanker bij vruchtbomen: 86
Karwij: 169
Karwijmot: 64, 186
Katoen: 163
Katoensnuitkever: 163
Kelderzwam: 127
Kers: 80, 87, 157, 188, 200
Kersenvlieg: 7, 80, 87, 157, 158, 187, 189
Keuring zaadontsmettingsmiddelen: 72
Kippen: 84
Klaver: 27, 125, 191, 203, 210, 212, 213,
223
Klavercystenaaltje: 19, 204
Klaverkanker: 27
Knaagdieren: 9
Knoflook: 103, 189
Knolbegonia: 153, 156
Knollenaaltje: 13
Knolvoet bij kool: 195
Knolziekte bij aardappelen: 187
Knopkruid: 185
Knopmade: 21, 185
Kolfschimmels: 29
Kolfsteel- en spilrot: 29
Komkommer: 96, 98, 136, 138, 140, 194,
195
Kool: 7, 99, 168, 195, 200
Koolcvstenaaltje: 100, 183
Koolgalmug: 27, 118, 187, 188
Koolraap: 101, 200, 201, 228
Koolvlieg: 99, 100, 141, 143, 187, 195
Koolzaad: 27, 61, 136, 183
Koolzaadaardvlo: 28, 61, 62, 186
Koolzaadgalmug: 27, 63, 64, 186
Koolzaadglanskever: 28, 136
Koolzaadsnuitkever: 28, 62, 63, 136, 186,
193
Koper beschadiging: 83
Kopergebrek: 25
Koudebeschadiging: 22
Kraaiachtigen: 28
Kratten: 151
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Kringerigheid: 15
Kroonroest: 65, 66, 162
Kroten: 195
Kruisbes: 91, 251
Kruisbessenspintmijt: 251
Krul: 32
Krulziekte bij kers: 88
„
„ perzik: 88
Kuilrot bij bieten: 20
Kwade harten: 168, 169
Kwee: 82

Lycopersicum esculentum Mill.: 96,

103,
122, 160, 169, 188, 195
„
virus 3: 165
Lycoria (vlieg)-larven: 99
Lyda campestris Fall.: 123

M
Maanzaad zie blauwmaanzaad

Macrostis fuscula Zett.: 90
Madeliefje: 95, 185

Mahonia aquifolium Nutt: 163
„
spp.: 162

L
Laanbomen: 8

Laburnum alpinum Bercht et Presl. var.
Vossii-Boom: 91

„

anagvroides Med.: 91, 198—200
spp.: 91, 92, 198—200
Lactuca sativa L.: 96, 103, 158, 168, 199,
200, 218—220, 227

„ virus 1: 188
Lampetia equestris F.: 95, 112, 189

Landbouws'tambonen: 185
Lantaarnplaatjes: 181
Lasius niger L.: 127
Laspeyresia woeberiana Schiff.: 84
Lathyrus sp.: 94
Leermiddelen: 181
Lelie: 200
Lelietjes van dalen: 199, 200
Leptinotarsa decemlineata Say: 7—9, 52,
55, 128, 135, 155, 158, 159, 161, 162,
164, 187
Leptosphaeria coniothyrium (Schi.) Sacc.: 90
Lespedeza formosa Khne: 92
Lieveheersbeestje: 92
Ligustrum ovalifolium Hassk.: 200, 223, 232
„
sp.: 132, 153
Lijnzaad: 68, 69, 71, 72, 169, 184
Lijsterbes: 84, 123, 200
Lijsterbesmotje: 84
Lilium speciosum L.: 200, 228
Limburgse bóskriek: 155
Limothrïps cerealum Hal.:23
Linum usitatissimum L.: 12, 19, 31, 68,
71—75, 169, 182, 184, 192
Lolium perenne L.: 26, 187, 198, 200, 206,
213
Longitarsus parvulus Payk.: 127
Loodglansziekte: 81, 127
Loofklappen van aardappelen: 53
Loopkever: 13, 18, 28
Loze pakjes': 23
Lucerne: 125, 206
Luis: 20, 138, 160
Luisvlieg: 127
Lupine: 182, 184, 199, 200, 227
Lupinus luteus L.: 199, 227
„
polyphyllus Lindb.: 200
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Mais: 12. 13, 28, 59—61, 72, 73, 75, 184,
196, 199—202, 205, 206, 209—210, 213,
215, 221
Mais'boorder: 93
Magnesiumgebrek: 25, 29
Malus pumila Mill.: 80—82, 84—86, 153,
187, 188, 194, 198—200, 205, 227, 228,
251
Malus sp.: 132
Mangâangebrek: 21, 25
Marasmius oreadus (Bolt.) Fr.: 26
Marmor dilucidum n.sp.: 247, 248
„
Laburnii Holmes: 91
mali Holmes: 86, 244, 247, 248
Marssonina panattoniana (Bert.) Magn.: 96
Mechanische beschadiging: 18
Meeldauw (echte): 27
„
bij appel: 82, 194
„
„ graan: 25
„
„ vergeetmijnietje: 115, 188
„
(valse) bij biet: 20
„
„
„ erwten: 22
„
„
„ radijs: 102
„
„
„ roos: 93
Meelworm: 178
Meidoorn: 200
Meikever: 13
Melampsora lini (Pers.) Desm.: 31
Meligethes aeneus F.: 28, 136
Meloidogyne spp.: 93, 94, 96, 196, 205, 207
—209, 227, 229, 230
Melolontha melolontha L.: 13
Melus melus L.: 28
Merulius domesticus Falck: 127
„
lacrymans (Jacq.) Fr.: 127
Mesocricetus auratus Waterh.: 178
Mestkevertje in champignons: 97
Meubelen: 252
Microtus agrestis L.: 176
arvalis PalL: 7, 172, 173, 176,
183, 190
Mier: 127
Mierikwortel: 100, 167
Millioenpoot: 103
Mineervlieg: 26
Mijt: 81, 168, 169, 182, 189, 191, 195, 251,
252
Modderkever: 30

Mozaïek bij appel: 86
„
„ goudenregen 91
„
„ Lespedeza: 92
„
„ peer: 244-248
„
-ziekte bij veldbonen: 31
Monomorium pharaonis L.: 127
Muis: 7, 9, 14«, 147, 170, 176, 182, 190
Muskusrat: 9, 11, 176, 177, 182
Mus musculus L.: 178
Muur: 185
Myosotis L. var.: 115, 116, 188
Mystrosporium adustum Mass.: 158
N
Nachtvorst: 80
„
bij vlas: 32
Narcissus sp.: 95, 112, 113, 158, 161, 184,
189, 193
„
totus albus hort.: 161
Natrot in aardappelen: 15, 52
„
„ wortelen: 104
Nelkenwickler: 154
Neomyzus circumflexes Bucht 138
Nerfchlorose bij peer: 244, 245, 247
Nertera depressa Banks, et Soland.: 252
Nothris marginella F.: 92
O
Oestervormige schildluis: 91, 133, 189, 191
Ondatra zibethica L.: 9, 11, 176, 177, 182
Onderzoek bestrijdingsmiddelen: 192
Onkruidbestrijding: 74
Oospora pustulans Owen et Wakef: 13, 14,
187
Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf.: 155
Orchideeën: 252
Oscinella frit L.: 23, 28
Otiorrhynchus singularis L.: 81
Overstroming: 81

P
Paardebloem: 185
Paardeboon: 206
Palm: 251

Papaver somniferum L.: 169, 200, 206
Paratylenchus goodeyi n. sp.: 183
„
micoletzki: 182
spp.: 183, 196-198, 203,

204, 210, 211, 213, 215-217, 225, 227, 230,
231, 233
Peen: 96, 104, 161, 195, 198, 200, 206,
215-218
Peenmoeheid: 196
Peer: 80-82, 87, 188, 194, 200, 244-248
Pegomya hyoscyami Panz: 234, 237
Pénicillium bij hyacinthen: 154
spp.: 25
Perenschurft: 105

Peronospora brassicae Gäumann: 102
pisi Syd.: 22
„
schachtii Tuck.: 20
„
sparsa Berk.: 93
„
spinaciae (Mont.) De By: 120,
188

Perzik: 7, 88
Pest in andijvie: 96
Petasites hybrides (L.) G., M. et Sch.: 77,
184
Peterselie: 168
Pharaomier: 127
Phaseolus sp.: 22, 29, 72, 73, 80, 168, 184,
188, 200, 228, 238-243, 249
„
virus 1: 30
„
vulgaris L.: 29, 200, 228
Philopedon plagiatus Schall.: 18
Phlox sp.: 200
Phlyctochytrium synchytrii Köhler: 58, 59
Phoenix: 251
Phoma bellidis Neerg.: 95
„ betae Frank.: 20, 73
„ Ungarn (Tode) Desm.: 101
Phomopsis sp.: 123
Phyllobius pyri L.: 26, 27
Phyllocactus: 251
Phyllopertha hordeola L.: 13
Phyllosticta cucurbitacearum Sacc.: 98, 99
„
Valerianae Sm. et Ramsb.: 105
Phyllotreta spp.: 28, 30
Phytophthora cactorum (Lib. et Cohn)
Schroet: 85, 86, 188
„
infestans (Mont.) De Bary:
12, 15, 34, 46, 52, 53, 58, 122, 151, 186, 188
Picea alba Link: 76
Pinus corsicana Loud.: 76
„ montana Mill. var. mughus Willk.: 76
„ silvestris L.: 76, 123
Pisum sativum L.: 200, 221
„ spp.: 12, 21, 72-75, 168, 169, 184,
196, 200, 206, 221, 222
Pitvruchten: 82
Plantenziektenwet: 8
Platosciara perniciosa Edw.: 99
Platyparaea poeciloptera Schrank: 80, 97,
117
Pleospora herbarum Rabenh.: 188
Plodia interpunctella Hb.: 126
Pluimveevergiftiging: 84
Podosphaera leucotricha (Ell. et Everh.)
Salm.: 82, 194
Polygonum spp.: 75
Polyspora lini Boll.: 32
Pootaardappelen: 14, 15, 130, 150, 152, 159,
160, 161, 164, 165, 167
Populus alba L.: 127, 153, 200
sp.: 81, 109, 127, 200
Pratylenchus spp.: 93, 110, 111, 196-216,
218-233
Prei: 102, 188
Preimot: 187
Preparaten: 181
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Pristiphora geniculata Htg: 123
Pronkboon: 249
Pruim: 81, 88, 200
Prunus cerasus L.: 80, 87, 157, 188, 200
„ domestica L.: 81, 88, 200
„
persica Batsch: 7, 88
„ sp.: 132, 153, 200, 228
Psalliota bispora L.: 97
Pseudomonas maculicola (Mc Cull.) Stevens
in bloemkool: 101
„
„
in broccoli: 97
„
medicagis var. phaseolicola
(Burkh.) Linket Hall.: 29, 185
„
saliciperda Lindeyer: 124
Pseudotsuga douglasii Carr.: 16
„
sp.: 160
Psila rosae F.: 141
Psilenchus spp.: 203
Psylliodes chrysocephala L.: 28, 61, 62, 186
Ptinus tectus Boield.: 125
Publicaties: 181
Puccinia asparagis D.C.: 117, 187
coronifera Kleb.: 65
„
dispersa Erikss.: 65, 66
„
glumarum (Schm.) Erikss. et
Henn.: 65, 66
„
graminis Pers. f. sp. secalis
Erikss.: 65, 66
„
graminis Pers. ƒ. sp. tritici
Erikss.: 65
simplex (Körn) Erikss. et Henn.:
24, 65, 66
,,
sorghi Schw. 12, 29
„
spp.: 24, 65, 66
„
triticina Erikss.: 65, 66
Pukkelscfrurft: 13, 14, 187
Pyracantha coccinia Roem.: 93
Pyrausta nubilalis Hb.: 93
Pyrenophora avenae (Eidam) Ito et Kuribay:
25
Pyrethrum sp.: 93, 200
Pynis communis L.: 80-82, 87, 188, 194,
200, 228, 244-248
,, spp.: 132, 153
„ virus 2: 86, 244, 247, 248
7: 247, 248
Pythium niegalacanthum De Bary: 31
sp. in bieten: 20
„ „ wortelen: 104
Q
Quadraspidiotus armeniacus Borkh.: 127
„
ostreaeformis Curt.: 91,
„
perniciosus Comst.: 7, 8,
127, 132, 153, 154, 156, 157, 165

Quercus pedunculata Ehrh.: 80, 123, 155,
157, 158

„

rubra L.: 157, 158
spp.: 155, 159

Radijs: 100, 102, 168
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R
Ramenas: 102

Ramularia betae Rostr.: 20
Rankrot bij komkommers: 195
Ranunculus spp.: 79, 185
Raphanus sativus L. var. niger (Mill.)
Pers.: 102
„

„

„

„

radicula

Pers.: 100, 102, 168
Rat: 7, 9, 146, 147, 170, 176, 182, 190
Rattenkeutelziekte: 28
Rattus norvegicus Berkh.: 7, 173, 174, 178
Rattus rattus L.: 7, 173, 175, 178
Rattus rattus alexandrinus L.: 178
spp.: 183
Rliagoletis cerasi L.: 7, 80, 87, 157, 158,
187, 189
Rhamnus sp.: 162
Rhizoctonia sp. in wortelen: 104
-ziekte 13, 19, 153
Rhizoglyphus echinopus Fum. et Rob.:
154
Rhizotrogus solstitiales L.: 13
Rhododendron sp.: 155
Rhynchites cupreus L.: 88
„
pauxillus Germ.: 82
Ribes grossularia L.: 91, 251
nigrum L.: 80, 81, 91
„ rubrum L. var.: 89
„ sp.: 89, 132, 153, 200, 228
Ridderzuring: 77, 185
Riet: 1*84
Rimocartius pyri: 244
Ring-rot: 162
Ringvlekkenmozaïek: 87, 244-248
Ritnaalden: 13, 55, 59, 183, 184
Rode bes: 89, 200
Rode klaver: 27, 198, 200
Rode kool: 101
Rode schorsmade: 90
Roes'i bij graan: 12, 24, 65, 185
,', „ grassen: 26
„ „ mais: 29
„ „ snij- en slabonen: 188
„ „ vlas: 31
Rogge: 12, 23, 24 65, 66, 78, 96, 200,
204-206, 208-210, 223, 226
Rondknop bij zwarte bes: 91
Rooierslag: 18
Roos: 92, 157, 198, 200
Rosa canina L.: 93, 198
„ laxa Ratz.: 93
„ sp.: 92, 132, 153, 157, 198, 200
Rosse woelmuis: 176
Rotylenchus sp.: 203, 204, 210, 211, 213,
Rozenkevertje: 13
Rozenscheutboorder, dalende: 92
Rozetvirusziekte bij appel: 87
Rubus fruticosus L. hybr.: 90, 91
„ idaeus L.: 90
Rumex obtusifolius L.: 77, 185

228

Rutaceae: 167
Rutoideae: 167

Rijschade: 52, 186
S

Snintpaulia sp.: 94, 159
Salix alba L. var. calva G. Meij: 124, 127
„ sp.: 132, 153

San José schildluis: 7, 8, 127, 132, 153,
154, 156, 157, 165
Scabiosa caucasica Bieb.: 200
Schildluis op abeel: 127
„
„ juniperus: 92
„
„ roos: 93
Schildluizen: 7, 189, 191
Schildpadtorretje: 18
Schorsbrand van populieren: 109, 189
Schorseneer: 196, 200, 218-221
Schurft bij appel en peer: 81, 107, 194
„
„ vuurdoorn: 93
„ -ziekte bij appel en peer: 187
Sclerotiënrot: 28
Sclerotinia gladioli (Mass.) Dray: 163
„
sclerotiorum (Lib.) Massee: 28
„
trifoliorum Erikss.: 27
Scorzonera hispanica L.: 196, 200, 218-221
Secale cereale L.: 12, 23, 24, 65, 66, 78,
96, 199, 200, 204-206, 208-210, 223, 226
Selderie: 82, 118, 168, 188, 233
Senecio aquaticus Huds.: 76, 77, 185
Septoria apii (Bri. et Cav.) Chester: 118,
188
sp. bij peterselie en selderie: 168
Sering: 157
Serradella: 169, 182, 187
Sinningia sp.: 94, 153, 159, 252
Sint Jansziekte: 221
Sitona lineatus L.: 21, 135, 185, 193
Sjalot: 96, 103, 189
Skeletreiniging: 178
Skinspot: 13
Sla: 96, 103, 158, 168, 199, 200-218, 220,
227
Slaboon: 188
Slamozaïek: 188
Slechte opkomst van granen: 25
„Slurry"-methode: 72, 73
Smaak(-proeven): 52, 186, 243
Smalle graanvlieg: 23
Sminthurinus igniceps Reut.: 127
Snijboon: 188
Snuitkever: 26, 27, 82, 88
Snuitkever van de hauwen: 28, 62, 63, 136,
186, 193
Solanum lycopersicum L.: 96, 103, 122,
160, 169, 188, 195
Solanum tuberosum L.: 7, 8, 12-18, 24,
34-59, 82, 130-132, 150-152, 156-167, 186,
187, 189, 198, 200, 204-210
Soldaatjes: 29
Sorbus aucuparia L.: 84, 123, 200
Sorbus sp.: 132, 153
Spat: 164

Spekkever: 126

Spermophagus subfasciatus Boh.: 126
Spikkelziekte: 28

Spilosoma mentastri Esp.: 85
Spinacia oleracea L.: 12, 120, 169, 188,

238, 240, 242, 243
Spinazie: 12, 120, 169, 188, 238, 240, 242,
243
Spinselbladwesp: 123
Spint: 135, 136, 194, 195
Spintmijt: 251, 252
Spiraea sp.: 132, 153
Springstaart: 103
Spruitkool: 100
Spuitschade: 82
Spurrie: 169
Stam(-basis)-rot bij vruchtbomen: 85, 86,
188
Stamboon: 22, 29, 200, 238-243, 249
Stambonenkever: 126
Statistiek: 179
Steenbrand bij gerst: 24
„
„ tarwe: 24, 66, 70, 72, 73,
184, 185
Steenvruchten: 87
Stegobium paniceum L.: 125, 168, 169
Stemphylium radicinum (M.D. et E.)
Neerg.: 104
Stengelaaltje: 13, 19, 22, 24, 26, 27, 29,
32, 95, 96, 105, 196, 203
zie Ditylenchus sp.
Stengelbrand bij klaver: 27
Stengelschimmels: 90
Stengelziekte bij kers en braam: 188
Stenigheid bij peer: 244-248
Stereum purpureum Fr.: 81, 127
Sterroetdauw: 93
Stevenson schaal: 65
Stikstofgebrek: 25
Stofluis: 168
Stokboon: 249
Stootblauw: 18
Stoppelknollen: 30
Strepenziekte bij gerst: 25, 184
„ haver: 25
Streptomyces sp.: 20
Stuifbrand bij Frans raaigras: 68, 70, 72,
73, 184
„
„ haver: 24, 69, 71-73, 184
„
„ tarwe: 24
„
„ zomergerst: 25
Succulenten: 251
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.:
7, 58, 132, 159, 160, 162, 166, 187
Syringa sp.: 132, 153
Syrische goudhamsters: 178
T
Tabak: 22

Taeniocampa stabilis View.: 84
Taeniothrips simplex Mor.: 94

Takschurft: 86, 188
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Taphrina deformans (Berk.) Tul.: 88
„
minor Sadeb.: 88
Tarsonemus pallidum Banks: 88, 252

Tarwe: 23, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 209,
223
Tarwesteenbrand: 24, 66, 70, 72, 73, 184,
185
Tarwestuifbrand: 24
Tenuipalpus cactorum Oudms: 251
„
orchidearum Parfitt: 252
„
phoenicis Geyskes: 251
Tetranychus urticae Koch: 136
Thielaviopsis basicola (Berk, et Br.) Fer
raris: 94
Thomassiniana theobaldi Barnes: 90
Thrips: 23, 94, 194
„ angusticeps Uzel: 12, 19, 21, 24,
31
„ lini Lad.: 31, 186
„
vlas-: 31, 186
Tienuursvlinder: 85
Tigridia pavonia (L.f.) Ker: 95, 113, 189
Tijgerbloem: 95, 113, 189
Tilia sp.: 132, 153
Tilletia tritici (Bjerk.) Wint.: 24, 66, 70,
72, 73, 184, 185
Tipula sp.: 12, 183, 185
Toddalioideae: 167
Tomaat: 96, 103, 122, 160, 169, 188, 195
Tomato spotted wilt virus: 165
Trechus quadristriatus Schrk: 18
Trifolium pratense L.: 27, 198, 200
„
repens L.: 200, 211
sp.: 27, 125, 191, 203, 210, 212,
213, 223
Triticum aestivum L. (vulgare L.): 23, 65,
66, 68, 70, 72, 73, 209, 223
Tuinbonenkever: 7, 125, 169, 183
Tuinboon: 169, 199
Tulipa sp.: 95, 96, 114, 115, 138, 153, 184,
189, 193
Tulp: 95, 96, 114, 115, 138, 153, 184, 189,
193
Tulpengalmijt: 103, 114, 115
Tylenchorynchus sp.: 31, 197, 203-206,
210, 211, 213, 214, 218, 220, 222, 228, 230
Tylenchus sp.: 203
Typhlocyba quercus F.: 87
Tyrophagus castellanii Hirst: 252
U
Ui: 77, 96, 103, 104, 155, 161, 169, 184,
189
Uienvlieg: 195
Ulmus sp.: 132,. 153, 155, 158, 160
Uromyces appendiculates (Pers.) Lév.: 188,
249
„
phaseoli (Pers.) Wint.: 249
„
phaseolorum De Bary: 249
Ustilago avenae (Pers.) Jensen: 24, 69, 72,
73, 184
„
hordei (Pers.) Kellerm. et Sw.: 24
„
nuda (Jens.) Kellerm. et Sw.: 25
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Ustilago perennans Rostrup: 68, 72, 73,
„
„

184

tritici (Pers.) Jensen: 24
zeae (Beckm.) Unger: 29, 185

V
Vaatziekte: 22
Valeriaan: 105, 200

Valeriana officinalis L.: 200

Valse meeldauw bij biet: 20
„
„
„ erwten: 22
„
„
„ radijs: 102
„
„
„ roos: 93
Vee: 8, 12
Veinlet chlorosis: 244, 245, 247, 248
Veldbonen: 31
Veldmuis: 7, 172, 173, 176, 183, 198
Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.: 93,
105
pirina Aderh.: 105
Verbruinen van vlas: 32
Vergeetmijnietje: 115, 116, 188
Vergelingsziekte: 20, 160, 187
Verticillium dahliae Kleb: 192
„
sp. in aalbes: 89
„
„ „ vlas: 182
Verwelkingsverschijnselen in komkommers:
99
„
-ziekte bij komkommers: 98
Vetvlekkenziekte: 29, 185
Viburnum sp.: 155
Vicia faba L.: 31, 199
Vingerhoedskruid: 105
Virus(-ziekten): 7, 15, 17, 22, 30, 31, 53,
55, 87, 90, 92, 164, 189, 248
Vitis sp.: 88, 160
Vlas: 12, 19, 31, 68, 69, 71-75, 169, 182,
184, 192
Vlas-aardvlo: 127
Vlasbrand: 31
Vlasthrips: 31, 186
Vlekkenziekte: 29, 185
Voetziekten: 22, 25, 188
Vogels: 7, 28, 127, 190
Voorjaarsbont bij aardbei: 89
Vroege akkerthrips: 13, 19, 21, 24, 31
Vruchtrot bij aardbei: 89
Vruchtvuur van komkommer: 98, 140, 195
Vuur in andijvie: 96
„
„ gladiolen: 189
„
„ tulpen: 95, 159, 193
Vuurdoorn: 93
W
Walnoot: 132, 153
Waterkruiskruid: 76, 77, 185
Weersinvloeden: 12, 34, 80, 105, 128
Weiland: zie grassen
Westerwolds raaigras: 223
Wikke: 125
Wilde haver: 75, 184
Wilg: 124, 127

Wilgensnuittor: 193
Wintergerst: 65, 66
Wintergraan: 12, 24, 74, 184
Winterrogge: 24
Witlof: 96, 97, 169, 200, 208
Witte boon: 125
Witte klaver: 200, 211
Witte roest in spruitkool: 100
Witte spar: 76
Woelrat: 7, 173, 175, 178, 183, 190
Wolf in spinazie: 120, 188
Wortelaaltjes: 24, 26, 93, 110, 111, 182,
183, 190, 210, 213 zie verder Hoplolaimus en Pratylenchus sp.
Wortelen: 104, 141, 142, 169
Wortelknobbelaaltjes: 93, 94, 96, 196, 203,
225
Wortelknobbel bij Helenium: 95
Wortelrot in snijbloemen: 233
Wortelvlieg: 141, 187, 195
Wratziekte: zie aardappelwratziekte
X
Xanthomonas begoniae (Takimoto)
Dowson: 94
„
campestris (Pammel)
Dowson in ramenas: 102
„
campestris (Pammel)
Dowson in rode kool: 101
„
hyacinthi (Wakk.)
Dowson: 95
Xestobium rufovillosum Deg.: 126
Bestrijdin
A
AAwiedox: 78
acariciden: 134, 135
aerosolen: 194
aldrin: 55, 56, 59-61, 134-136, 141-146, 186,
193, 235, 236, 238-243
ammoniumsulfaat: 78
ammoniumsulfamaat: 78
Antu: 147
Aretan: 111
arsenicum-verbindingen: 52, 54, 78, 134,
147
B
blauwzuur: 104, 112-115, 132, 153
Bordeauxse pap: 36, 86, 110, 118, 119
Bourgondische pap: 36
Bulbosan: 98, 140
C
Californische pap: 88, 91, 93, 109, 115, 116,
148
captan: 66, 109, 193, 249, 250
chinon: 72
chloordaan: 55, 56, 62, 63, 90, 100, 135,
136, 141-146, 240-243
chloorpicrine: 111

IJ

IJ-virus: 15
Z
Zaadkever: 126
Zaadontsmettingsmiddelen (fungicide wer
king): 69
Zaaizaadontsmettingsmiddelen: 66, 69, 71,
72
Zabrus tenebrioides Goeze: 23
Zadenmot (zaadmotje): 125, 169
Zantedeschia aethiopica Spreng.: 94
Zea mays L.: 12, 13, 28, 59-61, 72, 73,
75, 184, 196, 199-202, 205, 206, 208-210,
213, 215, 221, 227, 228
Zevenblad: 77, 185
Zomergerst: 24, 25, 65, 66, 205
Zomergraan: 12, 24, 25, 59, 74, 184
Zomerrogge: 24, 199, 210
Zure tulpen: 96
Zuringbladwesp: 7
Zwaluw: 127
Zwart hart: 58
Zwarte bes: 80, 81, 91
Zwarte bladranden bij veldbonen: 31
Zwarte rat: 7, 173, 175, 178
Zwarte roest: 65, 66, 162
Zwartnervigheid in rode kool ,101
Zwartstip: 31
Zwart wortelrot bij aardbeien: 233
s m i d d e 1e n
CMU: 78
cumarine-derivaten: 147, 173, 174
Cupremuls: 93, 116
D
2,4-D: 76-78
D.D.: 111, 205 ,206, 210-213, 215, 216, 218222,226,229-231
DDT: 28, 60, 61, 63, 64, 82, 90, 97, 103,
123, 125, 129, 133-136, 155, 156, 163, 165,
185, 194, 234-236
derris: 82, 88, 92, 125
Deterrents: 192
dibroomaethaan: 111
2,4-dichloorphenoxyetylsulfaat: 75
dichloorpropaan: 205
dichloorpropeen: 205
dieldrin: 55, 56, 62-64, 134-136, 141-143,
145, 146, 186, 193, 235, 236, 240-243
dinitrorhodaanbenzeen: 82, 109
dithiocarbamaten: 30, 36, 46-48, 50-52, 66,
82, 84, 98, 99, 109, 117-122, 134, 140,
185, 186, 188, 193, 194, 249, 250
DNBP: 75, 184
DNC: 52, 54, 74, 78, 133, 134, 139, 140,
184, 194
doodspuitmiddel: 68, 69, 72
droogontsmettingsmiddel: 68, 69, 72
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E
EDB: 111
EH 1: 75, 76
emphytische middelen: 81
EPN 300: 85
F
Folidol: 85
formaline: 94, 226, 232
fluor: 134

H
HCH: 26, 55, 56, 59-64, 85, 112, 113, 133136, 160, 163, 234-236
HCN: zie blauwzuur

I
indaan: 55, 56, 141-143
IPC: 75
Isolan: 136-138
K
kaliumcyanaat: 184
kalkstikstof: 52
kiezelfluornatrium: 234
koperverbindingen: 30, 36, 37, 46-50, 52,
66, 86, 97, 100, 105, 109-110, 116, 118120, 122, 133, 134, 164, 185, 186, 188, 194
koperoxychloride: 36, 46-50, 66, 118-120,
122, 194
koperoxyduul: 36, 37
kopersulfaat: 120, 122
kwikverbindingen: 67-71, 73, 81-83, 107,
109-111, 115, 134, 140, 141, 165, 194
L
lindaan: 55, 56, 59-61, 90, 100, 134-136,
143-146, 235-236, 238-240, 242, 243
lysol: 115
M
malathion: 85, 134, 136
MCPA: 77-79
methocel: 72
methylbromide: 112-115
Midol-Tio: 85
mollusciciden: 134
muurtox: 125
N
natontsmettingsmiddel: 73
natriumchloraat: 78
nicotine: 133
Nirit: 249, 250
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P
3 para-chloorphenyl 1,1 dimethylureum: 78
78
parathion: 18, 21, 24, 31, 61-46, 81, 85, 89,
90, 99, 100, 103, 118, 133-135, 141-146,
185, 186, 188, 193-195, 234-236
PCNB: 68
PCPBS: 82
pentachloornitrobenzeen: 67, 68, 70, 195
pre-emergence middelen: 74-76, 184
Promurit: 147
Pyrazoxon: 136-138
pyrethrum: 125
pyrimidine: 147
R
repellents: 1S2
rhodaanbenzeen: 194
rookmiddelen: 194
Rumetan: 174
S
schradan: 136-138
scilla: 147, 174, 190
Spersul: 91
spuitzwavel: 82, 93, 109, 116, 117, 182, 252
strychnine: 134, 147
systemische middelen: 85, 136, 194, 195
Systox: 136-138
T
2,4,5-T: 76-78, 83, 84
TEP: 182
thalliumsulfaat: 147
Thiovit: 91
TMTD: 59, 68, 69, 71, 72, 81-84, 89, 109,
121, 122, 194, 238-243
toxapheen: 234, 236
torpedo's: 175
trichloortrinitrobenzeen: 140
V
vruchtboomcarbolineum

(vbc): 133, 134,
148

W
wildafweermiddel: 28, 190
Z
zinkfosfide: 147, 175
zinksulfaat: 66
ziram: 84, 109, 118-120, 194
zwavel: 82, 93, 109, 115-117, 133, 134,
182, 194, 252

