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OVER

DE WERKZAAMHEDEN VAN DEN
PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST
IN HET JAAR 1940

I. Personeel
Met ingang van 1 Mei 1939 werd B. Beumer tijdelijk benoemd tot laboratoriumbediende.
Voor hulp bij de uitvoering van inspecties waren wederom een aantal
tijdelijke controleurs werkzaam, t.w. :
15 controleurs aan veilingen voor onderzoek bij uitvoer van kersen;
44 controleurs aan veilingen voor aardappelinspectie;
121 controleurs aan laadplaatsen en stations voor aardappelinspectie;
140 controleurs aan veilingen en 54 U.C.B.-controleurs voor het toezicht
op de uit te voeren groenten en de afgifte van Coloradokever-certifi
caten.
In verband met den geringeren omvang van den uitvoer van bloembollen
is gedurende de maanden Januari en Februari slechts een controleur voor
het onderzoek van voor uitvoer bestemde bloembollen aangesteld, ter ver
vanging van een gemobiliseerden ambtenaar.
Voor het opsporen van overtredingen van de Coloradokever-wet werden
119 tijdelijke controleurs te werk gesteld en 9 uitsluitend voor haardcontrôle.
Van de gelegenheid om in onze laboratoria werkzaamheden te verrichten
op plantenziektenkundig gebied werd wederom door een aantal studenten
aan de Landbouwhoogeschool gebruik gemaakt.

II. Wetten, Besluiten en Beschikkingen
In 1940 werden de navolgende besluiten en beschikkingen afgekondigd:

1. Aardappelen.
• Koninklijk Besluit van 20 April 1940, no 664, waarbij met ingang van
1 Januari 1942 de verbouw van aardappelen van het ras Thorbecke in
Nederland verboden is.
Ministerieele Beschikking van 21 Februari 1940, no 1883, afd. II Directie
van den Landbouw, gewijzigd en aangevuld bij de beschikkingen van
7 Maart 1940, no 2368, afd. II, van 28 October 1940, no 7267 S, afd. II
en van 11 December 1940, no 10353, afd. II, waarbij de verbouw van be
paalde aardappelrassen, vatbaar voor aardappelwratziekte, in nader aan
gegeven gemeenten en deelen van gemeenten in de provinciën Groningen,
Drenthe en Overijssel met ingang van 1 Januari 1942 verboden is.
Beschikking van 18 November 1940, no 9404, afd. IV, waarbij de pootaardappelenwet tot 30 April 1941 niet van toepassing werd verklaard voor
aardappelzendingen naar Frankrijk en België.
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2. Bloembollen.
Ministerieele Beschikking van 19 Februari 1940, no 1112 S., waarbij de
leden van den Raad van Beroep, bedoeld in art. 6 van het Koninklijk Be
sluit van 28 December 1932, regelende den uitvoer van bloembollen, voor
het tijdvak van twee jaar, ingaande 20 Februari 1940, werden benoemd.
Beschikking van 10 October 1940, waarbij tot wederopzegging toe de
geldigheidsduur van de geleidebiljetten voor bloembollen verlengd werd
tot veertien dagen na dagteekening.
Ministerieele Beschikking van 19 Januari 1940, no 522 S., waarbij de
statuten van de Vereeniging „De Iris" werden goedgekeurd.
Ministerieele Beschikking van 19 Januari 1940, no 523 S., waarbij de
Bloembollenziektenbeschikking 1939 (Algemeen) werd aangevuld.
Koninklijk Besluit van 23 April 1940, no 11, waarbij de leden van de
Ziektencommissie voor Bol-irissen werden benoemd.
Beschikking van 28 Juni 1940, no 5866 S., waarbij de adviseerende leden
van de Ziektencommissie voor Bol-irissen werden aangewezen.
De Beschikkingen van 24 September 1940, no 7840 S., 7841 S. en 7842 S
waarbij de reglementen op de Keuringsdiensteh van de Vereenigingen „De
Iris", „De Narcis" en „De Hyacinth" werden goedgekeurd.
3. Inspectie-tarief.
Beschikking van 20 November 1940, no 9400, afd. II, waarbij het oude
inspectie-tarief is ingetrokken en een nieuw tarief van kosten voor de werk
zaamheden verricht door den Plantenziektenkundigen Dienst, is vastge
steld.
III. Publicaties
In 1940 verschenen: als Mededeeling
No 95. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen
Dienst in het jaar 1939.
zoomede de Vlugschriften :
No 48. De Aardappelziekte.
No 49. De Bisamrat.
Herdrukt werden de Mededeelingen no 3, 9, 77 en 92.
Verkocht werden:
Mededeelingen
Vlugschriften
Regelingen

7986 exemplaren
2054
„
2
„

Aan de pers en aan ambtelijke personen werden 37 berichten over plantenziektenkundige onderwerpen gezonden.
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IV. Voorlichtingsmateriaal voor scholen en cursussen
Aan scholen en cursussen werden 226 praeparaten, 132 foto's en 72 lan
taarnplaatjes ten behoeve van het onderwijs afgeleverd.
In het geheel zijn tot nu toe afgeleverd:
6811 praeparaten
1754 foto's,
441 lantaarnplaatjes.
V. Tentoonstellingen en excursies
Een inzending van onzen Dienst was aanwezig op.5 tentoonstellingen:
Beverwijk
15-19 Februari
Schiedam
Mei-Augustus
Utrecht (Jaarbeurs) . . . 3-12 September
Amsterdam
1 September
's-Hertogenbosch .... September
De volgende excursies werden ontvangen:
12 Maart. Leerlingen Landbouwschool Zutfen.
29 Juni
Groep N.A.K.-keurmeesters.
5 Juli.
Leiders aardappelselectiecursussen uit Groningen.
10 Juli.
R.K. Jonge Boeren Berlicum (N.-Br.).
20 Juli.
Dr Ir van Daalen met groep onderwijzers studeerende voor
acte Landbouw.
22 Juli.
Landbouwers uit Zevenhoven.
6 Aug.
Groep jonge tuinbouwers uit Utrecht e.o.
10 Aug.
Groep leerlingen landbouwwintercursussen uit Etten (Gld.).
19 Aug.
Leerlingen Landbouwwintercursus Blaricum.
27 Aug.
Leerlingen tuinbouwcursus Maarssen.
Gezelschappen van de Born in Maart, Augustus en December.
Verder enkele kleine groepjes van studeerende onderwijzers voor acte
landbouw speciaal met het oog op af te leggen examen.
VI. Buitenlandsche reizen
Door den internationalen toestand konden geen buitenlandsche reizen
gemaakt worden.
VII. Inlichtingen en adviezen
In 1940 werden door het hoofdbureau te Wageningen de volgende be
redeneerde schriftelijke inlichtingen en adviezen gegeven:
a. Beschadigingen door oorzaken van anorganischen aard
316
b. Beschadigingen door oorzaken van dierlijken aard
709
c. Beschadigingen door oorzaken van plantaardigen aard
653
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d. Beschadigingen door oorzaken van onbekenden aard en door virus
ziekten

e. Bestrijdingsmiddelen, werktuigen en bespuitingen
/. Onkruidbestrijding
g. Zaad- en grondontsmetting
h. Algemeen schadelijke dieren
i. Vijanden van schadelijke dieren
/. Onderwerpen van niet-plantenziektenkundigen aard en diversen
k. In voor onderzoek ongeschikten toestand aangekomen
1. Diverse ornithologische aangelegenheden

369
338
12
44
97
19
176
16
72
2821

m. Verder werden 2478 adviezen verstrekt over het verleenen van vergun
ningen inzake de Vogelwet, 4 adviezen inzake de Mollen-, egels- en
kikvorschenwet en 1 inzake de Bisamrat.
De onder a-d genoemde rubrieken waren als volgt verdeeld over de ver
schillende groepen van gewassen:
Anor
ganisch

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

83
114
28
15
50

Dierlijk

Onbekend
en virus
ziekten

Totaal

1

136
110
. 59
7
32
4

643
592
354
47
207
33

38

20

153

Plant
aardig

X

203
176
149
9
62
28

25

70

1

12

4

1

18

316

709

653

369

2047

221
192
118
16
63

,

De verdeeling der onder a-k genoemde adviezen over de maanden van
het jaar was als volgt:
Januari . . . . 99
Februari. . . . 147
Maart
148
April . . . . . 243

Mei
Juni
Juli
Augustus . . .

159
360
506
415

September
October. .
November.
December .

.
.
.
.

. 244
. 187
. 147
. 94

Het aantal verstrekte adviezen was dus vrij belangrijk lager dan in 1939,
wat een gevolg was van den zeer langdurigen winter en van den oorlogs
toestand.
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Door de buiten Wageningen werkzame ambtenaren werd mondeling en
schriftelijk nog een zeer groot aantal adviezen en inlichtingen verstrekt.
Hieronder volgt een overzicht van de inzendingen en adviezen van meer
bijzonderen aard; het grootste deel, dat op de meer algemeen voorko mende
ziekten en beschadigingen betrekking heeft, wordt niet vermeld.
LANDBOUWGEWASSEN

Tarwe. De zwam Septoria nodorum, de oorzaak der bruine kafziekte, werd
dit jaar op verschillende perceelen tarwe, speciaal zomertarwe, in het
Noorden van ons land aangetroffen. De schimmel kwam het meest voor
op tarwe, die gelegerd was. De aren vertoonen bruine vlekken op de kafjes,
terwijl de knoopen zwartachtig zijn verkleurd. Middelen ter bestrijding
zijn niet aan te geven.
Een sterke misvorming van aren en bladeren kwam voor op een perceel
tarwe, gegroeid in een geïnundeerd geweest zijnde polder. De misvorming
deed denken aan beschadiging door perchloraat, alsook aan een aantasting
door Dilophospora graminis, maar dit was zeer zeker de oorzaak niet. Voor
zoover is nagegaan kunnen worden, is de misvorming niet teweeg gebracht
door een parasiet. Vrij zeker moet zij veroorzaakt zijn geworden door slechte
groeiomstandigheden als gevolg van inundatie.

Fritvlieg (Oscinis frit L.). In de eerste helft van Juli ontvingen wij van
een paar plaatsen tarwe-aren, waarvan het bovenste gedeelte geheel wit
was geworden. Ook werden wel midden en soms beneden in de aar ver
bleekte pakjes aangetroffen. Aanvankelijk meenden wij te doen te hebben
met vreterij door een of ander kevertje, maar bij onderzoek van meer mate
riaal bleek de beschadiging te zijn veroorzaakt door de larven van de frit
vlieg. In de pakjes werden nl. vliegpoppen aangetroffen, waaruit later de
fritvlieg te voorschijn is gekomen. De schade was, naar een der inzenders
mededeelde, vrij aanzienlijk. Aarbeschadiging van tarwe door de larven
van de fritvlieg treedt hier te lande weinig op. Waaraan de vrij sterke aan
tasting in dit gewas in dit jaar moet worden toegeschreven, hebben wij
niet kunnen vaststellen.
Haver. Bruine verkleuring der kelkkafjes. Op verschillende perceelen ver
toonden de kelkkafjes van de haver, soms ook het bovenste halmlid, een
bruinachtige verkleuring. Bij het onderzoek van het ingezonden materiaal
bleek het steeltje vlak onder de korrels eveneens bruin gekleurd te zijn.
Mogelijk is hierdoor de voeding van de korrels onvoldoende geweest en is,
als gevolg daarvan, de verkleuring opgetreden. Hiermede is echter de ver
kleuring van het bovenste halmlid niet verklaard. Het maken van culturen
van de bruin gekleurde gedeelten heeft niets opgeleverd. Daardoor is het
wel vrij zeker, dat de oorzaak niet van parasitairen aard zal zijn geweest.
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Mineervlieg (Hydrellia griseola Fall.). Meer dan andere jaren kwam dit
jaar, niet alleen in haver, maar ook in gerst en tarwe, de aantasting door
de larven van dit mineervliegje voor. Hier te lande is de schade, die deze
parasiet veroorzaakt, gewoonlijk gering, maar dit jaar kwamen gevallen
voor, waarbij de beschadiging der bladeren, die bestaat uit het wegvreten
van het bladmoes tusschen de beide opperhuiden, zoo groot was, dat ze wel
van eenigen invloed zal zijn geweest op de opbrengst. Middelen ter voor
koming zijn echter niet aan te geven.
Haveraaltfe {Heterodera Schachtii Sc hm. subsp. major). Het optreden van
deze parasiet in de Brabantsche Biesbosch, alsmede op verschillende perceelen in het Noorden van het land, geeft ons aanleiding om er nog eens
op te wijzen, dat de verbouwer goed doet, bij het opstellen van zijn bouw
plan terdege rekening te houden met deze parasiet. De schade toch, die het
haveraaltje bij haver, gerst en soms ook tarwe kan aanrichten, kan zeer
groot zijn. Zorgen voor een goeden cultuurtoestand van den grond en toe
passing van een ruime vruchtwisseling, waarbij zooveel mogelijk haver,
gerst en zoo mogelijk ook tarwe worden uitgeschakeld, is voor de perceelen,
waarop het haveraaltje voorkomt, noodzakelijk. Er kan in dit verband
nog op worden gewezen, dat het aaltje, dat de haver aantast, niet identiek
is met dat, wat de bietenmoeheid veroorzaakt (Het. schachtii Schm. subspec. minor). Bieten kunnen dus zonder bezwaar verbouwd worden op
havermoe land en omgekeerd.
Rogge. Zwarte roest (Puccinia graminis Pers.). Deze roestsoort doet over
't algemeen geen groote schade, maar zooals dit jaar duidelijk is gebleken,
kunnen zich toch gevallen voordoen, waarbij de schade wel degelijk zeer
aanzienlijk is. Zoo bereikten ons berichten over zeer groote schade uit de
Veenkoloniën en uit Brabant. In Baarle-Nassau mislukten eenige perceelen
rogge totaal door het optreden van zwarte roest. Hetzelfde was het geval
in Oudenbosch en in Wildervank. In alle gevallen stond in de nabijheid van
de roggeperceelen veel Berberis vulgaris, de plant, waarop de bekersporen
van de zwarte roest worden gevormd. Aangenomen mag worden, dat aan
het voorkomen van deze waardplant in de onmiddellijke nabijheid van de
roggeperceelen de sterke aantasting is te wijten.
Door overleg met de eigenaren van de Berberisstruiken is in sommige
gevallen bereikt, dat deze zijn opgeruimd, maar er zal toch overwogen
dienen te worden op welke wijze men tot het opruimen op ruime schaal
van de waardplanten van de zwarte roest kan komen.

Slechte korrelzetting en korrelontwikkeling. Vooral in Drenthe en de Veen
koloniën werd geklaagd over slechte korrelzetting en slechte ontwikkeling
van de roggekorrels. Bij onderzoek bleek de schade te zijn veroorzaakt door
de maden van de tarwegalmuggen. In no 12 van de „Verslagen van de Tech-
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nische tarwe-commissie" geeft Doeksen wel aan, dat rogge als voedsel
plant wordt opgegeven, maar niet, dat hij de aantasting hier te lande heeft
waargenomen. In de buitenlandsche literatuur wordt rogge wel als waardplant vermeld. Het schijnt echter, dat de tarwegalmuggen slechts in geval
van nood met rogge genoegen nemen. Blijkbaar heeft dit jaar deze nood
toestand bestaan.
Naar onze meening is echter het optreden van de galmuggen niet de
eenige oorzaak geweest. Bij het uitpluizen van de pakjes werden ook veel
verschrompelde bloemen aangetroffen. Dit verschrompelen maakte niet
den indruk van te zijn veroorzaakt door de maden van de galmuggen. Eer
der moest gedacht worden aan onvoldoende bevruchting, waarbij de slechte
weersinvloeden tijdens den bloei een rol gespeeld kunnen hebben.

Graatiloopkever (Zabrus tenebrioides Goeze). In het jaarverslag over 1936
werd melding gemaakt over het optreden van den graanloopkever in ZuidLimburg. Dit jaar vernamen wij van den Rijkslandbouwconsulent voor
dat gebied, dat dit insect onder de gemeente Geulle weer voorkwam, en wel
zoo ernstig en zoo veelvuldig als door hem tot nu toe niet was geconsta
teerd. Verschillende perceelen rogge moesten worden omgeploegd. Het is
wel zeer te betreuren, dat nog geen directe bestrijdingsmiddelen zijn aan
te geven. De eenige raad, die gegeven kan worden, is om geen wintergraan
te verbouwen op de perceelen, waarop de schade is opgetreden alsmede op
die, welke grenzen aan zulke perceelen. Voor gebieden met veel kleine
verbouwers, zooals deze in Zuid-Limburg meermalen voorkomen, is zulk
een raad echter gemakkelijker te geven dan op te volgen. Toch zal, om van
de kwaal verlost te worden, getracht moeten worden door onderling over
leg tot een zoodanig bouwplan in het geteisterde gebied te komen, dat de
bovengenoemde raadgeving kan worden opgevolgd.
Vreterij aan de aren. Uit Veendam-ontvingen wij een aantal roggearen,
die klaarblijkelijk waren aangevreten, toen zij reeds uit de scheede waren.
De bloempakjes waren soms geheel weggevreten, soms ook waren de bui
tenste schubben nog aanwezig, zoodat de pakjes om zoo te zeggen waren
uitgevreten. Wij kennen geen insecten, die speciaal de bloempakjes aan
tasten. Slechts worden op enkele plaatsen in de literatuur de bastaard
rupsen van bladwespen uit het geslacht Dolerus vermeld, die „die Blüten"
zouden „verfressen", maar een nauwkeurige beschrijving van deze be
schadiging was niet te vinden. Ook zouden oorwormen soms „die Blüten
organe zerfressen", maar daarmede zullen wel de stempels en de meeldraden
zijn bedoeld, daar de nog al stugge bloemomhulsels, die in het geval te
Veendam ook weggevreten waren, voor oorwormen wel wat hard zijn.
Daar de daders niet meer te vinden waren, is het niet opgehelderd welk
insect hier schuldig was.
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Cocons op de aren. Op een paar plaatsen werden op de aren van rijpe
rogge wijdmazige coconnetjes gevonden, waarin een keverpopje. Wij hiel
den deze voor die van een Phytonomus-soort, welk vermoeden juist bleek
te zijn, toen er 14 dagen later de kevertjes verschenen, die tot de soort
Phytonomus arator L. bleken te behooren, welke determinatie door Dr D.
L. Uyttenboogaart, den snuitkeverspecialist, werd bevestigd. De larven
leven vooral op Polygonum aviculare, welk onkruid in de rogge groeide.
Het is verwonderlijk, dat de larven zoo hoog in de rogge (in een paar ge
vallen ook in gerst) geklommen waren om hun verpoppingscocon te
maken. Voor de rogge en de gerst zijn zij geheel onschadelijk.
Erwten. Aantasting der peulen door de erwtengalmug (Cecidomyia [Contarinia] Pisi Winn.). Zooals bekend is, veroorzaken de erwtengalmuggen de
zoogenaamde knopmadenziekte. Hierbij worden door de larven de bloemen
vernietigd. Begin Juli verpoppen de larven zich in den grond. Vanaf midden
Juli tot begin Augustus verschijnt er echter een tweede generatie. Door
gaans doet deze geen schade meer, maar een enkele maal, zoo ook dit jaar,
wordt toch wel schade aangericht. Wij ontvingen nl. peulen van groene
erwten, waarin tal van erwtengalmugmaden voorkwamen. Deze maden
zuigen voornamelijk aan den binnenkant van de peulen. De jonge erwten
worden vrijwel met rust gelaten. Door het onttrekken van sappen aan de
peulen wordt de groei van de erwten belemmerd. Hierbij komt nog, dat
de peulen zich voortijdig openen, waardoor natuurlijk eveneens schade
wordt aangericht. Middelen ter voorkoming van deze schade zijn niet aan
te geven. Vaak treedt echter deze vorm van beschadiging niet op.

Het zwart (Cladosporium pisicolum Sn.). In 1940 (en ook in 1941) werden
ons verscheidene malen jonge erwtenplanten toegezonden, die een eenigszins
gedrongen groei vertoonden. De planten gaven den indruk alsof de hoofd
stengel in zijn groei gestuit was, terwijl ook de naderhand bij den voet van de
plant uitgeloopen zijknoppen eveneens in hun ontwikkeling waren blijven
steken. Zoodoende was een bossige plant ontstaan, die een aantasting door
stengelaaltjes zou kunnen laten vermoeden. Dat was echter niet het geval.
Bij een nader onderzoek werd vastgesteld, dat het jonge weefsel in den kop
van de stengels door een schimmel was aangetast, zóó zelfs dat in bepaalde
gevallen het groeipunt in rotting overging. Op de jonge blaadjes en stengel
tjes kwamen kleine, donkere vlekjes voor, waarop veelal een zwartgroen
schimmelpluis aanwezig was. Dit bestond uit sporen en sporendragers van
een zwam, die wij meenden te kunnen houden voor Cladosporium pisicolum
Sn. x), een in de buitenlandsche literatuur bekende erwtenparasiet.
*) Prof. Dr Joh.a Westerdijk was zoo vriendelijk een aantal onzer cultures
te vergelijken met enkele stammen van schimmels van dien naam aanwezig in
het Centraal Bureau voor Schimmelcultures te Baarn. Naar aanleiding van haar
onderzoek kwam zij tot de conclusie, dat de door ons bedoelde zwam inderdaad
tot de soort Cladosporium pisicolum Sn. gerekend kan worden.
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Op de stengels waren deze vlekjes streepvormig en gericht volgens de
lengte-as van den stengel, meermalen was het weefsel ter plaatse gescheurd,
zoodat een klein scheurtje ontstond, dat in verscheidene gevallen was opge
vuld met bovenbedoelde zwam. Op de jongere bladeren hadden de donkere
vlekken een meer onregelmatigen vorm; kwamen zij voor langs de blad
randen, dan hadden de jonge bladeren een misvormd gekromd uiterlijk,
terwijl de randen van wat oudere bladeren gescheurd en gehavend waren.
In later ontvangen zendingen waren ook de bloemen en de peulen aange
tast; op de laatste kwamen soortgelijke vlekken voor als op de bladeren.
Jonge peulen waren misvormd en zeer jonge waren totaal afgestorven;
dit was ook het geval met de aangetaste bloemen. Zoowel de aantasting
der jonge planten, die daardoor niet tot ontwikkeling konden komen, alsook
de aantasting van bloemen en peulen had in bepaalde gevallen een belang
rijke schade teweeggebracht.
Zoo schrijft ons een der inzenders „dat de komende bloesem geen
vrucht gezet heeft en wel zoodanig, dat men naar enkele peulen moet
zoeken".
Ook in voorgaande jaren hebben wij nu en dan wel eens met deze erwten
ziekte te maken gehad, maar de schade was toen niet zoo ernstig als in de
twee afgeloopen jaren het geval was. Volgens ondervindingen vooral in
Californie opgedaan, zou deze ziekte alléén voorkomen in jaren, waarin
groote vochtigheid gepaard gaat met een vrij koele temperatuur (60-70° F).
Men meent aldaar opgemerkt te hebben, dat deze aantasting meest op
treedt langs de zeekust en wel nadat de zeemist de planten verschillende
dagen vochtig gehouden heeft. Of dergelijke omstandigheden ook hier te
lande aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het optreden van deze
ziekte, heeft men nog niet kunnen nagaan.
De zwam kan op restanten van het gewas in den grond overblijven en
kan ook op het zaad aanwezig zijn.

Ingezonken, scherp begrensde vlekjes in erwtenzaad. Van een veredelingsbedrijf ontvingen wij een monster erwtenzaad, waarin grijze, ingezonken,
scherp begrensde vlekjes aanwezig waren. Dit verschijnsel, dat alleen in
bepaalde erwtenstammen scheen voor te komen, was voor ons nieuw. Een
door ons ingesteld onderzoek bracht geen aantasting door een zwam of
bacterie aan het licht. Het Proefstation voor Zaadcontrôle, aan hetwelk
wij een aantal van deze erwten doorzonden, deelde ons mede, dat de zaad
huid van te kiemen gelegde erwten op die bewuste plekken wat dikker op
gezwollen was dan elders. De cotyledonen onder de plekken waren onbe
schadigd en vertoonden geen spoor van infectie door een schimmel of bac
terie. De oorzaak van dit verschijnsel kon niet worden opgegeven. De
erwten kiemden normaal.
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Aardappelen. Het optreden van virusziekten, speciaal van bladrol was in
1940 zeer ernstig. Gevallen, waarin 50% en meer der planten bladrol ver
toonde, behoorden niet tot de uitzonderingen, zelfs in die gebieden, waarin
andere jaren de gezondheidstoestand van het aardappelgewas weinig te
wenschen overliet. Dit sterke optreden van bladrol is een gevolg van de
infectie, die in 1939 heeft plaats gehad en deze sterke infectie moet weer
op rekening gesteld worden van het in buitengewone mate optreden in dat
jaar van de bladluizen, de overbrengers van de smetstof. Deze overbrenging
heeft in 1939 reeds vrij vroeg plaats gehad. Dit bleek bij de nateelt in 1940.
In gewassen toch, die dat jaar gegroeid waren uit pootgoed, dat in 1939
vóór of omstreeks eind Juli gerooid was, bleken weinig zieke planten voor
te komen. De waarde van het vroeg rooien van aardappelen ter verkrijging
van goed pootgoed is dan ook in 1940 wel zeer duidelijk gebleken.
Het sterk optreden van bladrol in 1940 heeft tot gevolg gehad, dat zeer
veel verbouwers er dit jaar toe overgegaan zijn om voor het verkrijgen van
pootgoed vroeg te rooien. Niet alleen is deze maatregel toegepast door hen,
die aan de keuringen deelnamen, maar ook door de verbouwers, die de
aardappelen voor consumptie, voor veevoeder of voor de fabriek verbouw
den. Medegedeeld kan reeds worden, dat de verkregen resultaten over 't alge
meen uitstekend zijn geweest, zelfs in de zandstreken. Gewezen kan ook
worden op het zeer goede resultaat, dat dit jaar met de zoogenaamde
omgekeerde selectie is verkregen. Dit is een methode, waarbij, zonder
voorafgaande selectie, dus zonder dat eerst de zieke planten zijn verwijderd,
de gezonde planten vroegtijdig worden gerooid. Het is echter zeer de vraag
of deze methode elk jaar zulke goede resultaten zal opleveren. Voorshands
moet de voorkeur gegeven worden aan het vroegtijdig verwijderen van de
zieke planten met daaropvolgend vroeg rooien van de overgebleven ge
zonde planten.
Waar het vroeg gerooide pootgoed moeilijker te bewaren is dan het laat
gerooide, heeft het sterk optreden van bladrol in 1940 indirect er toe mede
gewerkt, dat de verbouwers er meer en meer toe overgegaan zijn gebruik
te maken van kiembakken. Ook is de bouw van glazen poterbewaarplaatsen
er door bevorderd. Zoo zien wij ook hier weer, dat uit het kwade iets goeds
geboren kan worden.

Thripsaantasting. Onze correspondent te Noordhorn deelde ons mede,
dat door hem eind Mei schade door thrips in aardappelen (Eigenheimers)
was waargenomen. De planten vertoonden talrijke geelgroen gekleurde
vlekjes op de bladeren. De selectie op mozaïek werd hierdoor zelfs bemoei
lijkt. Midden Juni herstelde zich het gewas weer, maar de berichtgever
deelt mede, dat bij de door hem verrichte luizentellingen op aardappelen
den geheelen zomer thripsen werden aangetroffen. Het betrof hier een geval,
waarbij aardappelen verbouwd werden na vlas. Het is wel jammer, dat
niet is vastgesteld kunnen worden, welke thripssoort de schade veroor
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zaakt heeft. Zeer vermoedelijk zal het wel dezelfde polyphage soort ge
weest zijn, die in vlas de drietanden, beschreven in het verslag over 1939,
heeft veroorzaakt nl, Thrips angusticeps IJzel.

Koolwantsen. In een paar gevallen werd melding gemaakt van het in
vrij groote massa aanwezig zijn van koolwantsen (Eurydema (Pentatoma)
oleracea L.) op aardappelen.
Deze wantsen doen vooral schade aan cruciferen, maar bij uitzondering
worden ook sla, asperge, bieten en aardappelen aangetast. Deze soort is
in ons land algemeen verbreid, maar schijnt niet vaak tot massale vermeer
dering te komen. Indien dit al geschiedt, is dit altijd zeer plaatselijk. Voor
nadere beschrijving zij verwezen naar blz. 38.
De koolwantsen kunnen zeer goed bestreden worden door een bestuiving
met Derrispoeder |-|% rotenon. Bestuiving is beter dan bespuiting. Ook
kunnen goede resultaten verkregen worden met een bespuiting met nico
tine.
Bastaardrupsen van Pachyprotasis variegata Fall. Enkele van deze bas
taardrupsen waren aanwezig in een aardappelveld bij Twello. De vreterij,
die soms erg kan zijn (zie Verslag 1937, blz. 11 en 1938, blz. 15), had niets
te beteekenen. Twello is de derde vindplaats; de andere zijn Dieren en
Tinaarloo.
Vorstschade. Moest in het voorgaande verslag melding gemaakt worden
van het veelvuldig voorkomen van schade aan aardappelknollen als gevolg
van vorst, zoo moet dit ook thans weer geschieden. In tegenstelling met
1939, toen de „aantasting" zich vooral uitte in den vorm van vrij diepe
inzinkingen („duimindrukken"), waren dit jaar de inzinkingen meer opper
vlakkig en in grooter aantal op de knollen aanwezig. Toch wezen de mededeelingen, die wij uit de praktijk ontvingen, er duidelijk op, dat ook deze
inzinkingen, hoewel ze zeer oppervlakkig waren, moesten worden toege
schreven aan de inwerking van een te lage temperatuur.
Behalve deze afwijking werd in verschillende gevallen ook slecht op
komen van de aardappelen waargenomen, waarvoor als zeer waarschijn
lijke oorzaak ook te lage temperatuur tijdens de bewaring moet worden
aangenomen.
Pseudo-netnecrose. Van den Directeur der R.K. Landbouwwinterschool
te Roosendaal N. Br. ontvingen wij aardappelknollen, die bij doorsnijden
verschijnselen vertoonden, die iets aan kringerigheid, maar ook aan pseudonetnecrose deden denken. Op ons verzoek heeft Ir Roozendaal een na
der onderzoek ingesteld. Hij heeft Spaansche peperplanten ingewreven met
sap afkomstig van de zieke knollen om op die manier na te gaan of wellicht
pseudo-netnecrose de oorzaak was. Spaansche peper vertoont nl. bij be-
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smetting met het virus van pseudo-netnecrose duidelijke ziekteverschijnse
len. Inderdaad traden deze op, zoodat hiermede vastgesteld was, dat de
bewuste verschijnselen door het pseudonetnecrose-virus waren veroorzaakt.
Door dit onderzoek kon voorkomen worden, dat de aardappelen voor
pootgoed gebruikt werden.
Bieten. Zwart worden der bladeren. Zoowel op de klei als op de zand
gronden deden zich gevallen voor, dat de bietenbladeren, beginnende van
af den rand, een zwarte kleur vertoonden en afstierven. Bij onderzoek
bleken op deze zwarte gedeelten verschillende zwartzwammen als Clasterosporium, Macrosporium en Cladosporium voor te komen; ook werd Phoma
betae er op aangetroffen. Wij hebben echter niet met zekerheid kunnen
uitmaken waardoor het zwart worden veroorzaakt is, maar hebben toch
sterk den indruk, dat het zwart worden, hoewel een direct gevolg van een
zwamaantasting, door bepaalde groeiomstandigheden in de hand is ge
werkt. Zoo b.v. was het wel zeer opvallend, dat het verschijnsel zich op
het proefveld van den Plantenziektenkundigen Dienst alleen voordeed op
een veldje, dat een tekort aan kali had en niet op de veldjes, waar stikstofof phosphorzuurgebrek optrad, noch op die, welke een zeer lage of een
zeer hooge pH hadden. Hoewel het zwart worden der bladranden niet tot
de gewone kaligebrekverschijnselen bij bieten mag gerekend worden,
schijnt het toch, dat door gebrek aan kali de planten gevoeliger zijn ge
worden. Toch treft men het verschijnsel niet steeds aan, wanneer kaligebrek
optreedt. In een geval nl., waar grondmonsters werden onderzocht van
een plek, waarop het zwart worden voorkwam eri van een, waarop de bieten
normaal waren, bleek het kaligetal in het eerste geval hooger te zijn dan
in het tweede.

Zilverachtige verkleuring aan de onderzijde der bladeren. Op enkele plaatsen >
vertoonden gedeelten van de bietenbladeren aan den onderkant een typi
sche, zilverachtige verkleuring. Het verschijnsel deed denken aan dat van
loodglans bij fruitboomen. Wij achten het echter wel uitgesloten, dat deze
ziekte ook in de bieten zou voorkomen. Ook zouden dan niet alleen ge
deelten van een blad het verschijnsel vertoonen. Waardoor het verschijnsel
veroorzaakt is, kunnen wij met aangeven, maar er kan wel aangenomen
worden, dat het niet door een of andere parasiet is te weeg gebracht.
Uit het feit, dat wij inzendingen ontvingen uit verschillende deelen van
ons land (Schoondijke, Goes, Haarsteeg, Hoofddorp) valt af te leiden, dat
er een invloed moet zijn geweest, die over een groot deel van ons land heeft
ingewerkt. Gedacht is aan een lichte nachtvorstbeschadiging. Van een der
inzenders ontvingen wij bericht, dat het eenige dagen vóór het verschijnsel
optrad, in die omgeving inderdaad iets had gevroren. Eén zoo'n mededeeling geeft natuurlijk nog geen voldoende houvast om met zekerheid te
zeggen, dat nachtvorst de schuldige is, maar het geeft toch aanleiding om,
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indien het verschijnsel zich weer mocht voordoen, speciaal op het optreden
van nachtvorst te letten.

Vreterij door de larven van het lievenheersbeestje Subcoccinella vigintiquattuor-punctata L. (vroeger Epilachnaglobosa Schn. genaamd). Lievenheers
beestjes en hunne larven leven, zooals men weet, meest van blad- of schild
luizen, zoodat deze kevertjes zeer nuttig zijn te achten. Enkele soorten uit
de familie Epilachninae tasten echter levende planten aan. De meeste dezer
leven in Zuid-Europa, Turkestan, Afrika, Amerika, Indië en Australië. In
onze streken schijnt tot dusver alleen de bovengenoemde soort zich nog al
eens aan cultuurplanten te vergrijpen. In de literatuur worden genoemd
lucerne, klaver, bieten, aardappelen, verder Saponaria, Gypsophila (in
Hongarije), Melandrium (in Zweden), Silene en anjers (in Zwitserland en
Duitschland); zelf hebben wij in 1925 te Doorwerth een ernstige beschadi
ging waargenomen aan Dahliabladeren (Verslag 1925, blz. 38). Het dier
is dus zeer polyphaag, maar ofschoon het ook in ons land niet zeldzaam is,
komt aantasting van een of ander gewas toch niet dan bij uitzondering voor.
In 1940 namen wij onder Wageningen een geval waar bij mangelwortels.
Het beeld der veterij is zeer typisch en niet met dat van vreterij door
andere insecten te verwarren. Het blad wordt aan de onderzijde geskelet
teerd; de niet zeer groote plekken zien er gestreept uit, daar het weefsel
in smalle strookjes naast elkaar wordt weggeknaagd, tusschen welke strook
jes nog smalle reepjes blijven zitten (zie fig. 9, Pl. V). Ook de kevertjes
hebben een eigenaardige manier van vreten, zij maken eerst een min of
meer cirkelvormige insnijding in het blad met een middellijn van enkele
centimeters; men meent, dat zij dit doen om het stuk binnen de insnijding
wat tot verwelking te brengen, waarna zij daar onregelmatige stukken uit
wegvreten. Bij de mangelwortels te Wageningen hebben wij deze vreterij
door de kevertjes niet kunnen vinden; wel waren de planten ook sterk aan
getast door de beide schildpadtorretjes Cassida nobilis L. en C. nebulosa L.

Vreterij door kevers aan jonge bietenplan'en werd waargenomen te Oud
dorp (Z.H.). Het bleek, dat Tanymecus palliatus F. de schuldige was. Het
geslacht Tanymecus is nauw verwant aan het geslacht Sitona, waartoe o.a.
de bekende, maar veel kleinere erwtenbladrandkever behoort. T. palliatus
is in ons land op Artemisia en distels niet zeldzaam. Hij kan echter ook
andere planten aantasten. In Zuid-Oost-Europa schijnt hij meermalen
schade te doen aan suikerbieten. In Duitschland is de kever eveneens op
dit gewas waargenomen, alsmede op cichorei en peulvruchten. Het eerste
geval, dat wij hem op suikerbieten aantroffen, is in 1939 geweest. Toen
kon echter niet met zekerheid worden uitgemaakt of hij schade aan dit
gewas veroorzaakte, daar ook andere kevers aan 't werk waren, maar in
dit geval leed het geen twijfel, dat de schade door genoemden kever werd
veroorzaakt.

16
Bestrijding van de kevers zal zeer zeker kunnen worden verkregen door
een bespuiting met een arsenicumhoudend middel.

Thripsaantasting bij jonge bietenplantjes werd waargenomen in de om
geving van Hoofddorp en wel op een perceel, waar het vorig jaar vlas was
geteeld. Ook in Groningen trad op verschillende bietenperceelen, met als
voorvrucht vlas, thripsschade op. Bij determinatie van de thripsen bleken
wij te doen te hebben met Thrips angusticeps Uzel. Deze thripssoort is
meermalen als zeer schadelijk aan allerlei landbouwgewassen gesigna
leerd. Reeds in het verslag over 1929 is hierover het een en ander te vinden.
Zie ook dit verslag, blz. 17 en 19.
Bestrijding van de thrips is mogelijk door een bestuiving of bespuiting
met Derris, of door bespuiting met nicotine.
Wantsen. Calocoris norvegicus Gmel. Ook dit jaar werden op tal van
plaatsen bieten meer of minder sterk aangetast door wantsen, die steeds
tot bovengenoemde soort, vroeger bekend onder den naam Lygus bipunctatus F., behoorden. Altijd trad de schade op nabij houtgewas, zulks hoogst
waarschijnlijk in verband met het feit, dat de eieren van deze soort in droog
hout worden afgezet en daar overwinteren; zie voor bijzonderheden hier
over Verslag 1939, blz. 15.
C. norvegicus scheidt bij zijn steken blijkbaar niet een zoo sterk doodend
op het plantenweefsel werkende vloeistof af als sommige andere soorten,
vooral Lygus pabulinus. Men ziet althans op de bietenbladeren niet de tal
rijke doode plekjes, later gaatjes en scheurtjes, als b.v. in door wantsen
aangetaste aardappelbladeren, bessenbladeren, bladeren van bloemisterij
gewassen enz. zoo veelvuldig optreden. Wel wordt het bietenblad sterk
bobbelig en kroezig; fig. 1, Pl. I geeft daarvan een goed beeld.
Vlas. Warkruid. Enkele zeer ernstige beschadigingen van vlas door war
kruid deden zich voor in Zeeland. Gebleken is, dat het warkruidzaad over
gebracht is met het klaverzaad, dat tegelijk.met het vlaszaad is uitgezaaid.
Door het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle is een monster vlas- en
klaverzaad onderzocht. Er bleken niet minder dan 52 warkruidzaden op
166 gram zaad voor te komen. Door genoemd station werd vastgesteld,
dat wij hier te doen hebben met Cuscuta campestris J uncker, een zeer
kwaadaardig warkruid. Het groeit nl. niet alleen op klaver en vlas, maar
ook op andere gewassen, o.a. aardappelen. Medegedeeld kan reeds wor
den, dat in 1941 op het perceel, waarop in 1940 het vlas was aangetast,
het volgend jaar de daarop verbouwde aardappelen er van te lijden hadden.
Gevallen als dit doen weer eens duidelijk zien, dat onderzoek van klaver
zaad op het voorkomen van warkruid ten zeerste gewenscht is. Ook hier
voor geldt, dat het beter is te voorkomen dan te genezen. De bestrijding van
het warkruid is namelijk niet gemakkelijk, te meer niet daar warkruidzaad
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verscheidene jaren ongekiemd in den grond kan achterblijven. Het beste
is om, zoodra men in een gewas plekjes met warkruid aantreft, tot ver
nietiging van het gewas op die plaatsen over te gaan. Dit vernietigen moet
geschieden, vóórdat het warkruid gelegenheid krijgt nieuw zaad te produceeren.

Drietanden of kandelaars, veroorzaakt door Thrips angusticeps Uzel. Dit
in het Verslag over 1939, blz. 19 uitvoerig beschreven verschijnsel kwam
ook in 1940 in Groningen weer voor. Het trad echter minder op den voor
grond dan in 1939; daarentegen viel het verwelken en bruin worden der
blaadjes als gevolg van het afschaven der opperhuid door de thrips meer
op dan in 1939. Dit was in sommige gevallen zoo erg, dat er over gedacht
werd het perceel om te ploegen. Het is ons niet bekend, of men inderdaad
tot het uitvoeren van dezen drastischen maatregel is overgegaan. Als men
de beschadiging tijdig waarneemt, zal het ook niet noodig zijn, als ten minste
over de noodige bestrijdingsmiddelen (Derris of nicotine) beschikt kan wor
den.
Zooals thans als bekend mag worden verondersteld, geeft bestuiving
met Derris zeer bevredigende resultaten tegen Thrips lini Ladureau, die
de „kwade koppen" veroorzaakt ; deze methode zal ongetwijfeld ook met
evenveel succes tegen Thrips angusticeps kunnen worden toegepast.
Aantasting door de tweestippelige weidewants Calocoris norvégiens
Gmel. (Lygus bipunetatus F.). In Friesland trad op een perceel vlas een
eigenaardige beschadiging op; de toppen, de bloemknoppen, waren geheel
bruin en verschrompeld, maar bovendien had een groot deel der bladeren
een botergele kleur gekregen. De bij de zending gevoegde, op het vlas ge
vangen wantsen bleken tot de bovengenoemde soort te behooren. Bij want
senbeschadiging, b.v. aan aardappelen, bessen, bloemplanten enz., ziet men
gewoonlijk talrijke gaatjes met bruine randen in het blad, gevolg van het
feit, dat de wantsen bij het steken een voor plantendeelen giftige stof afschei
den. Nu vertoonen bieten, die door de genoemde soort zijn aangetast, dit
verschijnsel ook niet ; het blad wordt daar kroezig en bobbelig (zie hierboven
en Verslag 1939, blz. 15). Verschillende plantensoorten reageeren vaak ook
verschillend op aantasting door hetzelfde organisme, maar ook kan het ver
schil verklaard worden door aan te nemen, iets wat trouwens vaststaat,
dat niet alle wantsensoorten zulk een giftige stof afscheiden. De zwartvoetige wants Lygus pabulinus L. doet dit in hooge mate, maar C. norvegicus schijnt het niet te doen. Er is in het verleden niet altijd voldoende
acht geslagen op de soort van wants, die b.v. aardappelen had beschadigd
op de gewone wijze met gaatjes in de bladeren. Wij stellen ons voor in de
toekomst na te gaan, welke verschijnselen de verschillende wantsensoorten
precies veroorzaken.
De beschadiging bij het vlas was in elk geval zeer ongewoon. Het bruin
2
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worden der topjes kan zeer zeker aan de wantsen geweten worden, maar
van de gele kleur der blaadjes betwijfelen wij dit alsnog.
Mocht bestrijding noodig zijn, dan zal deze verkregen kunnen worden
door bestuiving met Derrispoeder.
Klaver. Bladvlekkenziekte. Op een proefveld, waarop verschillende kla
versoorten waren uitgezaaid, bleek er volgens mededeeling van den in
zender, den heer Constandse, ass.-Secretaris bij den N.A.K., een
groot verschil in vatbaarheid voor de bladvlekkenziekte, veroorzaakt door
Pseudopeziza trijolii (Bern.) Fuck te zijn. Volgens den inzender
kwam de aantasting het meest voor in Oekrainsche en Lithausche
klaver, in mindere mate in Groningsche klaver, terwijl de Rozendaalsche
en Limburgsche vrij waren van de ziekte. Dit laatste behoeft nog niet te
beteekenen, dat deze twee rassen onvatbaar zijn voor de ziekte. Dit is
voorzoover ons bekend niet het geval, maar toch blijkt uit de gedane waar
neming, dat het verschil in vatbaarheid in ieder geval groot kan zijn. Waar
tegen deze ziekte geen direct werkende middelen zijn aan te wenden en
waar de schade, door de bladvlekkenziekte veroorzaakt, aanzienlijk kan
zijn, verdient het zeer zeker aanbeveling om bij de veredeling van de klaver
aan dit onderdeel de noodige aandacht te schenken.

Beschadiging door aardvlooien in klaver kwam voor in een gewas, waarbij
vlas als dekvrucht diende. Ons vermoeden, dat de vlasaardvloo Longitarsus
parvulus Payk. de schuldige was, werd door determinatie van den heer
P. v. d. Wiel te Amsterdam bevestigd. Aardvlooien zijn het best te
bestrijden door een bestuiving met Derrispoeder; bespuiting met nicotine
werkt ook goed, mits men er rekening mede houdt, dat de kevertjes alleen
goed geraakt kunnen worden, als zij op de bladeren aan het vreten zijn.
Dit is het geval bij zonnig weer; valt echter de schaduw van den spuiter
op het gewas, dan is dit reeds voldoende aanleiding voor hen om zich te
laten vallen en dan worden er vele niet geraakt. Men moet dus tegen de
zon in loopen. Bij bestuiving ontmoet men dit bezwaar niet, daar het fijne
poeder veel beter overal tusschen bladeren en stengels in komt dan de
druppeltjes van de vloeistof.
Karwij. Alternaria-aantasting. Een perceel karwij begon in den bloeitijd
pleksgewijs te verbruinen. Op de bloemstelen en soms ook op de stengels
kwamen bruine gedeelten voor, terwijl de bloempjes verdorden. Bij onder
zoek bleek op de bruine gedeelten een schimmel voor te komen van het
geslacht Alternaria, zeer waarschijnlijk Alternaria brassicae Sacc., de
zwam, die meer bekend is als de oorzaak van de spikkelziekte of het zgn.
verslag van het koolzaad. Deze zwam komt ook op wortelen v oor, zoodat
zij zonder twijfel ook wel andere schermbloemigen zooals karwij zal kunnen
aantasten.
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Door een bespuiting van het gewas met Bordeauxsche of Bourgondische
pap of een ander koperhoudend middel zou de aantasting vrij zeker wel
te voorkomen zijn. Waar het niet uitgesloten is, dat de schimmel met het
zaad overgaat, verdient ontsmetting hiervan ook om die reden aanbeveling.
Droogontsmetting met een der droogontsmettingsmiddelen, die ook voor
granen worden gebruikt, verdient de voorkeur boven natontsmetting.
Pastinaak. Beschadiging door rupsen. Uit Scheemda ontvingen wij bloemschermen van pastinaak, die door een rups waren beschadigd. De vreterij
deed zeer veel denken aan die door de rupsen van de karwijmot.Deze richt
ten echter de schade niet aan, maar een zeer na verwante, tot hetzelfde
geslacht behoorende soort, nl. Depressaria heracliana De Geer. Deze rups
leeft vooral op Heracleum, berenklauw, waaraan zij haar naam dankt. Meer
malen is ze echter ook op pastinaak waargenomen en in Amerika ook op
Daucus carota, waaraan zij daar te lande wel eens schade van beteekenis
aanricht.
De bestrijding kan, indien noodig, op dezelfde wijze plaats hebben als
die van de karwijmot, dus door bestuiving met Derrispoeder, eventueel
met kiezelfluoorbarium.
Maanzaad. Vreterij door snuitkeverlarven. Van den Rijkslandbouwconsulent voor Noordelijk Groningen ontvingen wij materiaal van blauwmaanzaad, afkomstig uit den Oostwolderpolder, waarbij de wortels werden aan
gevreten.
Volgens den inzender was de vreterij op zandigen grond veel erger dan op
zwaren grond, maar ook op laatstgenoemden werd veel schade aangericht.
Dit is de tweede maal, dat ons materiaal van blauwmaanzaad met vreterij
door snuitkeverlarven wordt toegezonden. De eerste keer geschiedde dit
in 1922 uit Sint Filipsland. In de literatuur wordt slechts één snuitkeversoort, nl. Coeliodes (Stenocarus) fuliginosus Marsh, vermeld, die op boven
genoemde wijze blauwmaanzaad beschadigt. Het is ons gelukt eenige larven
tot kevers op te kweeken. Inderdaad bleken zij tot genoemde soort te behooren. Als bestrijdingsmiddel wordt opgegeven vroeg zaaien, zorgen voor
niet te dichten stand, goede bemesting, zorgvuldige bodembewerking en
toepassing van een rationeele vruchtwisseling.
Andere gewassen schijnen niet te worden aangetast. De volkomen kever
vreet aan het blad van de blauwmaanzaadplanten en zou dus te bestrijden
zijn door bespuiting van het gewas met een arsenicumhoudend middel.

Thripsbeschadiging. In den Waardpolder moest ± 2\ ha maanzaad wor
den omgeploegd wegens beschadiging der jonge plantjes door Thrips. Het
maanzaad was gegroeid op een perceel met als voorvrucht vlas. Zeer waar
schijnlijk zal de beschadiging op rekening gesteld moeten worden van Thrips
angusticeps Uzel.
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De inzender deelde verder mede, dat na het verdwijnen van het maan
zaad een strook zomergerst in hevige mate door de Thrips werd aangetast,
wat door onderzoek van ingezonden materiaal door ons bevestigd kon
worden.
Bestrijding van de Thrips zou mogelijk geweest zijn door het gewas tijdig
met Derrispoeder te bestuiven op de wijze zooals dit bij vlas geschiedt.
Knollen. Gewone grauwe veldslak, Agriolimax reticulatus Müll. Te Hen
gelo (O.) werd een akker knollen practisch geheel vernield door slakken,
die tot de bovengenoemde soort bleken te behooren. Gewoonlijk vindt men
in de handboeken en andere publicaties deze veldslak vermeld onder den
naam Limax of Agriolimax agrestis L. Het is echter gebleken, zooals
Dr C. A. van Regteren Altena ons eenige jaren geleden heeft medege
deeld, dat deze naam toekomt aan een Noord-Europeesche soort, die in
Nederland niet voorkomt. Het is dus zaak in het vervolg den naam A. reti
culatus te gebruiken.
De bestrijding kan plaats hebben volgens de beproefde methoden, o.a.
aangegeven in Mededeeling 92, „Overzicht van de belangrijkste ziekten en
plagen van landbouwgewassen en hun bestrijding", 2e dr., blz. 137.
Men moet dan echter ingrijpen, voor het zoover gekomen is als te Hen
gelo het geval was.
Mergkool. Beschadiging door Baris-larven.
Mergkool in de buurt van Dedemsvaart werd door de genoemde larven
op dezelfde wijze beschadigd als daar ter plaatse ook met bloemkool het
geval was. Zie voor bijzonderheden blz. 36.
Stoppelknollen. Vreterij door Athalia colibri Chr. = A. spinarum F.
Vrij aanzienlijke schade werd aangericht door de knollenbastaardrupsen
op een perceel, waarop stoppelknollenzaad werd verbouwd. De larven van
de knollenbladwesp zijn grauwgroen van kleur met drie donkere rugstrepen.
Ze zitten vaak aan de onderzijde van het blad en vreten gaten hierin.
De bestrijding kan geschieden door bespuiting van het gewas met een
arsenicumhoudend middel. Bij stoppelknollen voor zaadwinning kan dit
alleen geschieden vóór of na den bloei, daar anders de kans bestaat, dat
ook de bijen worden vergiftigd; bij stoppelknollen, die voor veevoeder
gebruikt worden, moet geen arsenicumhoudend middel aangewend
worden. Afdoende resultaten kunnen echter ook verkregen worden door
bespuiting of bestuiving van het gewas met Derrispoeder.
Hoewel niet algemeen treedt een beschadiging door de knollenbastaard
rupsen nogal eens plaatselijk in vrij sterke mate op. Gewoonlijk echter
wordt met het toedienen van bestrijdingsmiddelen te lang gewacht.
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Uien. Beschadiging der bollen door rupsjes van de preimot (Acrolepia
assectella Hb.). Te Hoorn werd bij den oogst van uien opgemerkt, dat in
de bollen gaatjes waren gevreten. Dit is een zeer ongewone beschadiging,
die ook in het uienland bij uitnemendheid, Flakkee, onbekend was. D^e
resten van het aan de uien aanwezige loof vertoonden ook sporen van
vreterij, zoodat wij aan aantasting door het preimotje dachten. Na lang
zoeken gelukte het in de uien twee verschrompelde rupsjes te vinden, die
na opweeking er, voor zoover dat nog te zien was, inderdaad uitzagen als
die van het preimotje. Fig. 7 op Pl. IV geeft de beschadiging weer. Onge
twijfeld zijn de uien op het veld aangetast geweest, daar deze rupsjes in het
groeiende loof leven, maar niet in de droge uien. Volgens mededeeling van
den Rijkstuinbouwconsulent Ir C. Rietsema had het personeel van den
Proeftuin, vanwaar de beschadigde uien afkomstig waren, meermalen
grijsbruine motjes bij de uien zien vliegen, maar er was niet gelet op aan
tasting van het loof te velde. Waarschijnlijk zijn dit dus wel preimotjes
geweest.
Westerwoldsch raaigras. In een zaadkweekerij in Groningen bemerkte
men, dat vele planten van dit gras waren doodgegaan. Men vond er een
groot aantal kleine „kevers" op, die men ons toezond. Het bleken wantsen
te zijn, die wij niet kenden, waarom wij ze doorzonden naar Dr H. C.
Blöte, conservator aan het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te
Leiden, die ze determineerde als de in ons land zeldzame soort Ischnodemus
sabulefi Fall, waarvan het museum slechts zes exemplaren bezit. Op zijn
verzoek zonden wij een aantal exemplaren aan de wantsenverzamelaars en
-kenners Dr A. Reclaire te Hilversum en Dr D. Mac Gillavry te Bergen
(voorheen te Amsterdam). De eerste berichtte ons, dat dit reeds de vijftien
de hem uit Nederland bekend geworden vondst was, en Dr M. G. had het
dier zelf eerder waargenomen te Doornspijk, waar het helm beschadigde.
Zoo heel zeldzaam schijnt de soort dus toch niet te zijn; ook Butler
noemt het in zijn werk „A biology of the British Hemiptera-Heteroptera"
voor Engeland „rare", hij geeft echter verschillende geslachten van grassen
op, waarop het gevonden is. Het insect zal wel vrij algemeen voorkomen,
maar slechts in uitzonderingsgevallen plaatselijk tot zoo sterke vermeerde
ring komen, dat het schadelijk wordt. Zulk een bijzonder geval deed zich
blijkbaar hier voor. Naast het perceeltje raaigras bevond zich een kuil, waar
in allerlei rommel geworpen werd. In dien kuil groeiden veel brandnetels,
kweekgras, russchen enz. Het scheen, dat de wantsen uit dien kuil afkom
stig waren en zich van daar uit op het raaigras hadden geworpen. Toen
zij opgemerkt werden, was het gras reeds gemaaid en in schoven gezet, en
op de halmen boven in de schoven krioelde het van de wantsen. Het was
toen niet meer mogelijk precies na te gaan, hoe de beschadiging zich voor
deed, maar men meende het bruin worden der planten aan de wantsen te
mogen toeschrijven. Dit is best mogelijk, daar volgens Guerin en Péneau,
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door Butler geciteerd, de larve zich ontwikkelt in opgerolde bladeren
van Calamogrostis, dus waarschijnlijk ook in die van andere grassen, ten
gevolge waarvan die bladeren zeer wel kunnen afsterven.
De wants is een fraai dier, ongeveer een halven centimeter lang; het
lichaam is smal, in hoofdzaak zwart, wat metaalglanzend, met geelwitte
en bruine teekening. Volgens Butler vindt men volwassen wantsen van
Juni tot September, maar er zijn er ook wel in Maart gevangen. De levens
wijze is niet nauwkeurig bekend; het lijkt ons het meest waarschijnlijk,
dat de imagines overwinteren en in September een schuilplaats voor den
winter opzoeken.
In het bovenstaande is een interessant geval beschreven van het plaatse
lijk tot sterke vermeerdering komen van een in het algemeen onschadelijk
insect, dat door bijzondere omstandigheden schade van zoodanigen aard
kan veroorzaken, dat er eenige economische beteekenis, zij het ook niet
van ernstigen aard, niet aan kan worden ontzegd.
OOFTBOOMEN

Perzik. Barypithes pellucidus Boh. In een kas te Schellinkhout werden
perzikvruchten beschadigd door vrij groote snuitkevers, die door hun vorm
aan Otiorrhynchus deden denken, maar door hun sterke beharing toch kenne
lijk niet tot dit geslacht behoorden. Dr Uyttenboogaart determineerde
ze als Barypithes pellucidus Boh. en deelde ons mede, dat de Polyphagie
van deze kevers zeer groot is. Zelf had hij ze aangetroffen op aardbeien en
verschillende boomkweekerijgewassen, o.a. op de terpentijnhoudende Chamaecyparis lawsoniana, terwijl ze in Zweden de bast van berkenrijs weg
vraten. Vermoedelijk zullen de larven zich ook met de wortels van ver
schillende gewassen voeden.
De bestrijding van dergelijke groote snuitkevers is moeilijk, daar zij
weinig gevoelig zijn voor verschillende contactgiften; op plaatsen, waar zij
nog weinig voorkomen, zooals in de kas te Schellinkhout, zal wegvangen
met behulp van vangmiddelen (hoopjes blad, stroo, dotjes houtwol e.d.,
waarin de kevers, die echte nachtdieren zijn, 's morgens wegkruipen) de
eenvoudigste methode zijn.
Pruim. Carpocapsa funebrana Tr. Het is nu wel zeker, dat de „worm
stekigheid" der pruimen veroorzaakt wordt door rupsjes van Carpocapsa
funebrana. Dit motvlindertje komt in enkele streken van ons land voor,
o.a. in de Bangert ; in die streken wordt de aantasting ernstiger, zoodat er
dringend naar een goede bestrijdingsmethode, wordt uitgezien.
Bespuitingen met een maagvergif hebben geen gunstig resultaat opge
leverd. De jonge rupsjes verwijderen eerst de schil en zelfs stukjes van het
vruchtvleesch, voordat zij zich inboren; het vergif nemen zij daardoor
niet op.
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Getracht zal moeten worden de eitjes te dooden of de jonge rupsjes,
voordat zij zich inboren. De tijdstippen voor deze bespuitingen zullen
nauwkeurig vastgesteld moeten worden. Daarvoor is het noodig de vlucht
der vlindertjes na te gaan en de tijdstippen, waarop de eitjes gelegd worden,
vast te stellen.
Onderzoekingen zullen daarvoor worden ingesteld.

Vreterij door spanrupsen van Biston hirtaria Cl. Zie hiervoor blz. 24.
Druif. Thrips fuscipentiis Hal. Deze thripssoort, die op verschillende
bloemen, o.a. op rozen, wordt aangetroffen en dan wel eenige beschadiging
veroorzaakt, beschadigde in kassen in het Westland zoowel de bladeren
als de vruchten van druiven. Op de vruchten ontstond een eigenaardige
kurkachtige teekening.
Later in den zomer werden eveneens op druiven in het Westland exem
plaren van Drepanothrips Reuteri Uzel gevonden. Het beeld van de be
schadiging was hetzelfde als dat door Thrips fuscipentiis veroorzaakt.
Berookingen met nicotine (20 g per 100 m3) en begassingen met calciumcyanide (Calcid) 2/5 g per m3 gaven goede resultaten; vóór den bloei kan
met succes gespoten worden met 0,1% nicotine + uitvloeier. Daarbij moe
ten vooral de topjes der scheuten goed geraakt worden.
Aanvankelijk gaven de kweekers aan Calcid de voorkeur, omdat dit
middel in het gebruik goedkooper is.
In enkele gevallen heeft Calcid echter beschadiging gegeven. Het is niet
meer mogelijk geweest met zekerheid cie oorzaak daarvan op te sporen.
Het is mogelijk, dat de bladeren tijdens de begassing eenigszins vochtig
zijn geweest.
Ook is het niet uitgesloten dat op den morgen na de begassing, toen het
bladstil was, het gas niet snel genoeg uit de kas verdwenen was en er, toen
de zon doorkwam, nog blauwzuurgas in de kas aanwezig was.

Valsche meeldauw, Plasmopara viticola de By, op kasdruiven.
De echte meeldauw (Uncinula necator (Schw.) Burr. = Oïdium Tuckeri
Berk.) komt, zooals bekend is, in ons land zeer veel in druivenkassen voor.
De valsche meeldauw daarentegen, waarmede men in den wijnbouw zoo
veel te kampen heeft, werd nog nimmer door ons op kasdruiven waarge
nomen, maar wel hebben de weinige buitendruiven, die men in ons land
vindt, meestal tegen kleine boerderijtjes, dikwijls sterk van den valschen
meeldauw te lijden.
D;t jaar voor het eerst kregen wij in Augustus uit Driel (O.B.) druiven
en bladeren uit een kas toegezonden, die ernstig door valschen meeldauw
waren aangetast. Het is te hopen, dat het optreden van deze ziekte in
kassen slechts uitzonderingsgevallen zullen blijven.
Gelukkig heeft men in Bordeauxsche pap (of bij gebreke daaraan in
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andere koperpraeparaten) een uitstekend bestrijdingsmiddel, dat men
echter natuurlijk tijdig moet toepassen om de vruchten niet te bezoedelen
en den „dauw" er op niet te beschadigen.
Toen het geval in de kas ons bekend werd, was het reeds te laat in den
tijd om nog bespuitingen te kunnen uitvoeren.
Zwarte bes. Dasyneura tetensi Rübs. In de toppen van zwarte besse
scheuten, waarvan de blaadjes ineengekruld en verschrompeld waren, af
komstig uit Oost-Voorne, vond men wantsenlarven (vermoedelijk van
Triphleps), die men voor de schuldigen hield. Het bleek echter, dat de
blaadjes door het optreden van galmuglarven beschadigd waren en dat de
wantsenlarven in de samengevouwen blaadjes een schuilplaats gezocht
hadden.
In 1936 (Mededeeling 87, blz. 23) had men deze Dasyneura-beschadiging
voor het eerst in Zeeland waargenomen.
Merkwaardigerwijze zond onze technische ambtenaar in Goes, kort nadat
wij het materiaal uit Oost-Voorne ontvangen hadden, ook scheuten van
zwarte bessen met op dezelfde wijze beschadigde blaadjes. Deze waren
afkomstig van hetzelfde perceel, waar de beschadiging in 1936 geconsta
teerd was. In de tusscheriliggende jaren was de beschadiging op dit perceel
niet opgemerkt.
Toen een proef met nicotine genomen zou worden, bleek het daarvoor
reeds te laat; de galmuglarven hadden de blaadjes verlaten.
Diverse vruchtboomen. Biston hirtaria Cl. In grienden in de Biesbosch
werd een ernstige vreterij waargenomen door spanrupsen, welke de larven
van genoemden vlinder bleken te zijn. De rupsen beschadigden zoowel de
wilgen als de daar tusschen geplaatste vruchtboomen. Een massaal optre
den van deze spanrups was ons niet bekend. Ook in de literatuur vonden
wij een ernstig optreden van deze rupsen, die op vruchtboomen, vooral op
kersen, wel zijn waargenomen, riet vermeld.
Kort voordat de spanrupsen op wilgen waren gevonden, waren ze ook
aangetroffen op pruimen in kassen in het Westland. Hier beschadigden
de rupsen ook het blad, maar niet op zoo'n ernstige wijze als in de Bies
bosch het wilgenblad.
Nu op enkele plaatsen de rupsen zijn opgetreden, is er wel reden onze
aandacht aan dit insect te wijden, om zoo noodig tijdig maatregelen (be
spuitingen met een maagvergif) te kunnen nemen.
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LAAN- EN PARKBOOMEN
BOOMKWEEKERIJQEWASSEN EN BOSCHBOUW

Acacia. Rolling en vervorming van het blad. Eenige kleinere boomen aan
den rand van den Wageningschen berg en eenige takken van een groote Acacia vóór het hotel De Wageningsche Berg te Wageningen
vertoonden een eigenaardige krulling en vervorming van de blaadjes. Zie
Plaat I, fig. 2.
De blaadjes waren van een eigenaardig groene kleur, waarbij de lichtere
kleur der nerven en eenige lichtere teekeningen in het bladmoes zeer mooi
en duidelijk afstaken. Het verschijnsel kwam steeds voor in den top der
takken; lager gezeten bladeren waren normaal.
Het is ons niet gelukt vast te stellen door welke oorzaak (parasiet?, mis
schien mijten?) de afwijking ontstaan is. *)
Calluna. Droogte + zonbeschadiging. In Augustus werden ons Callunaplantjes toegestuurd, waarvan de takjes vele bruine blaadjes vertoonden.
Overigens waren de plantjes goed met mooie wortels, zuiveren wortelhals
en levende knopjes.
Het verschijnsel maakte den indruk van een anorganische beschadiging.
Bij onderzoek bleek dat nöch uit de wortels nöch uit de stengels of uit de
blaadjes een parasitair organisme opgekweekt kon worden.
Uit daarover door een kweeker verstrekte inlichtingen is gebleken, dat
jonge calluna's en erica's, die goed geschermd waren, geen bruine blaadjes
vertoonden. In een groep erica's, die niet geschermd waren, vertoonden
verscheidene der jonge plantjes dezelfde verschijnselen, als het door ons
onderzochte materiaal. Blijkbaar moet de beschadiging der plantjes dan
ook worden toegeschreven aan droogte en (te) veel zon. De verhouding
tusschen de wortels en de hoeveelheid naalden is bij de jonge plantjes
blijkbaar zoodanig, dat zij in perioden van groote droogte met (te) felle
zon kans loopen te verdrogen.
Daphne mezereum. Te Dongen en te Wageningen, en waarschijnlijk ook
wel elders, hadden in kweekerijen plantjes van deze soort zeer ernstig te
lijden van aantasting van het blad door de zwam Marssonina Daphne
(Rob. et Desm.) Magn. Deze zwam veroorzaakt vlekken op de blade
ren, maar tast ze ook vaak dicht bij den voet langs de hoofdnerf aan, waar
door het blad spoedig afvalt. De ziekte komt hierin overeen met de bekende
bladvalziekte der platanen, ten gevolge waarvan de grond onder platanen
in den voorzomer soms bezaaid ligt met afgevallen bladeren; de oorzaak
daarvan is echter een andere zwam.
In de literatuur is over deze bladvalziekte van Daphne heel weinig te
^ Ook in 1941 zijn de vervormingen en verkleuringen terzelfder plaatse waar
genomen.-
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vinden. Nergens staat vermeld, hoe de zwam den winter doorkomt. Het
is niet onwaarschijnlijk, dat zij op de afgevallen bladeren in leven blijft en
daarop vruchtlichamen (peritheciën of apotheciën) vormt, waaruit in de
lente sporen vrijkomen, die de nieuwe bladeren besmetten; deze vorm is
echter nog niet bekend.
Echter kon aan het ingezonden materiaal vastgesteld worden, dat de
zwam ook voorkomt op de toppen der jonge stengeltjes, zoodat zij stellig
ook op de planten zelf overblijft. Een geval dus, analoog met b.v. de schurft ziekte der ooftboomen.
De bestrijding moet dus op twee manieren plaats hebben. Ten eerste is
het zeer goed, maar bij de kleinheid der blaadjes niet gemakkelijk uitvoer
baar, om de afgevallen bladeren niet bij of onder de planten te laten liggen,
maar ze te verzamelen en te verbranden. Ten tweede moeten de planten
in de lente als de knoppen flink gezwollen zijn, bespoten worden met Bordeauxsche pap (of een vervangmiddel daarvan) met uitvloeier, welke be
spuitingen meermalen moeten herhaald worden op dezelfde tijdstippen als
tegen de schurftziekte der appelen en peren; men raadplege hiervoor Mededeeling no 73 en 50.
Douglasspar. Sluipwesplarven in 't zaad. In op de Veluwe geoogst zaad van
Douglas kwam veel aantasting door de larven van de sluipwesp Megastigmus
spermotrophus Wacht. voor. Naar aanleiding daarvan verzocht Dr Th.
C. Oudemans te Putten ons proeven te willen nemen om na te gaan of
een behandeling van dit zaad met een middel, dat de larven doodde, moge
lijk was zonder dat de kiemkracht van het zaad daaronder leed. Dit ge
lukte volkomen met zwavelkoolstof, Areginal en methallylchloride (M-gas,
zie blz. 55), waarna verschillende partijen met zwavelkoolstof, waarvan
wij nog voorraad hadden, door ons werden behandeld. Kortheidshalve ver
wijs ik voor nadere bijzonderheden naar een tweetal artikelen van Dr
Oudemans in het „Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift" van Februari
1940, blz. 41 en April 1940, blz. 215.
Indien men zelf het zaad wil behandelen, dan verdient het minder ge
vaarlijke, thans gemakkelijk verkrijgbare M-gas (methallylchloride) verre
de voorkeur boven de zeer brandbare en onaangenaam riekende zwavel
koolstof, waarvan de damp bovendien hoogst explosief is.
Eschdoorn. Beschadiging door vorst. Van ongeveer de helft van het aan
tal eschdoorns, staande langs één der wegen in de gemeente Doetinchem,
was de bast van den stam aan den Zuidwest kant vanaf den voet tot op
een hoogte van ongeveer 1 à 1,5 m afgestorven.
De doode bast was geheel bezet met vruchtlichamen van Nectria cinnabarina (Tode) Fr. Onze ambtenaar te Deventer, de Heer P. J. de Jong,
die ter plaatse een onderzoek instelde, meende tot de conclusie te moeten
komen, dat in dit geval sprake was van een beschadiging door de strenge
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vorst van den winter 1939-1940. Hoewel de aanwezige zwam, Nectria cinnabarina, bij verschillende boomsoorten en ook vaak bij eschdoorns parasitair
kan optreden (Verslag 1935, blz. 32), was het voorkomen in boven be
doeld geval niet van dien aard, dat aan een direct parasitair optreden ge
dacht moest worden, maar eer aan beschadiging door vorst, waarna de
bovengenoemde zwam zich op het beschadigde weefsel gevestigd zal hebben
Om te voorkomen, dat de zwam verder zou doordringen in het nog ge
zonde weefsel, werd aangeraden om de doode bastgedeelten zorgvuldig uit
te snijden en de wonden in te smeren met vruchtboomcarbolineum of koolteer of af te dekken met „Kankerdood".
Aantasting door Verticillium dahliae Kleb. Verscheidene eschdoorns,
zoowel Acer platanoides als Acer saccharitium, staande langs een singel te
Roermond, vertoonden verdrogingsverschijnselen. Bij sommige boomen
waren de bladeren van alle takken verdord, deze bladeren bleven verdroogd
aan den tak zitten; de stam, die barsten in de lengterichting vertoonde,
leefde blijkbaar nog, want hier en daar kwamen jonge spruiten te voor
schijn. Andere boomen waren in mindere mate ziek; wel waren van eenige
takken de bladeren in hun geheel verdord, van andere takken vertoonden
de bladeren slechts verdorde gedeelten, soms was slechts de bladpunt ver
droogd. Meermalen, hoewel niet altijd, waren verdorringsverschijnselen
alleen aanwezig bij de bladeren van het onderste gedeelte van een tak, ter
wijl de top nog groene bladeren droeg.
Onze controleur te Maasniel, de Heer J. M. van Laar, zond een aantal
takken naar ons Laboratorium. Het viel ons op, dat deze takken op door
snede een bruingroene verkleuring vertoonden, hetgeen ons deed denken
aan een aantasting door Verticillium (Verslag 1925, blz. 20). Door een
nader onderzoek is inderdaad komen vast te staan, dat de verdrogings
verschijnselen te wijten waren aan aantasting door Verticillium dahliae
Kleb.
De boomen waren twee jaar geleden geplant en aanvankelijk goed ge
groeid. Of de boomen reeds aangetast waren, toen zij te Roermond aan
kwamen of wel dat de besmetting haar oorsprong vond in den van elders
aangevoerden grond, waarmede de plantgaten indertijd gevuld waren, is
niet vastgesteld kunnen worden.
Eik. Een in de gemeentelijke plantsoenen te 's-Gravenhage staande
groote eik liet in de maand Juli veel blad vallen. Ons ter onderzoek toege
zonden afgevallen bladeren vertoonden bladvlekken, terwijl het steeltje
verdroogd was.
Zoowel op de bladvlekken als op den bladsteel vonden wij vruchtlicha
men van een niet verder gedetermineerde Gloeosporium-soort. Of de werke
lijke oorzaak van het afvallen der bladeren gezocht moet worden in een
aantasting door deze zwam, daaromtrent hebben wij geen zekerheid. Wel-

28
icht hebben wij te maken met een soortgelijk verschijnsel als herhaaldelijk
voorkomt bij platanen» waar een bladval plaats kan vinden ten gevolge
van een aantasting van den bladsteel door Gloeosporium nervisequum
(Fuck.) Sacc.
De platanen ondervinden over het algemeen ten gevolge van dezen bladval weinig nadeel. Dat zal ook wel het geval geweest zijn met bovengenoemden eik.
Els. In het natuurmonument „de Lindevallei" bij Wolvega, onder be
heer van de Provinciale Friesche Vereeniging voor Natuurbescherming „it
Fryske Gea", constateerde men een onrustbarende sterfte onder de elzen.
Onderzoek van toegezonden materiaal gaf den indruk, dat de elzen waren
aangetast door een zwam, die zich het eerst in de takken vestigde en de
boomen van boven af deed insterven. De wortels en het onderste deel der
stammen waren gezond, iets hooger waren deze reeds duidelijk ziek. Onder
zocht men de stammen op doorsnede, dan bleek het boveneinde dood te
zijn, verder naar beneden was een sector onder de doode baststrepen ook
reeds dood en droog, terwijl de rest nog levend was. Nog lager was deze
sector nog niet geheel dood, maar wel reeds aan het bruin worden.
Op de doode gedeelten werden vruchtlichamen van een zwam gevonden,
die echter nog niet rijp waren. Daar in de literatuur de zwam Valsa oxystoma
R e h m als oorzaak van een taksterven bij elzen werd genoemd, zonden wij
materiaal door naar het Phytopathologisch laboratorium „Willie Commelin
Scholten" te Baarn, in de hoop, dat men daar de zwam zou kunnen determineeren, eventueel na isolatie. Rijpe vruchtlichamen van de genoemde
zwam werden niet aangetroffen, wel een paar andere schimmels, die even
eens het sterven van bast en takken zouden kunnen veroorzaken. Hier
kan thans reeds vermeld worden, dat het onderzoek in 1941 te Baarn is
voortgezet, waarbij men tal van schimmels heeft geïsoleerd, waarmede men
inoculatie-proeven heeft gedaan, echter met negatief resultaat. Het onder
zoek en de proefnemingen worden te Baarn voortgezet.
Het staat dus nog niet vast, dat een of meer der aanwezige zwammen
de primaire oorzaak zijn. De plaatselijke omstandigheden, b.v. lang aan
houdenden hoogen waterstand, kunnen zooal niet het doodgaan der elzen
veroorzaakt hebben, dan toch deze vatbaar gemaakt hebben voor aantas
ting door zwammen.
Fijnspar. Eekhoorns? Op vele plaatsen in het land werden de eenjarige
scheutjes van fijnsparren op zoo groote schaal afgebeten of afgeknepen, dat
de grond er onder bezaaid lag met die scheutjes, soms zóó, dat men zonder
overdrijving van een groen tapijt kon spreken. Het is nergens gelukt de
daders op heeterdaad te betrappen, ofschoon op sommige plaatsen ook des
nachts wacht werd gehouden. Eerst werd gedacht aan duiven of kruis
bekken, van welke laatste vogels het bekend is, dat zij soms scheutjes af
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bijten. Maar dit zou dan moeten geschieden door overtrekkende, groote
troepen van kruisbekken, en die zijn nergens waargenomen. Ook eekhoorns
beschadigen niet zelden naaldhout op deze wijze en daarom zijn wij ge
neigd deze dieren, al heeft men ze niet aan het werk gezien, voor de schul
digen te houden, vooral ook omdat de eekhoorns in de laatste jaren in aan
tal schijnen te zijn toegenomen, zooals mag worden afgeleid uit het feit,
dat zij ze'er veel ook in tuinen en parken worden gezien.

Grove Den. Te Wilp bij Deventer werden 90.000 in 1939 geplante denne
tjes zoodanig aangetast aan den wortelhals en de wortels, waarvan de
bast was afgevreten en waarin gangen waren geboord, dat er in 1940 50.000
opnieuw moesten worden ingeplant. Op gedeelten van het terrein, waar een
dikke humuslaag op den grond lag, waren vrijwel alle dennetjes dood; daar,
waar het zand aan de oppervlakte lag, was de aantasting veel minder erg.
In een aangrenzend perceel oudere dennen werd veel vreterij aan den bast
der takken geconstateerd. Bij de jonge plantjes vond onze technische ambte
naar P. J. de Jong te Deventer, die een onderzoek ter plaatse instelde,
vele kevertjes van de soort Hylastes ater Payk., die in het oudere perceel
niet te vinden waren. Ongetwijfeld was deze soort schuldig aan het afster
ven der jonge plantjes; de vreterij aan de takken der oudere dennen zal
echter wel geschied zijn door de groote dennensnuittor Hylobius abietis L.
De bestrijding van een insect als Hylastes ater is hoogst moeilijk. Van het
uitleggen van vangboomen, dat tegen Hylobius abietis met succes kan wor
den toegepast, is tegen H. ater, die in de wortels broedt, naar onze meening
weinig resultaat te verwachten, al wordt dit in sommige boeken aanbe
volen.

Iep. Pteleobius vittatus F. Iemand, die een groote partij iepenhout voor
brandhout had gekocht, bemerkte, dat uit dat hout, toen het in het vroege
voorjaar (Februari) in huis werd gehaald en bij den haard gelegd, in groot
aantal kleine kevertjes voor den dag kwamen, die naar het raam trokken
en zich dan tegen de ruiten verzamelden. Hij vreesde, dat deze kevertjes
zich in de meubelen of in het hout van het huis zouden vestigen. Wij konden
hem gerust stellen : het waren alle iepenbastkevertjes, die veel gelijken op
en ongeveer dezelfde levenswijze hebben als de meer bekende esschenbastkevers. Volgens Everts, „Coleoptera Neerlandica", is dit insect „verbreid
door het geheele land en op sommige plaatsen niet zeldzaam, op iepen in
de schors". Veel schijnt het toch niet voor te komen; het was althans de
eerste maal, dat wij dit dier onder de oogen kregen.
Bijzonderheden over levenswijze en schade zijn te vinden in de litera
tuur over boschbouw-insecten, het uitvoerigst wel in Escherich, „die
Forstinsekten Mitteleuropas", Band II.

30
Lariks. De Japansche lariks Larix nephrolepis is een boomsoort waarvan
de boschbouwkundigen goede verwachtingen hebben. Er zijn dan ook
vooral in Brabant en Drente, maar ook elders, reeds heel wat boomen van
deze soort uitgeplant. Tot dusver heeft de soort nog niet veel met ziekten
en plagen te kampen gehad, maar in 1940 deden de bastaardrupsen van de
groote lariksbladwesp, Nematus Erichsotii Htg plaatselijk nog al veel
schade. De bladwesp vliegt in Mei. De wijfjes leggen hunne eieren in dub
bele rijen van 20-40 stuks bijeen in de scheuten van het vorige jaar. Na
8 tot 10 dagen verschijnen de bastaardrupsen, die grijs van kleur zijn en
de naalden opvreten, eerst gezellig bij elkaar, later meer verspreid. Na
± 4 weken zijn zij reeds volwassen. Daar tusschen het verschijnen van de
eerste en de laatste wespen verscheidene weken kunnen verloopen, vindt
men van eind Mei tot eind Juli bastaardrupsen van uiteenloopende grootte.
De volwassen rupsen spinnen in den grond een cocon, waarin zij onver
anderd blijven liggen tot drie weken voor het uitvliegen; eerst dan, in de
maand April dus, verpoppen zij in die cocon. Bij ernstige aantasting worden
de boomen kaalgevreten; de jongste naalden blijven echter gespaard. In
Engeland, Noord-Amerika en Canada heeft dit insect vaak groote schade
aangericht.
In normale tijden, als voldoende import van Derris mogelijk is, zal de
bestrijding geen moeilijkheden opleveren. Daar de bestuiving met Derrispoeder met talk als draagstof voor bosschen, waar de bestrijding maar
weinig mag kosten, wil zij economisch uitvoerbaar zijn, te duur is, heeft
Dr Ir J. J. Fransen, entomoloog bij het „Comité ter bestudeering en be
strijding van insectenplagen in bosschen, gezocht naar mengsels met een
zeer goedkoope draagstof, b.v. mergel, en naar de minimum dosis van rotenon, het werkzame bestanddeel in Derris en van Pyrethrine, id. id. in in
sectenpoeder, die noodig is om dennenbastaardrupsen te dooden. Hij heeft
daarbij succes gehad en mengsels gevonden, die slechts eenige centen per
kg kosten. Deze mengsels zullen ongetwijfeld ook voldoende uitwerking
op de lariksbastaardrupsen hebben. Zij zijn nog niet in den handel, maar
zij worden bereid door de Nederlandsche Heide Maatschappij te Arnhem,
waar Dr Fransen zijn werkzaamheden verricht. Stellig zou deze belang
rijke zaak in 1941 heel wat verder kunnen zijn gekomen, ware de oorlog
niet tusschenbeide gekomen. Nu heeft de schaarschheid aan bestrijdings
middelen, in het bijzonder het uit Indië komende Derris, een spaak in het
wiel gestoken.
Linde. Te Eist werd door kwaadwilligen de daar geplante Beatrix-linde
op een nacht in September ernstig beschadigd door rondom den stam over
een breedte van ± 20 cm den bast rondom weg te snijden en van het hout
af te trekken. Daar men er ter plaatse prijs op stelde den boom in het leven
te houden, werd om advies gevraagd. Wij gaven den raad de wondranden
gelijk bij te snijden en de wond met entwas of Kankerdood te bedekken ;
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indien geen nieuwgroei plaats had, zou men dan nog kunnen probeeren
eenige levende takken over de wond te leggen en die daar onder en daar
boven in den bast te enten, opdat de sapstroom door die takken voortgang
zou kunnen hebben. Dit is echter niet noodig gebleken; er vormde zich
weldra nieuwe bast en een jaar later waren op drie plaatsen, op ongeveer
gelijke afstanden van elkaar, strooken nieuwe bast gevormd, zoodat de
boom goed in leven is gebleven en de wond vrij zeker geheel zal overgroeien.
Blijkbaar was de beschadiging nog al oppervlakkig geweest, zoodat de
cambiumlaag niet beleedigd was geworden, waardoor de vorming van
nieuwen bast mogelijk was gebleven.
Populier. Dorytomus validirostris Gylh. In het begin van April trok het
te Aalst op een fabrieksterrein de aandacht, dat een ijzeren laadmast be
dekt was met een soort luis of torretjes, zooals men schreef, waarvan het
aantal dagelijks scheen toe te nemen. Wij meenden, dat de snuitkevertjes
— want dat waren het — behoorden tot de bovengenoemde soort, welke
determinatie door Dr D. L. Uyttenboogaart werd bevestigd. Het kever
tje overwintert in den regel onder de schors van oude populieren en komt
reeds vroeg in de lente voor den dag. In „Coleoptera Neerlandica" van
Everts staat vermeld, dat de larven van dit geslacht aan de katjes en de
eindloten van wilgen en populieren vreten. De kevers moeten dus wel zeer
vroeg verschijnen en eieren leggen, opdat de larven zich in de katjes kunnen
ontwikkelen. Merkbare schade schijnt niet te worden aangericht, alhoewel
D. validirostris „verbreid en niet zeldzaam is op Populussoorten, vooral
P. nigra", zooals Everts mededeelt. Ook Dr Uyttenboogaart heeft de
soort dikwijls in groot aantal gevangen, vooral tegen wit gepleisterde muren.
Zij is dus allerminst zeldzaam; het zou dus toch wel kunnen zijn, dat vooral
door het vreten aan de eindloten wel eenige schade zou kunnen worden
veroorzaakt.
Rozen. „Donker pit". Van eenige rozenkweekers in het Noorden van het
het land ontvingen wij klachten over hun Manetti-onderlagen, waarvan
het merg in plaats van lichtgroen te zijn, licht- tot donkerbruin en zelfs
bijna zwart was. De rozen met „donker pit" gaan dood, zoodat de kweekers
steeds minder onderlagen kunnen leveren. De uitvoer van deze rozen naar
Amerika ondervond daardoor moeilijkheden.
Door cultures uit het zieke rozenhout kon geen ziekteoorzaak worden
aangetoond. Een door onzen ambtenaar te Winschoten, den heer G. J. W.
Barendtszen, ter plaatse ingesteld onderzoek heeft het volgende resul
taat opgeleverd.
Vroeger gebruikte men voor het snijden van stekhout meestal moerplanten, in de laatste jaren echter werd hout van éénjarige planten gebruikt,
dat, evenals de waterloten, niet voldoende is afgerijpt.
De stekken zijn in den winter blootgesteld aan vorst en aan droogte,
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waarvan het niet afgerijpte hout door het lossere weefsel meer te lijden
heeft dan rijp hout.
Doordat het een cultuur van een massa-artikel geworden is, wordt er
door gebrek aan tijd en ruimte niet voldoende aandacht besteed aan de
behandeling der stekken. Indien men de stekken voor de vorst klaarmaakt,
ze vorstvrij inkuilt in droog zand of turfmolm, en daardoor uitdroging
voorkomt, zullen waarschijnlijk betere resultaten verkregen worden.
Op de noodzakelijkheid van het uitrijpen van het stekhout wordt ge
wezen in de „Florist Exchange" van 2 September 1933: „Manetti rose stocks
should be mature before digging", door G. E. Yerkes, L. B. Scott en C. F.
Swingle (Bureau of Plant Industry, U.S.A., Dept. of Agriculture).
WARMOEZERIJGEWASSEN

Aardbei. Engerlingen van Serica brunnea L. Onze Controleur te Heiloo,
de heer M. van Stijgeren, zond ons in den herfst eenige aardbeiplanten,
waarvan de wortels door engerlingen waren afgevreten. Uit de ons bekende
kenmerken van de achterlijven (vgl. Verslag 1937) meenden wij met de
larven van Serica brunnea te doen te hebben. Een aantal engerlingen heb
ben wij opgekweekt, waarvan er één tot verpopping is gekomen en daarna
inderdaad als bovengenoemden kever gedetermineerd kon worden.
Daar wij nog steeds geen afdoend bestrijdingsmiddel tegen engerlingen
kennen, konden wij in dit geval weinig positieve raad geven. Een proef
met het middel Altenit zou worden opgezet en worden uitgevoerd in het
voorjaar 1941.
Andijvie. Marssonina panattoniana (Berl.) Magn. Over de door deze
zwam bij andijvie veroorzaakte, zeer schadelijke ziekte publiceerde Prof.
Dr J. Ritzema Bos in het Tijdschr. over Plantenziekten, 1915, een uit
voerig artikel, getiteld ,,het Andijvierot". Nadien hebben wij nog wel eens
enkele malen de ziekte waargenomen, maar groote schade heeft zij toch
niet aangericht, totdat men er in het najaar van 1940 in de omgeving van
Huissen (O.B) weer zeer veel last van heeft gehad.
Deze zwam veroorzaakt scherp begrensde, lichtgeelbruine vlekjes, die
op de oudste bladeren, maar ook op de jonge bladeren in het hart van de
plant aanwezig kunnen zijn.
Op de oudere bladeren vindt men ze voornamelijk op de hoofdnerf of
in de omgeving daarvan; zij zijn dan langwerpig van vorm én eenigszins
ingezonken.
Op-de jonge hartbladeren komen ze gewoonlijk voor op de topgedeelten
voor zoover deze nog niet door de oudere hartbladeren overdekt worden.
De vlekken op de dunne bladschijf zijn meer cirkelrond van vorm; dikwijls
valt het afgestorven centrale gedeelte van deze vlekken uit de bladschijf,
zoo dat een gaatje ontstaat. In ernstige gevallen vloeien verschillende vlek
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jes te zamen en ontstaat er een rotting, waaraan veelal de geheele plant
te gronde gaat. Daar buitendien de niet zóó sterk aangetaste planten toch
minderwaardig worden, leden de Huissensche tuinders ernstige schade.
Het was niet mogelijk deze andijvie, die spoedig geoogst zou worden of
reeds gesneden werd, nog met een middel als b.v. Bordeauxsche pap te be
spuiten. Er was dus dit jaar niets meer aan te doen ; om evenwel te trachten
de ziekte in het vervolg te voorkomen, is het noodig op de hoogte te zijn
van de herkomst der ziekte. Een der vragen, die zich voordoen, is of de
ziekte wellicht met het zaad overgaat, of de sporen in den grond over
blijven of wel dat de besmetting uitgaat van wilde planten van andere
soorten. Het eerste lijkt niet waarschijnlijk, omdat de ziekte altijd pas laat
in den tijd optreedt. Ging zij met het zaad over, dan zouden toch ook wel
jonge planten moeten worden aangetast, en dat is tot dusverre nog niet
waargenomen. In het buitenland zijn de meeningen daarover verdeeld.
Hier volgt een»overzicht van hetgeen in de buitenlandsche literatuur
vermeld is over de laatste onderzoekingen over het voorkomen en de ver
spreiding van Marssonina panattoniana Magn. x)
— De zwam komt alleen voor op wintersla en -andijvie in de open lucht,
dus niet onder glas. De gunstigste omstandigheden voor het optreden der
ziekte zijn een lage temperatuur en een hooge vochtigheid.
Vroeger meende men, dat de besmetting van den grond uitging, daar de
onderste blaadjes het eerst geelbruine vlekjes vertoonden.
De bestrijding bestond dan ook alleen in het in acht nemen van bepaalde
cultuurmaatregelen.
Pape meent, dat de sporen niet met het zaad overgaan. Stevenson
meent echter bewezen te hebben, dat dit wel het geval is.
Aangetaste planten geven zaad met hooge kiemkracht en zonder uit
wendige vlekken, maar onder voor de zwam gunstige omstandigheden een
sterk aangetasten oogst.
Microscopisch waren geen vlekken op het zaad te vinden en bij vochtig
leggen op filtreerpapier ontwikkelde zich evenmin een mycelium.
Een zwak punt voor de hypothese der zaadoverbrenging is het feit, dat
men de zwam niet van het zieke zaad kan isoleeren.
Daartegenover geeft zaad van besproeide of van uitgelezen gezonde
planten weinig geïnfecteerde nakomelingen.
Het overgaan van de ziekte van Crepis capillaris (welke plant in Neder
land niet voorkomt) op andijvie heeft geen practische beteekenis, daar
kruisingsinoculaties met Marssonina van Crepis op Laduca en omgekeerd
slechts in één geval slaagden.
Soortresistentie was niet aanwezig.
Zaadontsmetting geeft goede resultaten, veel betere dan sproeien met
*) Pape, Gartenbauwissenschaft 1, p. 524, 1929.
Stevenson (G. B.), Journal of Pomology, XVII, 1, pp. 27750, 1939.
Ritzema Bos, Tijdschrift over Plantenziekten, 1915.
3
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Bordeauxsche pap. Stuiven met zwavel-preparaten hielp heelemaal niet.
Voor zaadontsmetting werd gebruik gemaakt van de volgende oplossing:
Bleekpoeder (Ca-hypochloriet)
Water

100 g
1000 cm3

Deze oplossing een half uur laten staan. Daarna wordt de bijna heldere
bovenlaag afgefiltreerd door neteldoek. Aan het filtraat wordt per liter
0,5 g Lethalate (Engelsche uitvloeier) toegevoegd, omdat dit de eenige
uitvloeier is, die geen precipitatie geeft.
Het zaad wordt met de oplossing 5 minuten geschud en men laat het
daarna 4-6 uur staan. Het behandelde zaad kan niet bewaard worden; het
moet gedroogd en daarna onmiddellijk uitgezaaid worden. —
Besprekingen met de kweekers te Huissen gaven nog maar weinig of geen
aanwijzingen. De cultuur van andijvie heeft daar in de buurt op vrij primi
tieve wijze plaats. Van grondverwisseling is weinig sprake; het zaad wordt
veelal door de telers zelf gewonnen, zonder eenige selectie of teeltkeuze.
Wel meent men opgemerkt te hebben, dat de ziekte vooral sterk optrad in
een „stam", plaatselijk bekend als „Volhart no. 5", die te Huissen veel
aangeplant wordt.
Wij hopen in 1941 over een en ander eenige gegevens te verkrijgen,
waarop kan worden voortgebouwd.

Bladvlekken, veroorzaakt door Sporodesmium spec. Op de bladeren van
andijvieplanten, die ons voor het onderzoek op Marssonina uit Huissen
waren gezonden, en later ook op die van planten uit Heemskerk, vonden
wij tal van kleine, bruine vlekken, vnl. bij de toppen der bladeren. Men
noemt deze ziekte in Huissen de „roestziekte", doch een scherp onderscheid
tusschen deze en het „andijvierot" wordt toch niet gemaakt, hetgeen be
grijpelijk is, daar de roestzieke bladeren ten slotte ook in rotting overgaan.
De ronde of ovale vlekjes werden gevormd door concentrische, afwisse
lend licht- en donkerbruin gekleurde ringen. Het middelpunt was een zeer
lichtbruine, eenigszins doorzichtige stip, die meermalen uit het bladmoes
was weggevallen. Soms waren er grootere gaten in het centrum van deze
vlekken ontstaan.
Wanneer men bladeren met dergelijke vlekken een paar dagen in een
vochtige ruimte bewaart, dan verschijnen op het centrale gedeelte van deze
vlekken lange, donkere, meercellige zwamsporen met een langen staart,
welke gebracht moeten worden tot het geslacht Sporodesmium.
Alhoewel wij in de literatuur geen nadere gegevens omtrent een aan
tasting van andijvie door een dergelijke zwam konden vinden, lijkt het ons
toch zeer waarschijn ijk, dat de gevonden zwam de oorzaak van boven
bedoelde vlekken zal zijn.
De ziekte kan reeds op het zaaibed voorkomen, maar ook kan ze eerst
tegen den herfst op den voorgrond treden. Onze ambtenaar te Heiloo, de
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Heer M. van Stijgeren, berichtte ons, dat bij een kweeker te Heems
kerk de aantasting door een bespuiting met koperkalk Wacker beperkt
gebleven was tot de oudere bladeren, te rwijl de jonge hartbladeren normaal
waren opgegroeid, zoodat toch nog een behoorlijke opbrengst was ver
kregen.
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke bespuiting alléén uitvoerbaar is,
wanneer zulks vrij vroeg kan geschieden, zoodat de plant nog gelegenheid
heeft voldoende nieuwe hartbladeren te vormen. De oude, aangetaste en
met het bestrijdingsmiddel bezoedelde bladeren kunnen na het snijden ver
wijderd worden.
Of bepaalde rassen voor deze ziekte bijzonder vatbaar zijn, zooals men
in de omgeving van Huissen meent te hebben waargenomen, daaromtrent
hebben wij geen waarnemingen kunnen doen.
De bovenbedoelde ziekte dient men niet te verwisselen met het eerst
beschreven andijvie-rot, dat veroorzaakt wordt door Marssonina panattoniana (Berl.) Magn.
Boonen. Springstaarten (Onychiürus armatus Tu 11 b.)? Telkens weer blijkt,
dat springstaarten, hoe klein en teer van bouw deze insecten ook zijn en
hoewel zij betrekkelijk zwakke monddeelen hebben, soms ernstige schade
aan cultuurgewassen kunnen toebrengen. Herhaaldelijk wordt daarvan ten
opzichte van allerlei plantensoorten in de literatuur en ook in onze ver
slagen *) gewag gemaakt, hoewel wij ook gevallen waarnamen, waarin
twijfel, of de springstaarten wel de primaire oorzaak waren, gerechtvaar
digd was. Het was vooral de bovengenoemde soort, aan wier schadelijkheid
niet getwijfeld kon worden. Gewoonlijk bestaat de beschadiging in het
bijten van kleine gaatjes in jonge worteltjes, stengeltjes of bladeren; dit
maal werd te Tegelen zelfs het hart uit jonge boonenplantjes gevreten,
zoodat alleen de zaadlobben overbleven, terwijl ook de stengeltjes en wor
tels werden aangevreten. De inzender had waargenomen, dat het uitvreten
van het hart reeds direct na het opkomen geschiedde. Blijkens determinatie
door Mej. Dr A. M. Buitendijk te Leiden was ook nu weer Onychiurus
armatus de schuldige.
Het is heel moeilijk iets tegen deze aantasting te doen. Met spuiten met
Derris 1 : 10.000 rotenon kregen wij in 1935 uitstekende resultaten, maar
in 1937 faalde dit middel volkomen; het betrof toen echter twee verschil
lende, andere soorten dan de bovengenoemde. Nicotine zal misschien zeker
der werken.
De omstandigheden, vooral de vochtigheidstoestand van den grond, als
*) Verslag 1922, blz. 17 (varens); id., blz. 23 (erwten). Verslag 1925, blz. 15
(bieten). Verslag 1926, blz. 13(rogge(. Verslag 1928, blz. 23 (komkommers). Verslag
1930, blz. 8 (tarwe); id., blz. 16 (bieten); id., blz. 18 (vlas, erwten); id., blz. 29
(komkommers). Verslag 1933, blz. 28 (chrysanthen). Verslag 1934, blz. 19 (bloem
kool). Verslag 1935, blz. 29 (cacteeën). Verslag 1937, blz. 41 (champignons). Ver
slag 1938, blz. 37 (begonia.s).
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ook de voorvrucht (zie Verslag 1930, bieten, blz. 16) zijn van invloed. Wij
opperden in het boven besproken geval de veronderstelling, dat door voch
tigheid van den grond de springstaarten tot sterke vermeerdering waren
gekomen en dat zij toen na sterke uitdroging van den bovengrond getracht
hadden in hun behoefte aan vocht te voorzien door de sappige boonen aan
te bijten. Maar meer dan een veronderstelling is dit niet!

Philopedon plagiatus Schall. (— Cneorrhinus geminatus F.), de bekende
grijze bolsnuittor, vrat te Bilthoven de groeitoppen uit vroeg gelegde boonen,
die op een stukje land te midden van dennebosschen stonden. De kever is
op onze zandgronden zeer algemeen en tast allerlei gewassen aan, gewoon
lijk echter door vreterij aan de randen der bladeren. Dat boonen op zulk
een terrein worden aangetast, is dus niet verwonderlijk, maar het uitvreten
der groeitoppen is wel een zeer ernstige wijze van beschadiging. Wellicht
zou ook deze kever bestreden kunnen worden door uitstrooiing van het
tegen Otiorrhynchus-kevers aanbevolen mengsel van calciumarsenaat met
zemelen en melasse; zie Mededeeling no 43, blz. 35, no 118.

Wantsen. Nog geen volkomen zekerheid kan worden verkregen over de
in ons Verslag over 1938, blz. 28 te berde gebrachte vraag, of wantsen het
afvallen van boonenbloemen veroorzaken. Ook in 1940 zijn weer gevallen
van dit afvallen waargenomen, en telkens waren vele wantsen op die plan
ten aanwezig, zoodat wij nu wel wat meer geneigd zijn om de wantsen er
voor aansprakelijk te stellen. Daar ons geen gevallen in de buurt van
Wageningen ter oore kwamen, konden wij er geen eigen waarnemingen
over doen, en alleen door voortgezette waarneming van een geval, waarbij
de bloemen, eventueel bij aanwezigheid van wantsen, afvallen, is zekerheid
te krijgen.
Bloemkool. In de omgeving van Dedemsvaart had de bloemkool ernstig
te lijden door een aantasting der jonge stengeltjes, die uitgeboord werden
door snuitkeverlarven. De bloemkoolteelt vormt daar ter plaatse een be
langrijk bedrijfsonderdeel; daar er in 1940 tengevolge van deze aantasting
niet meer dan 40% van de gewone hoeveelheid ter veiling kon worden aan
geboden, was de schade zeer belangrijk. Indien de plantjes de aantasting
al te boven kwamen, vertoonden zij verschijnselen, die veel op draaihartigheid geleken. Onze controleur te Coevorden, de heer J. Pas, heeft echter
geen galmuglarven kunnen vinden; dit, gepaard aan het feit, dat bespui
tingen als tegen draaihartigheid, die voor alle zekerheid werden uitgevoerd,
geen resultaat gaven, brengt hem tot de overtuiging, dat de snuitkever
larven in de stengels en bladstelen de oorzaak der mislukking waren. Het
ging er nu in de eerste plaats om uit te rriaken, welke larven dit waren.
Het is bekend, dat de larven van eenige soorten van het geslacht Baris op
dergelijke wijze cruciferen aantasten, maar de mogelijkheid, dat Ceuthor-
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rhynchus-larven aan het werk waren, was toch ook niet geheel uitgesloten,
daar van C. quadridens Panz. in de literatuur vermeld wordt, dat de lar
ven in de stengels leven zonder duidelijke galvorming (die overigens regel
is bij deze soorten), ofschoon dan toch wel weefselwoekeringen en vaatverwijdingen optreden. Daarvan was in het hierbedoelde geval evenwel
weinig of niets te zien. Om zekerheid te krijgen riepen wij de hulp in van
den heer K. J. W. Bernet Kempers te 's-Gravenhage, die zich speciaal
bezighoudt met de kenmerken van keverlarven. Deze kwam na nauwkeurig
onderzoek tot de conclusie, dat wij inderdaad met San's-larven te doen
hadden. De soort kan aan de larve niet worden bepaald; in de literatuur
worden eenige namen genoemd, als Baris chloris F., B. picina Germ, en
Baris Lepidii Müll. De heer Bernet Kempers dacht ook nog aan Baris
laticollis Marsh. Wij hebben getracht de larven op te kweeken tot kevers,
maar dit is niet gelukt, zoodat omtrent de juiste soort nog geen zekerheid
is verkregen. Uit practisch oogpunt komt dit er niet zoo heel veel op aan,
daar de levenswijze der soorten vrijwel dezelfde is. De kevers overwinteren,
de eieren worden in Mei gelegd en de larven verpoppen in Juli in de stengels
of bladstelen. De kevers kruipen reeds in den zomer in den grond, waar zij
tot de volgende lente verblijven.
De bestrijding is zeer lastig. Daar de larven in de stengels onbereikbaar
zijn, is de eenige mogelijkheid gelegen in het dooden der kevers, voor zij
eieren hebben gelegd. Pogingen daartoe door herhaalde bespuiting der
plantjes met loodarsenaat of kiezelfluoorbarium, daarmede reeds te be
ginnen in April, en door zeer vaak uitgevoerde bestuiving met Derrispoeder
van af April tot in de tweede helft van Mei zouden (als Derris ten minste
te krijgen was!) door den heer Pas worden uitgevoerd.
Veel hoop op goede resultaten hebben wij evenwel niet, gezien de er
varing verkregen bij pogingen om de koolzaadaardvlooien Psylliodes chrysocephala L. met Derris te dooden (zie Verslag 1937, blz. 49), te minder,
omdat de Baris-kevers waarschijnlijk minder gevoelig zijn voor Derris dan
de aardvlooien.
Voorloopig kan alleen aangeraden worden aangetaste plantjes tijdig,
d.w.z. vóór Juli, uit te trekken en te verbranden om daardoor het aantal
kevers te beperken.
Kool. Cacoecia costana F. In Noord-Holland werden vroege koolplanten
ernstig aangetast door bladrollerrupsjes, die de jongste bladeren vernielden.
De rupsjes waren ruim 1 cm lang, dof donkerbruin van kleur met op elk
lia acht lichtere, iets grijsachtige, weinig verheven wra+jes, op elk waarvan
een haar was ingeplant. Kop en halsschild waren zwart, het anaalschild
meer grijsachtig. Wij hielden deze rupsjes voor die van den bovengenoemden bladroller; het gelukte zoowel ons als onzen controleur te St. Paneras,
den heer A. van Herwijnen, die de beschadiging had waargenomen, er
eenige tot vlindertjes op te kweeken; het waren vlindertjes met een vleu
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gelspanning van 16-21 mm; de kleur.was okergeel tot grauwgeel met vele
bruine dwarslijntjes over de voorvleugels. Ofschoon wij er bijna niet aan
twijfelden of het was inderdaad C. costana, zonden wij de diertjes toch door
aan den microlepidopteroloog den heer G. A. Graaf Bentinck te Over
veen, die de determinatie bevestigde.
In onze Verslagen over 1935 en 1936 is dit insect resp. op blz. 16 en 30
genoemd als schadelijk aan lucerne en cyclamen. Daaraan kan dus thans
ook uit eigen waarneming kool en Asparagus (zie blz. 42) worden toege
voegd, naast de in de literatuur genoemde geslachten Iris, Scirpus, Euphor
bia, Comarum, Epilobium en Nasturtium. Het dier is dus wel zeer polyphaag.
Door bespuiting of bestuiving met een maaggif, zoodra een begin van
vreterij wordt geconstateerd, zal schade te voorkomen zijn. Ook bestuiving
met Derrispoeder |% rotenon is aan te bevelen; in het geval der aange
taste cyclamens in 1936 gat dit middel bevredigend resultaat.
Kool, koolraap, raapstelen. Koolwants, Eurydema oleraceum L. Dit insect,
dat tot dusver in ons land maar weinig van zich deed spreken (wij namen
slechts twee gevallen waar, die zich eenige jaren geleden nabij Arnhem en
Wageningen voordeden) deed dit jaar in Juli op tal van plaatsen, vooral in
het Oosten en Zuiden des lands, groote schade aan bovengenoemde ge
wassen, in een geval ook aan aardappelen (zie blz. 13). Zooals meer voor
komt, werden de wantsen voor kevers aangezien. De volwassen exemplaren,
die omstreeks midden Juli reeds te midden der larven te vinden waren,
zijn 6-7 mm lang en gevleugeld. Zij hebben een donkergroene, soms meer
bruine kleur met metaalglans. Over het midden van het borststuk loopt in
de lengte een geelwitte streep en op elk der lederachtige bovenvleugels komt
een gele of roodachtig gele vlek voor; de punt van het schildje heeft de
zelfde kleur. De larven, die een ronderen vorm hebben, zijn grijswit met
groote zwarte vlekken op eiken lichaamsring. Er is slechts eene generatie
per jaar; de imagines overwinteren onder dorre bladeren en ander plantenafval of tusschen gras. In Mei komen zij voor den dag en leggen zij tot in
begin Juni in dubbele rijen, meestal van ongeveer een dozijn stuks, eieren
aan de onderzijde der bladeren van cruciferen. Na enkele weken komen
de jonge larven uit de eieren; zij vervellen vijf maal en zijn na de laatste
vervelling, omstreeks midden Juli of iets later, volwassen. Bij uitzondering
worden ook sla, asperges, bieten en aardappelen aangetast; in Denemarken
zou een enkele maal ook schade aan granen zijn waargenomen. De wantsen
steken hun zuigsnuit in het blad en zuigen het sap op. Elke steek veroor
zaakt een gele vlek; daar elke larf vele malen per dag steekt en er vele
larven op een plant aanwezig kunnen zijn, die daarop of op naburige planten
blijven tot zij volwassen zijn, is het niet te verwonderen, dat de bladeren
en ten slotte geheele planten verwelken en verdorren.
Het dier is in ons land algemeen verbreid, maar schijnt toch niet vaak
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en dan slechts plaatselijk tot sterke vermeerdering te komen. Maar dan
kan het ook op de aangetaste planten letterlijk krioelen van de wantsen.
Aan zonnige plekken geven zij de voorkeur; in de schaduw staande planten
worden niet of veel minder aangetast.
Bestuiving met Derrispoeder f% rotenon is het eenvoudigst toe te passen
afdoende bestrijdingsmiddel. Hoe eerder men dit doet, hoe beter. Ook be
spuiting met nicotine of praeparaten daarvan werkt goed, terwijl een nicotine-houdend stuifpoeder ongetwijfeld even goede, zoo niet betere resul
taten zal geven, omdat een stuifpoeder beter overal tusschen de bladeren
en stengels komt dan de druppeltjes van een verspoten vloeistof.
Ongetwijfeld is de koolwants een insect, dat in het oog gehouden
dient te worden, daar het waarschijnlijk meer voorkomt en meer schade
doet dan algemeen bekend is. Vermoedelijk hebben de practici in verschil
lende gevallen gemeend met aardvlooien of andere kevers te doen te hebben.
Tomaat. De groetitenuil, Mamestra oleracea L., kwam in het Westland
weder vrij algemeen in tomatenkassen voor (zie Mededeeling no 26, blz. 33),
maar zeer talrijk waren de rupsen meestal niet; het kostte vaak moeite
om, als men vreterij aan de planten waarnam, ze te vinden. Bestrijding door
bestuiving met een maaggif (mits zeer vroegtijdig toegepast, zoodat er bij
den pluk niets meer van dit gif op de vruchten aanwezig is) of met een
contactgif, dit des avonds, als de rupsen aan het vreten zijn, is dus aan te
bevelen. Bespuiting met zulke stoffen komt minder in aanmerking, daar
dit in een tomatenkas altijd nog al moeilijkheden medebrengt. Daar vele
bestuivingsmiddelen niet of moeilijk verkrijgbaar waren, werden proeven
genomen met kiezelfluoorbarium. Een stuifmengsel met 20% kiezelfluoorbarium gaf onvoldoende resultaat, waarom er een met 30% werd genomen.
Dit werkte wel goed, maar het veroorzaakte een nogal vrij sterke verbranoing, als de planten nat waren. Zelfs trad nog verbranding op, toen het
vlak na een bestuiving gedurende twee dagen regende. Het warenhuis,
waarin dit geval zich voordeed, zal wel niet al te dicht zijn geweest, maar
dit is bij warenhuizen dikwijls het geval, zoodat er bij gebruik van kiezel
fluoorbarium altijd eenig gevaar op verbranding blijft bestaan. Zoodra dus
weer voldoende Derris te krijgen is, blijft dat het aangewezen middel.
Uien Heterosporium allii Ell. et Mart. var. cepivorum Nie. et Ag. In
de buurt van St. Paneras gingen heele plekken uien dood onder verschijnse
len, die sterk aan aantasting door den valschen meeldauw deden denken.
De pijpen werden geel en slap, zooals bij deze ziekte, maar daar onze contro
leur ter plaatse, de heer A. van Herwijnen, geen sporen van Peronospora Schleidern Ung., de oorzaak dezer ziekte, en evenmin van Macrosporium
parasiticum Thiim., de zwartzwam, die daar gewoonlijk op volgt, kon vin
den, zond hij ons materiaal toe. Het bleek, dat de uien waren aangetast door
een zwam van het geslacht Heterosporium, waarvan de kenmerken over-
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eenkwamen met die, door de Franschen G. Nicolas en Mlle Aggéry in
„Revue de Pathologie Végétale et d'Entomologie agricole", 1927, XIV, 3,
blz. 195 („Sur un Heterosporium parasite de l'Oignon") beschreven varië
teit, die zij den hierboven genoemden naam hebben gegeven.
De zwam veroorzaakt droge, geelachtig witte plekken op de pijpen, wier
toppen geelwit worden en verdrogen; ten slotte gaan de planten dood, het
geen bij St. Paneras op heele plekken het geval was, zoodat de schade niet
onbelangrijk was.
Door bespuitingen met Bordeauxsche pap, waaraan wegens het moeilijk
hechten op de gladde uienpijpen noodzakelijk een goede uitvloeier moet
worden toegevoegd, zal men, mits tijdig, bij het eerste optreden der ziekte,
uitgevoerd en eenige malen herhaald, hoogstwaarschijnlijk het gewas prak
tisch gezond kunnen houden.
Op uien komen nog eenige andere variëteiten van H. allii voor, die van
de bovengenoemde maar weinig verschillen; in het aangehaalde artikel
vindt men er een lijstje van.
In het Verslag van het Instituut voor Phytopathologie over 1913 is reeds,
zonder nadere bijzonderheden, over het vinden van een Heterosporium-soort
op uien bericht.
Worteltjes, bedekt met Pachybasium pyramidale (Bonord.) Oud. (De
terminatie Centraal Bureau voor Schimmelcultures te Baarn).
In een particulieren tuin te Wageningen was op een plek de aarde ge
heel overgroeid door de bovengenoemde schimmel. Het loof van de wortel
tjes, welke op die plaats stonden, was ook geheel met de zwam bedekt,
zoodat alles met een dikke, beige-gele laag was overgroeid. „Volgens Lin
dau komt de schimmel voor op stengels, takken, halmen, enz.", schreef
Prof. Dr Joh a Westerdijk ons, „en kan vandaar op de aarde overgaan".
Waar de zwam in het onderhavige geval vandaan was gekomen, kon
niet worden vastgesteld. Het peenloof op zichzelf werd niet aangetast door
de zwam, maar doordat veel van de blaadjes geheel met het zwamweefsel
waren overtrokken, leed de groei der peentjes toch wel onder deze be
dekking.

Zwaveligzuurgasbeschadiging bij verschillende groenten.
Behalve tulpen (zie blz. 44) werden te Katwijk .ook eenige Warmoezerijgewassen beschadigd door het S08 gas, dat van de vuilnisbelt afkomstig
was. De verschijnselen waren als volgt:
Aardbei. De door het gas beschadigde blaadjes stierven geheel af, waar
door het gewas duidelijk geleden heeft. Later hebben zich voldoende nieuwe
bladeren gevormd, waardoor de planten zich hersteld hebben en nog laat
een vrij goeden oogst hebben gegeven.
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Sla. De randjes van kleine slaplantjes werden sterk beschadigd en ver
droogden, maar op de verdere ontwikkeling heeft dit toch geen nadeeligen
invloed gehad.
Spinazie. De eerste, smalle blaadjes werden sterk beschadigd, maar de
grootere hebben zich normaal ontwikkeld. Het gewas heeft van de be
schadiging ten slotte niet zichtbaar geleden en bij het oogsten heeft de
aanwezigheid van de beschadigde blaadjes geen last veroorzaakt.

B LOEM ISTER IJQEWASSEN

Godetia. Aardvlooien, Haltica oleracea L. Een bedje Godetia's te Wageningen werd dusdanig aangevreten door aardvlooien, dat het als verloren
moest worden beschouwd. De heer P. A. v. d. Wiel te Amsterdam deter
mineerde ze op ons verzoek als bovengénoemde soort, die tot een 25 jaar
geleden steeds genoemd werd als de aardvloo, die de zaaiplantjes van aller
lei koolsoorten ernstig beschadigt. Door Heikertinger werd echter in
Duitschland aangetoond, dat zij daaraan volmaakt onschuldig is. Dat zij
echter andere cultuurplanten ernstig kan beschadigen, bewijst bovenstaand
geval. De soort is in ons land overal zeer gewoon, o.a. op Epilobium, Oeno
thera, Polygonum en andere, meest wilde planten. Wanneer zij cultuur
planten aantast, zal in normale tijden, als volop Derris verkrijgbaar is, de
bestrijding evenals die van andere aardvlooien, gemakkelijk plaats kunnen
hebben door bestuiving met Derrispoeder.
Knolbegonia. Wortelaaltje, Heteroderamarioni(Cornu) Good. (= H. radicicola Gr.). Kleine knolletjes, door dit aaltje aan de wortels van Begonia
veroorzaakt, zijn niet zeldzaam. Ditmaal echter bleken zij aanwezig te zijn
in kleine knobbeltjes, die zich op de knollen zelve bevonden. Op deze zeker
niet gewone wijze van aantasting dient de aandacht te worden gevestigd
in verband met het daaraan verbonden gevaar van overbrenging van de
parasiet.
Akelei. Galmug, Dasyneura aquilegiae Kieff. In ons Verslag over 1934,
blz. 25 werd voor het eerst melding gemaakt van een aantasting van akelei
knoppen door galmugmaden, tengevolge waarvan de knoppen bruin werden
en de planten niet bloeiden. Daar wij de aantasting toen nog niet kenden
en er ook in de literatuur niets over konden vinden, terwijl opkweeking
der larven tot imagines niet gelukte, kon toen de soort niet worden vast
gesteld.
Dit jaar kregen wij uit Groningen weder akeleiplanten, waarvan de knop
pen eenigszins verdikt waren. In vorige jaren was deze afwijking ook waar
genomen en toen had men geconstateerd, dat dergelijke knoppen niet uit
liepen, bruin werden en verschrompelden.
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In de verdikte knoppen bevonden zich rose tot geelachtig oranje ge
kleurde galmuglarven.
Dergelijke larven hadden wij in 1934 (zie Verslag 1934, Mededeeling 80,
blz. 25) voor het eerst in knoppen van akelei aangetroffen.
In de ons ten dienste staande gallenboeken vonden wij de aantasting niet
vermeld. Prof. Dr Docters van Leeuwen, wien wij het materiaal toe
zonden, deelde ons mede, dat blijkens Houard het insect als Perrisia
aquilegiae beschreven is in „Contribution à la connaissance des insectes
gallicoles, Metz. Bull. Soc. Hist. Nat. (3), Vol. II, pag. 1-35.
Tegenwoordig wordt de geslachtsnaam Perrisia niet meer gebruikt.
Blijkbaar is het volwassen insect nog niet beschreven, voorloopig kan het,
blijkens de mededeeling van Prof. J. C. H. de Me y ere, dat het geslacht
Perrisia onder het geslacht Dasyneura is gebracht, als Dasyneura aquilegiae
Kieff. worden aangeduid.
Voor zoover wij hebben kunnen nagaan is de aantasting alleen in Frank
rijk waargenomen bij de wilde akelei (Aquilegia vulgaris). Vermoedelijk
komt er slechts een generatie per jaar voor.
Een rechtstreeksche bestrijding van soortgelijke insecten is zeer moei
lijk gebleken.
Daar de maden in den grond overwinteren, is er goede kans, dat de aan
tasting, als zij eenmaal in een hoekje akeleien aanwezig is, jaar op jaar
toeneemt. Het zal dan zaak zijn de akelei-planten in den herfst of het voor
jaar op te nemen en ze elders in den tuin weer uit te planten. Op de plaats,
waar zij gestaan hebben, moet men den grond verwijderen en onschadelijk
maken, b.v. door hem in een sloot te gooien. Ontsmetting met stoom zou
afdoende zijn, maar wel te duur uitkomen en te omslachtig zijn voor de
meestal kleine hoekjes akeleien.
Behalve het verwijderen van den grond, of eventueel het diep omspitten
van den grond in den herfst, of het vroege voorjaar, om de larven zoo diep
te begraven, dat later de galmugjes niet meer boven den grond kunnen
komen, kan aangeraden worden de aangetaste knoppen te verwijderen en
te verbranden, voordat de larven deze verlaten hebben.

Asparagus plumosus. Rupsjes van Cacoecia costana F. De rupsjes van
dit kleine vlindertje, dat meer en meer van zich doet spreken (zie dit Ver
slag, blz. 38) beschadigden in een kas te Bodegraven het snijgroen van As
paragus ernstig. Door opkweeken van eenige imagines kon de soort ge
determineerd worden.
Door bespuiting met loodarsenaat werden de rupsjes wel gedood, maar
het loof werd ermede te veel bezoedeld. Daarom werd bestuiving met
Derrispoeder f % rotenon aangeraden, hetgeen de rupsjes eveneens deed
sterven, terwij 1 het genoemd bezwaar zich niet voordeed.
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Monarda. Cassida viridis L. De larven van dit schildpadtorretje be
schadigden te Coevorden de bladeren van Monarda didyma. Het was ons
niet bekend, dat Cassida viridis deze sierplant aantaste; blijkbaar voeden
de kevers en larven, die bij voorkeur op Mentha voorkomen, zich ook met
andere Labiaten (lipbloemigen), zooals Monarda.
Door een bespuiting met een maagvergif (loodarsenaat of calciumarsenaat) kan de beschadiging voorkomen worden, de kevers en larven kunnen
gedood worden door bespuitingen of bestuivingen met Derrispreparaten.
Dahlia. Apion aesiivum Germ. (trifolii L.). Bladeren van Dahlia's te
Tiel werden op de typische wijze beschadigd (talrijke kleine gaatjes, zoodat
het blad er als geperforeerd uitzag) door kleine snuitkevertjes, welke blij
kens determinatie van Dr Uyttenboogaart behoorden tot de soort Apion
aestivum Germ., die dikwijls op klaver wordt gevonden.
Het is vaker waargenomen, dat, als de klaver afgemaaid is, de kevertjes
andere gewassen beschadigen.
Helleborus. Coniothyrium hellebori Cke et Mass. In Aalsmeer werden
stengels van de kerstroos aangetast door bovengenoemde zwam. Voor zoo
ver ons bekend is, was deze ziekte, die in het buitenland wel voorkomt,
in ons land nog niet waargenomen.
Zoowel op de blad- als op de bloemstelen komen vrij diep ingezonken
zwarte plekken voor; op deze plaatsen schrompelen de stengels geheel in
en knikken om, waardoor de bladeren en bloemknoppen verwelken.
Ook kunnen op de bladeren zwarte, scherp begrensde vlekken ter grootte
van 1-3 cm voorkomen. Soms gaan enkele vlekken in elkander over. Op
de vlekken ziet men vaak concentrische ringen, in deze ringen treft men
de kleine, zwarte pycniden van de zwam aan.
Om uitbreiding van de ziekte tegen te gaan moeten aangetaste deelen
spoedig verwijderd en verbrand worden. Gedurende den zomer moeten de
planten eenige malen met een koperpreparaat bespoten worden.
BOL- EN KNOLGEWASSEN

Crocus. Schade door zoutwater-inundatie. In Noord-Holland vertoonden
Crocus-knollen verschijnselen, die waarschijnlijk door inundatie tijdens de
oorlogsdagen en 5 à 10 dagen daarna veroorzaakt zijn. In sommige gevallen
was het water slechts tot enkele centimeters boven de oppervlakte van den
grond gestegen geweest; in andere 15-20 cm daarboven.
Soms vertoonden de knollen uitwendig geen verschijnselen; in andere
gevallen kwamen er bruine vlekjes op voor, met lichte kern en donkerder
rand. Ook was de buitenkant der knollen grauw verkleurd.
Op de droogvallende gronden bleek het loof afgestorven te zijn, wat op
de niet geïnundeerde perceelen niet het geval was. Bij rooiing na ± 10 da
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gen bleken reeds de eigenaardig bruine plekjes op de knollen aanwezig te
zijn. Dit rooien geschiedde zoo vroeg, omdat men vreesde, dat de knollen
bij langdurig verblijf in den verzouten grond zouden lijden. In andere ge
vallen werden de knollen op normalen tijd gerooid.
Bij onderzoek op vele, zeer verschillende plaatsen is gebleken, dat de
beschadiging slechts in enkele partijen voorkwam. In een geval had pur
purea grandiflora sterk geleden, in een ander geval Enchantress en King of
the Stripes. Hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, kwam het verschijnsel in
de gestreepte variëteiten voor.
Op sommige plaatsen bleek de grond 1,6 gram zout per kg te bevatten,
op andere plaatsen meer. In een geval werd zelfs 3,6 gram gevonden.
Hyacinth. Huidziek. Over de door ons aanbevolen behandeling van hyacinthenbollen met Aretan vóór het planten komen wel eens klachten in.
Daarom is het van belang er hier op te wijzen, dat de oogst van de met
Aretan behandelde bollen mooi is ; zij hebben een gave, gladde huid, maar
deze huid is dun. Daarom is het noodig, dat deze bollen, vooral als zij nog niet
voldoende gedroogd zijn, zeer voorzichtig worden behandeld, daar anders
spoedig kneusplekken ontstaan, waarop schimmels zich kunnen ontwikke
len. Indien behandelde partijen niet voldoende voorzichtig worden behan
deld, kan men aan het einde van het seizoen daarin vele huidzieke exem
plaren aantreffen.
Narcis. Plaat IV, fig. 6 vertoont de verschijnselen van „het bruin" bij
narcissen, zooals dit reeds langen tijd bekend is. De oorzaak van dit ver
schijnsel is nog niet vastgesteld; waarschijnlijk moet hier aan een virus
ziekte gedacht worden.
Op het blad komen grauwbruine streepjes en vlekjes voor. In 1940 ver
toonden vrijwel alle partijen Liberty in een deel van het bloembollendistrict
dit verschijnsel. Ook op bloemstengels komen de vlekjes voor. De planten,
die de ziekte het eerst en het ergst vertoonen, lijden er zichtbaar onder.
Tulp. Beschadiging door zwaveligzuurgas (SOg). In Katwijk werd op
10 April een zeer ernstige beschadiging van tulpen in warenhuizen door
S02-gas waargenomen, doordat ijzeraarde van de gasfabriek op de vuilnis
belt door het in brand geraken van anderen afval mede vlam had gevat,
waardoor veel zwaveligzuurgas ontstond. Het gas heeft ongeveer 24 uur
op het tulpengewas ingewerkt en toen hingen de bladeren daarvan slap.
Ook andere gewassen (aardbei, spinazie, sla), zie blz. 40 werden beschadigd.
De aangetaste strook werd, vanaf de plaats waar het gas gevormd werd,
steeds breeder; ook gras en onkruiden hadden er zichtbaar van te lijden
gehad, zoodat de oorzaak vaststaat. De afsluiting der warenhuizen heeft
het gas blijkbaar niet tegen kunnen houden.
Narcissen hebben in de rookzone niet geleden, hoewel de planten reeds
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een flink eind boven den grond stonden. Hyacinthen is een warenhuis ook
niet. De bladeren van Scilla sibirica hadden wel geleden, maar de bloemen
niet.

Bladluis (Macrosiphum euphorbiae T h o m as = M. solanifolii A s h m e a d).
Het viel onzen controleur te St. Paneras, den heer A. van Herwijnen,
op, dat zich op een partijtje getrokken tulpen veel roode bladluizen be
vonden, een kleur, afwijkend van de groene of geelgroene kleur der ge
woonlijk op tulpen voorkomende bladluizen. De heer C. Hille Ris Lambers determineerde ze als bovengenoemde soort, door hem uitvoerig be
handeld in „Temminckia", IV, 1939, blz. 84, waarvan meermalen een roode
variëteit voorkomt, hetgeen ook bij andere soorten van het geslacht Macrosiphum het geval is; o.a. bij de groote bladluis Macrosiphum rosae L. op
roos. M. euphorbiae is bij ons vooral bekend op aardappelen (zie o.a. ,,De ver
spreiding van virusziekten van den aardappel", door D. L. Elze in „Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool, 31, 1927, Verhandeling 2, blz. 28);
Elze had er evenwei nooit een roode variëteit van gevonden.
Het is niet verwonderlijk, dat deze polyphage soort tulpen kan aan
tasten, maar een gewone verschijning op dit gewas is zij toch zeer zeker
niet. Zij werd dan ook niet genoemd in het lijstje van op bloembollen ge
vonden soorten, dat gepubliceerd is in ons Verslag over 1933, blz. 38.
Voor de bestrijding van luis op getrokken tulpen zie men Verslag over
1939, blz. 47; een paar bespuitingen met nicotine 1 : 1000 gaven afdoend
resultaat.
Beschadiging door zoutwater-inundatie (zie ook bij Crocus, blz. 43). Tulpen,
die (althans zoover wij vermoeden) door de zoutwater-inundatie gedurende
de oorlogsdagen van Mei geleden hadden, waren in zeer sterke mate bezet
met sclerotiën van de zwam Botrytis tulipae Lind. (= B. parasitica
C a v.) de schijf van alle bollen was nagenoeg geheel verrot. De bollen waren
voor verder gebruik ongeschikt. De soorten Enkele late Tulp Mothersday
en Triumphtulp Elisabeth Evert hadden zeer sterk geleden. Ook bij ver
schillende andere bloembollen en bij andere gewassen werd slechte groei
waargenomen en dit nam tegen het einde van Mei nog steeds toe.
DIVERSE GEWASSEN

Champignons. Te Aalsmeer vond men op den steel van aldaar gekweekte
champignons veelvuldig kleine vliegmaden, die in vrij grooten getale bij
elkaar in verticale richting gestrekt langs den steel zaten. Ofschoon eenigerlei beschadiging niet kon worden waargenomen, is de aanwezigheid van
zulke maden op een voor consumptie bestemd gewas toch niet gewenscht.
De glasachtig doorschijnende larven hadden den bouw van galmugmaden,
maar zij misten de bij deze meestal voorkomende zgn. „Brustgrate", een
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spatelvormig, chitineus orgaan aan het kopeinde, doch welwas achter den
kop een donkere vlek zichtbaar. Het bleek ons, dat zich in de lichamen der
maden verscheidene, tot zes toe, in verschillenden staat van ontwikkeling
verkeerende jonge exemplaren bevonden, zoodat wij hier te doen hadden
met dieren, die de wonderlijke eigenschap bezitten, die paedogenese (vrij
vertaald: voortplanting door kinderen) wordt genoemd. Dit bracht ons op
het spoor van de identiteit der maden. H. F. Barnes heeft nl. in „The
Journal of the South-Eastern Agricultural College" (Wye, Kent), no 25,
1928, blz. 79 en 81, eene beschrijving gegeven van zulke paedogenetische
maden, die hij eveneens op gekweekte champignons had gevonden *). In
een later artikel in hetzelfde tijdschrift, no 34, 1934, blz. 72 deelen M. D.
Austin en S. G. Jary mede, dat zulke larven in de wintermaanden dik
wijls in groot aantal in klompjes bij elkaar op de oppervlakte van champig
nonbedden worden aangetroffen, vooral na het begieten der bedden. Zij
verzamelen zich vaak op de stelen en tusschen de plaatjes der champignons
en dringen soms ook wel eenigermate in het weefsel door, maar gewoonlijk
zitten zij er oppervlakkig tegen aan ; de stelen krijgen tengevolge van hunne
aanwezigheid en oppervlakkig indringen een streperig uiterlijk, hetgeen de
waarde der champignons eenigszins vermindert, maar overigens beschadi
gen zij ze niet. Het gelukte den genoemden schrijvers een paar maden tot
imagines op te kweeken, die door Barnes werden gedetermineerd als een
Mycophila-soort, echter waarschijnlijk een andere dan de in 1927 door hem
beschrevene M. Speyeri Barnes. Ons is het opkweeken der maden niet
gelukt, hetgeen niet verwonderlijk is, daar de bovengenoemde onderzoekers
bij hunne pogingen tot opkweeking geconstateerd hebben, dat de voort
planting steeds paedogenetisch geschiedt, zoodat na vele duizenden van
larven nog steeds geen pop of mug verschenen was. Eindelijk gelukte
het zeer enkele muggen te krijgen door de larvencultures te laten uitdrogen,
maar de overgroote meerderheid stierf zonder het tot pop te brengen. Bij
ons stierven zij zelfs alle. Ook Prof. de Meyere kon de maden, waarvan
in de noot hieronder sprake is, niet tot verpopping krijgen.
Er is nog heel weinig over de levenswijze dezer muggen bekend; waar
schijnlijk maken zij, alweer volgens de genoemde Engelschen, deel uit van
de gewone insectenpopulatie van rottend stroo. Zeldzaam zullen zij dus
niet zijn, en onze vondst is dan ook niet de eerste hier te lande, daar Dr S.
Broekhuizen in zijn artikel „Ziekten en Plagen van de Champignon
cultuur" (Tijdschr. over Plantenziekten, 44, 1938, blz. 113) op blz. 127
melding maakt van een zending dekgrond, die uit Noord-Brabant aan den
Proeftuin Zuid-Holl. Glasdistrict" was gezonden, waarin hij een groot aanx) Over zulk een geval van paedogenese bij larven van een andere eveneens
tot de Cecidomyinen te rekenen soort handelt een artikel van Prof. Dr J. C. H.
de Meyere in Entomologische Berichten X, no 233, 1-5-1940, blz. 236, getiteld:
„Uber eine fragliche Heteropezine aus Holland". Het betreft larven, die een
onzer correspondenten op rottend hout te Zaandam had gevonden.
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tal oranje-roode larfjes aantrof, die hij meende te mogen houden voor die
van de bovengenoemde Mycophila Speyeri. Onze larfjes waren evenwel niet
oranjerood, maar doorschijnend wit, hetgeen ook van die in Engeland werd
gezegd. Dr Broekhuizen maakt er geen melding van, dat hij bij zijn larf
jes paedogenese had waargenomen, zoodat het niet zeker is, dat hij larven
van het geslacht Mycophila voor zich heeft gehad, iets wat in ons geval
niet twijfelachtig is.
Bestrijding zal wegens de geringe schade maar zelden noodig zijn, het
geen het ook niet te Aalsmeer was. De kweeker in Noord-Brabant had de
larven bestreden door de bedden met zout water te begieten. Volgens de
Engelschen kunnen zij met de gewone insecticiden niet gemakkelijk worden
gedood.
Tabak. De schaarschheid van nicotine in dezen tijd heeft eenige bloemkweekers in Aalsmeer er toe gebracht om, evenals dit vroeger wel ge
schiedde, zelf wat tabak te verbouwen om daarvan een aftreksel te maken
ter bestrijding van luizen. Op raad van onzen technisch ambtenaar aldaar,
den heer C. J. Augustijn, werd daarvoor de soort Nicotiana rustica, be
kend als boerentabak, gebruikt, die meer nicotine bevat dan de gewone
tabak. Eenige dezer planten groeiden echter niet normaal, maar vertoonden
het beeld, dat op Pl. II, fig. 3 is weergegeven. Het verschijnsel deed den
ken aan de in Indië welbekende „kroepoek"-ziekte, zoo genoemd omdat
de gekroesde bladeren gelijken op kroepoek, dat bij de rijsttafel wordt ge
nuttigd, welke ziekte tot de mozaïekziekten wordt gerekend. Wij raad
pleegden Ir J. Rozendaal, van het Laboratorium voor Mycologie en
Aardappelonderzoek, over het geval en deze was er vrijwel zeker van, dat
wij hier met het gewone tabaksrnozaïekvirus te doen hadden, waarop
N. rustica, zooals hem uit eigen experimenten bekend was, anders reageert
dan de gewone N. tabacum, nl. met kroepoekachtige verschijnselen. Dit
ziektebeeld is wel zeer verschillend van dat, wat de mozaïekziekte bij
N. tabacum veroorzaakt, zooals vergelijking van fig. 3 met fig. 1 en 2 van
Pl. I in Verslag over 1937 (Mededeeling no 89) duidelijk toont.

,,Ratel" of „patrijs". In ons Verslag over 1937 werd op blz. 20 melding
gemaakt van een in het Land van Maas en Waal optredende virusziekte,
die daar met dien naam werd aangeduid. Het heeft in het voornemen van
het „Instituut voor Mycologie en Aardappelonderzoek" gelegen verder
studie van deze ziekte te maken, doch de gelegenheid om daarmede aan
te vangen heeft zich eerst in 1940 voorgedaan. Opnieuw werden perceelen
te Leeuwen bezocht, waar de ziekte optrad. Het is niet onmogelijk, dat het
„patrijs" of „ratel" (zie PI. Ia in bovengenoemd verslag) veroorzaakt wordt
door het zgn. „ringspotvirus" *). Deze ziekte is oorspronkelijk bestudeerd in
*) In 1941 zijn geen aanwijzingen, die deze mogelijkheid vergrooten, verkregen.
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Virginia in Noord-Amerika, waar zij in 1922 is beschreven. Nadere bijzon
derheden zijn te vinden in „Tobacco diseases and decays", door Frede
rick A. Wolf (Durham, North-Carolina, 1935) en in ,,A textbook of plant
virus diseases", door Kenneth Smith (Londen, 1937). Overigens zullen
de resultaten van het thans door het genoemde laboratorium onder leiding
van Prof. Quanjer aangevangen onderzoek moeten worden afgewacht.
Smeele (Aïra flexuosa). In een grove-dennenbosch te Doorn zat de daar
onder groeiende smeele op sommige plekken zoo vol met witte proppen
ter lengte van ongeveer een cm, dat de halmen er wit van zagen. Men
meende met poppen van een of ander insect te doen te hebben. Het waren
echter massa's van witte wasdraden, afgescheiden door de daaronder zit
tende gele wijfjes van de dopluis Eriopeltis festucae Fonsc. *) Demeeste
luizen waren op het tijdstip der toezending (12 Augustus) nog niet geheel
volwassen, maar met enkele was dit reeds wel het geval en deze waren reeds
begonnen met eieren af te zetten; het aantal daarvan kan wel ruim 350
bedragen. Gedurende het eieren leggen schrompelt de luis meer en meer in,
tot zij ten slotte sterft en op den grond valt. De eieren overwinteren en
het volgend jaar in Juni komen er larfjes uit, die in het bezit zijn van flink
ontwikkelde pootjes en daarmede betrekkelijk groote afstanden kunnen
afleggen. Zoodra zij een geschikt halmpje van Aïra, Festuca, Calamagrostis
of een dergelijke grassoort hebben gevonden, boren zij daar op een plaats
een cm of vijf boven den grond hun zuigsnuit in en verplaatsen zich van
dan af niet meer. Zij vervellen een paar maal en zien er ten slotte uit als
een gele zak, die in de witte wasmassa ligt. Daarvóór heeft inmiddels paring
plaats gehad met de mannetjes, die, zooals bij schildluizen gebruikelijk
is, na een paar vervellingen vleugels krijgen en dan uit de hen omringende
wasmassa kruipen om de inmiddels geslachtsrijp geworden wijfjes op te
zoeken.
Dit is de derde maal, dat wij deze luis uit ons land kregen toegezonden,
echter met groote tusschenpoozen, nl. in 1910, 1928 en nu in 1940. Alge
meen is het dier dus zeer zeker niet, ert economische beteekenis kan er niet
aan worden toegekend.
Waterplanten. Rupsenbeschadiging. Een eigenaardig geval deed zich voor
bij een aquarium-plantenkweeker in de buurt van Roosendaal (N.Br.).
Hij klaagde erover, dat zijn Elodea tfensö-plantjes verkleurden en dat de
toppen ervan afstierven. Ook de Pilvaren, Pilularia globulifera L., werd
sterk beschadigd. Slakjes, Lymnaea Ovata Drap, en Physa acuta Drap.
0 Op grond van de door Lindinger in „die Schildläuse Europas etc." ge
geven kenmerken meenen wij met deze soort te doen te hebben gehad en niet
met de eveneens op grassen voorkomende E. Lichtensteini Sign. Overigens be
schouwt G. Leonardi in zijn „Monografia delle Cocciniglie Italiane" dezen naam
blijkbaar als een synonym van den eersten.
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(determinaties door Dr C. O. van Regteren Altena te Aerdenhout)
werden tusschen de planten gevonden. De eerstgenoemde slak vooral is
schadelijk, maar zou toch niet de beschadiging, als boven bedoeld, kunnen
veroorzaken. De vreterij was meer inwendig in de stengels, alsof scheutboorders aan het werk waren geweest.
Bij een nauwkeurig onderzoek door onzen controleur, den heer T. Barendregt te Roosendaal, werden inderdaad kleine rupsjes in de
stengels aangetroffen, die de beschadigers bleken te zijn. De rupsjes, Paraponyx stratiotata L., hebben op den rug bepaalde organen, tracheekieuwen,
welke het hun mogelijk maken geheel onder water te leven. Wij hadden
deze diertjes nog niet eerder als plantenbeschadigers waargenomen. Der
gelijke in water levend rupsjes zijn dan ook zeldzaam.
Daar er geen visschen, die absoluut geen Derris verdragen, in de bassins
der waterplanten waren, was een bestrijding met Derris het eenvoudigst
en het doeltreffendst. .
Hooimot, Ephestia elutellaHb. In boerderijen op verschillende plaatsenin het land kreeg men in Augustus veel last van rupsjes, die zich overal in
het huis vertoonden; men vond ze op den vloer, tegen de wanden, op de
tafel, op etensresten, tegen den zolder, in de bedsteden en op ander beddegoed, kortom overal. Het waren ivoorkleurige rupsjes, iets meer dan een
centimeter lang, met op elk lichaamslid donkere stippen, waarop een haar
was ingeplant. Wij hielden de rupsjes voor die van de hooimot, in welke
meening wij werden versterkt, doordat men in een geval de rupsjes het
eerst had gezien in een vertrek, waarboven hooi bewaard werd,
terwijl men in een ander geval met zekerheid had waargenomen, dat zij
uit het in de schuur opgetaste hooi te voorschijn kwamen. Soms werd be
richt, dat men in het begin van den zomer vele motjes had zien vliegen.
Waarschijnlijk zal dit in of even voor den tijd, waarop het eerste hooi werd
binnengehaald, zijn geweest. De vlindertjes hebben toen hun eitjes daarin
gelegd, en de rupsjes hebben zich met het hooi gevoed, tot zij volwassen
waren. Toen verlieten zij het om een plaatsje uit te zoeken in het een of
ander reetje of spleetje of in een hoekje ten einde daar een coconnetje te
spinnen voor de verpopping.. In Mei of Juni verschijnen dan de vlindertjes.
Er zou dan dus slechts ééne generatie per jaar zijn, doch volgens sommige
auteurs zijn er twee. Als de rupsjes, waarvan men zooveel last had, die van
de tweede generatie zijn, zou de eerste generatie dan wel heel vroeg
moeten hebben gevlogen, en het is niet duidelijk, waarvan haar rupsen
dan geleefd moeten hebben, zonder dat men er iets van gemerkt heeft. Wij
houden het er daarom voor, dat er in ons land in onverwarmde ruimten
slechts één generatie voorkomt.x) Het is evenwel zeer goed mogelij k, dat b. v.
x) Dit vermoeden wordt gestaafd door het feit, dat in 1941, toen op nog meer
plaatsen dezelfde last werd ondervonden, dit later in den tijd, nl. in September
en nog in de tweede helft dier maand, het geval was. De koude, kille maand
Augustus van 1941 zal de ontwikkeling der rupsjes vertraagd hebben.
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in chocolade-fabrieken, waar men vaak zooveel last van deze rups
heeft, dat men in Duitschland het dier liever cacaomot dan hooimot noemt,
twee generaties zijn. Dit wordt te waarschijnlijker, omdat in ons centraal
verwarmde laboratorium reeds in de wintermaanden vlindertjes versche
nen, ontstaan uit rupsen, die wij in Augustus hadden ontvangen.
De rupsen van de hooi -of cacaomot kunnen van allerlei droge vegetabi
liën leven, doch zij hebben een bijzondere voorkeur voor cacao en choco
lade, en wel meer speciaal zulke, waarin noten, marsepein of nougat zijn
verwerkt.
Men kan de rondkruipende rupsen wegzuigen met een electrischen stof
zuiger, indien men daarover beschikt, of wel ze dooden door spuiten met
Flit, Rids, Shell-Tox of een dergelijk product, zooals er verscheidene bij
drogisten ter aanwending tegen muggen en vliegen verkrijgbaar zijn. Maar
daarbij bereikt men alleen die rupsen, die op het oogenblik der aanwending
van den stofzuiger of het spuitmiddel ter plaatse aanwezig zijn. Den vol
genden dag kunnen er weer nieuwe uit het hooi komen en begint de last
opnieuw.
Het gaat meestal niet aan terwille daarvan het hooi te verwijderen, het
geen het meest radikaal zou zijn en ook kan men moeilijk het geheele ge
bouw met een voor de rupsen doodelijk gas behandelen. Technisch is dit
wel uitvoerbaar, maar de kosten zijn dan te hoog!
Er zit dus niet anders op dan eenvoudig dagelijks alle rupsen, die men
bereiken kan, bijeen te vegen of op te zuigen, totdat er geen nieuwe meer
uit het hooi komen.
Om te voorkomen, dat er in den volgenden zomer vele hooimotten in het
gebouw aanwezig kunnen zijn, die dan eieren in het nieuw binnengebrachte
hooi zouden gaan leggen, uit welke eieren weer rupsen zouden komen, moet
in het voorjaar alles zeer zorgvuldig worden schoongemaakt en hoekjes en
reetjes, waarin spinseltjes met poppen zitten, worden uitgekrabd. Natuur
lijk moeten ook alle spinsels, die men vóór den „grooten schoonmaak" op
merkt, verwijderd worden, niet alleen in stallen en woonruimten, maai
ook op den hooizolder, kortom overal. Ziet men niettegenstaande dat toch
in den zomer weder motjes, dan moet men een ruim gebruik van de Flit
spuit maken om ook deze zooveel mogelijk te dooden. Dan bestaat er goede
kans, dat men het volgend jaar van de plaag zal verschoond blijven.
Droge boonen, Bruchidius obtedus Say. In droge stamslaboonen werd
een vrij hevige aantasting waargenomen door dezen droge-boonenkever,
die in tegenstelling met zijn verwanten, de gewone boonen- en erwtenkevers,
wier larven zich alleen in de groeiende zaden ontwikkelen, droge boonen
aantast en zich in een eenmaal aangetaste partij van generatie op generatie
voortplant, zoodat de schade zeer ernstig kan worden, als een partij lang
bewaard wordt. Nu komt dit niet vaak voor, zoodat de beschadiging in
ons land niet heel dikwijls wordt opgemerkt en dan in uit het buitenland
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aangevoerde partijen. Mocht zich een geval voordoen (besmetting door
zulke uit het buitenland afkomstige kevers is mogelijk), dan kunnen de
kevers en de larven in de boonen gedood worden door er een doodelijke
damp op te laten inwerken. Tegenwoordig is in ons land een product ver
krijgbaar, dat de voorkeur verdient boven de vroeger in soortgelijke ge
vallen gebruikte stoffen als zwavelkoolstof of Areginal, nl. methallylchloride, ook M-gas genaamd, van de N.V. Bataafsche Import Maatschappij te
's-Gravenhage. Uitvoerige gegevens hierover zijn opgenomen in de publi
catie van Dr C. J. Briejèr, „Methallylchloride as a fumigant against in
sects infesting stored products" (Diss. Amsterdam 1939).
De graanklander, Calandria granaria L., kwam nog al veel voor; hij
vestigde echter meer de aandacht op zich door den last, dien men in ver
schillende boerderijen van de rondloopende kevers in de woonruimten
ondervond dan door de aangerichte schade. Toch is het in dezen tijd meer
dan ooit zaak deze schade te voorkomen en het insect te bestrijden. Het
Nationaal Comité voor Brouwgerst (Nacobrouw) wenschte er daarom in
zijn zesde jaarboek eene publicatie over op te nemen, waaraan voldaan
werd door de opname van een artikel van de hand van den phytopatholoog
bij onzen Dienst, TVA?C. Schoevers, „De graanklander". Daarin is o.a.
ook op het bovengenoemde M-gas de aandacht gevestigd.
VIJANDEN VAN SCHADELIJKE ORGANISMEN

Muizen als hulp bij de bestrijding van een vliegenplaag. De kleine huisvlieg
Musea corvina L. heeft de gewoonte in groote kluiten bijeen te overwin
teren in sommige gebouwen, die voor dit doel uit de omgevende worden
uitgekozen, of wel alleen staan. Vaak zijn het huizen, die, hetzij geheel of
met een torentje boven de nabijstaande uitsteken; in 1939 kregen wij een
klacht uit een groote, alleenstaande villa in Twenthe. Daar het eenige af
doende middel om den overlast, dien men vooral in het late najaar en het
vroege voorjaar op mooie dagen, waarop een deel der vliegen weder actief
worden, ondervindt, te voorkomen, bestaande in het zorgvuldig dicht
maken van alle openingen, waardoor de vliegen naar binnen komen, bij dit
zeer groote huis moeilijk uitvoerbaar was, zat de eigenaar met de handen
in het haar, tot van onverwachte zijde hulp kwam opdagen. Op een goeden
dag in het vroege voorjaar van 1940 vond hij achter een donkeren schoor
steen een hoop vleugels van vliegen; hij zette zich stil neer ter observatie,
en al zeer spoedig zag hij muizen te voorschijn komen, die met hun pootjes
uit de naden van het dakbeschot de overwinterende vliegen te voorschijn
haalden en ze opaten! De eigenaar liet nu den muizen vrij spel en tegen het
einde van Maart was de plaag aanzienlijk geluwd, waaruit onze bericht
gever concludeerde, dat het aanschaffen of toelaten van muizen een probaat
middel ter bestrijding van een vliegenplaag kan zijn. Al gaf hun optreden
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in dit geval, volgens hem, een ware verademing, zoo is het toch de vraag,
of men in vele gevallen daarmede niet van Scylla in Charybdis zou komen!
In elk geval geeft deze waarneming een aardige illustratie van het soms
nuttig worden van een zeer schadelijk dier.

VIII. Proefnemingen en onderzoekingen
STOOMEN VAN POTGROND MET VEEVOEDERKETEL MET STOOMDOM
VOLGENS PROF. M. F. VISSER

In de groote bloemisterijen in de provincie Utrecht gevoelt men behoefte
aan een eenvoudige wijze van ontsmetten van den potgrond, waarover
overleg werd gepleegd met onzen controleur te Utrecht, den heer K. Dikstaal. Prof. M. F. Visser alhier, die zich reeds eenige jaren intensief bezig
heeft gehouden met de mogelijkheid de meer en meer in gebruik komende
veevoederstoomers ook te gebruiken voor het ontsmetten van grond door
middel van stoom, waarmede door zijn medewerking te Aalsmeer reeds
op vrij groote schaal proeven zijn genomen (zie o.a. Mededeeling 26, blz. 52
en figuur 35 op Plaat VIII daarin), werd door ons ook voor dit geval ge
raadpleegd. Dank zij zijn ook nu weer welwillend verleenden steun, o.a.
door het beschikbaar stellen van een klein model stoomontwikkelaar met
de geoefende bediening, was het mogelijk te Maarssen op een groot bedrijf
een flinke proef te nemen. Er werden houten bakken gemaakt van 66 x 150
X 40 cm binnenwerks met oversluitend deksel; het hout was 28 mm dik;
elke bak kon dus 0,4 m3 grond bevatten. Het stoomen had plaats in de
tweede helft van Maart, toen de vorst uit den grond was. Het werk verliep
zeer vlot ; in 20 minuten was een bak op ^ 100° C gebracht. Van den invloed
op in den grond aanwezige schimmels geeft fig. 8, Pl. V een beeld. Over
de resultaten in de praktijk waren de kweekers zeer tevreden, ofschoon,
mede door de omstandigheden, geen bepaald positieve gegevens verkregen
werden. Gloxinia's, Hippeastrurns en Freesia's ontwikkelden zich in den
gestoomden grond beter dan in niet gestoomden. Van onkruid had men in
het geheel geen last meer; een voordeel van het stoomen is nog, dat men
grond van weggevallen planten, die dus met een schadelijke zwam is be
smet, na het stoomen weer kan gebruiken; hetzelfde geldt voor oude potten
en zaaikistjes, die gemakkelijk mede gestoomd kunnen worden. Een en
ander was oorzaak, dat men in het najaar van 1940 reeds geprobeerd heeft
eens toomontwikkelaar van 300 liter te koopen, doch deze kon niet geleverd
worden. Ook in 1941 is men er aanvankelijk niet in geslaagd de hand op een geschikten ketel te leggen, doch enkele dagen vóór dit Verslag werd geschreven
is dit gelukt. Spoedig zal dus weer met stoomen worden begonnen. In 1942
hoopt men in samenwerking met den heer Dikst aal nauwkeurige proeven
met diverse planten te nemen om de verschillen na te gaan. Definitieve
plannen kunnen thans, October 1941, nog niet gemaakt worden wegens
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de inkrimping der bloemisterijbedrijven tot op 50 %.
De heer Dikstaal deelt het volgende mede over de in 1940 opgedane
ervaringen.
1. De grond moet vrij droog zijn, in geen geval vochtig, vooral niet bij
zwaren grond, daar anders te veel stoom noodig is en de grond te nat wordt,
waardoor de structuur slecht wordt.
2. Flink stoken is noodzakelijk.
3. In 1940 ging in eiken bak 0,4 m3 grond. Beter zal het zijn 0,25 m3 in
eiken bak te doen. Daar in 20 minuten reeds 100° C wordt bereikt, kan per
uur 0,75 m3 gestoomd worden, dus per werkdag van 8 uur 6 m3. Rekent
men zekerheidshalve op 5 m3 per dag, dan kan men in elk geval in één dag
voldoenden grond stoomen voor 4000 potten (800 potten per m3). Het
arbeidsloon zal f6,— bedragen, de kosten voor brandstof ±f2,—. Het
voor afschrijving bestemde bedrag hangt af van den kostprijs van den
stoomontwikkelaar; neemt men daarvoor f 2,— per stoomdag, dan komen
de kosten per dag stoomen op f 10,—, hetgeen dus omgerekend over 4000
potten, de kosten per plant met niet meer dan £ cent doet stijgen. Zelfs
al zou dit nog iets meer blijken te zijn, dan blijkt uit deze berekening toch
wel, dat de kosten geen bezwaar vormen om tot stoomen van zijn potgrond
over te gaan.
Naar te verwachten is, zullen in 1942 nauwkeurige cijfers verkregen
kunnen worden en ook het met het stoomen verkregen voordeel onder
cijfers kunnen worden gebracht.
GALLEN OP VIOOLTJES EN ARABIS ALPINA

Viola cornuta. Galmug, Dasyneura affinis Kieff., wellicht ook Dasyneura

violae F. Lw.
Arabis alpina. Galmug, Dasyneura alpestris Kieff. (== D. SchneideriRiibs.).
In een kweekerij in de provincie Utrecht heeft men zeer veel last van
deze beide, reeds lang bekende aantastingen (zie o.a. Verslag 1937, blz. 34
en Mededeeling 22, Plantenziektenkundige waarnemingen, II). De kweeker
ondervond zooveel schade, dat hij zeer verlangend uitzag naar een afdoende,
uitvoerbare bestrijdingswijze, anders dan het zeer bezwaarlijke afzoeken
der verdikte blaadjes en topjes. Nu worden in Ross, „die Pflanzengallen
Mitteleuropas", de bovengenoemde twee soorten als oorzaak van gallen
in viooltjes genoemd. D. affinis zou in de gal overwinteren, van D. violae
wordt de wijze van overwintering niet vermeld. Daar wij in den winter
geen maden of popjes in de gallen vonden, wezen wij op de'mogelijkheid,
dat wij met D. violae te doen zouden hebben en dat die in den grond zou
overwinteren. Het was noodig hierover zekerheid te verkrijgen met het
oog op de bestrijding. Daarom werden op den grond een paar vangbakken
geplaatst, waarin in het begin van Mei een aantal galmuggen werden ge
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vangen, die opgezonden werden aan Prof. DrJ. C. H. de Meyere. Deze deter
mineerde die uit Arabis als D. alpestris, doch van die uit Viola kon hij
de soort niet bepalen. Door de bekende gebeurtenissen van Mei 1940 is
het verdere onderzoek mislukt. Later in den zomer werden ons gallen
toegezonden, die niet abnormaal behaard waren, zoodat zij volgens Ross
door D. affinis veroorzaakt moesten zijn, daar de gallen van D. violae vrij
sterk behaard zijn. Het lag in het voornemen het onderzoek in 1941 voort
te zetten, doch door de omstandigheden is dit nog niet mogelijk geweest.
Wij hopen er nu in 1942 mede voort te kunnen gaan.
De maden uit de gallen van den zomer van 1941 bleken nog al sterk ge
parasiteerd te zijn. Wij kweekten er verscheidene sluipwespjes uit op, die
door Dr J. Wilcke, assistent aan het laboratorium voor Entomologie alhier,
werden gedetermineerd. D. affinis bleek geparasiteerd door 4 soorten van
het geslacht Piëstopleura, D. alpestris door 2 soorten van het geslacht Miso-

cyclops.
BESTRIJDING VAN WOLLUIS EN MIJTEN OP HIPPEASTRUM
(AMARYLLIS) MET WARM WATER

Een behandeling van Hippeastrum-bollen met warm water tegen wolluis
en tegen mijten wordt reeds verscheidene jaren toegepast. In onze Ver
slagen over 1930, Mededeeling 64, blz. 147 en 161, en over 1931, Mededeeling 66, blz. 82, zijn de resultaten van eenige proeven opgenomen.
Een onderdompeling der bollen gedurende 2 uur in water van 43° C. bleek
het best te voldoen, (zie Pl. Ill, fig. 4 en 5). De behandeling heeft plaats,
voordat de bollen in November worden opgepot.
Met de warmwaterbehandeling worden ook op afdoende wijze mijten,
Tarsonemus hydrocephalus Vitzth gedood, die de oorzaak zijn van het
zgn. „rood" in de Hippeastrum (niet te verwarren met de nattige bruinroode vlekken op de bladeren en op de bloemstengels, die meestal een
gevolg zijn van een aantasting door de zwam Stagonospora Curtisii Berk)
Bij behandeling der bollen met blauwzuurgas, zwavelkoolstof en warme
lucht zijn de resultaten minder goed geweest.
BESTRIJDING VAN WOLLUIS OP HIPPEASTRUM
MET METHALLYLCHLORIDE (M-GAS)

Nu in den loop der laatste jaren veel gebruik werd gemaakt van methallylchloride (M-gas) ter bestrijding van insectenplagen, is door den phytopatholoog, den heer T. A. C. Schoevers met de N.V. Bataafsche Petroleum
Maatschappij te Amsterdam overleg gepleegd om over de mogelijkheid
van bestrijding van de wolluis bij Hippeastrum met M-gas een onderzoek
in te stellen.
Dr. Briej èr heeft naar aanleiding daarvan Hippeastrumbollen behandeld
op de wijze, zooals hierna voor de narcissen is beschreven.
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De Hippeastrums waren door tusschenkomst van onzen ambtenaar te

Utrecht, den heer K. Dikst a al, door de firma Schol ten te Maarssen wel
willend ter beschikking gesteld.
In de in 1939 behandelde partijen werden door den heer Dikstaal
in den loop van den zomer van 1940 practisch geen luizen waargenomen,
terwijl op onbehandelde partijen, die ter voorkoming dat eventueel aan
wezige luizen op de planten der behandelde bollen zouden overgaan, in een
andere kas waren gezet, veel wolluizen voorkwamen. Er werd met het
M-gas dus ook bij deze Hippeastrum-plaag een behoorlijk resultaat be
reikt.
De voorschriften voor de behandeling van bloembollen met M-gas zijn
in een door de N.V. Bataafsche Import Maatschappij te. 's-Gravenhage uit
gegeven circulaire vastgelegd.
De circulaire eindigt met de waarschuwing, dat de vloeistof, welke bij
verdamping M-gas levert, brandbaar is. Men moet in een ruimte, waarin
M-gas ontwikkeld wordt, niet rooken, of op andere wijze vuur brengen.
Hoewel M-gas niet zoo gevaarlijk is voor menschen, is herhaaldelijk
inademen toch nadeelig voor de gezondheid. Daarom moet een ruimte,
waarin met M-gas wordt gewerkt, zoo spoedig mogelijk verlaten worden.
BESTRIJDING VAN DE LARVEN DER NARCISVLIEG
MET METHALLYLCHLOR IDE (M-GAS)

Reeds in 1939 heeft de phytopatholoog Ir. H. Maarschalk de aan
dacht van Dr. C. J. Briejer, die zich bij de N.V. Bataafsche Petroleum
Maatschappij te Amsterdam met bestrijdingsmiddelen tegen insecten bezig
houdt, en die tegen insecten in opgeslagen voorraden veel succes met
methallylchloride bereikt had, gevestigd op de mogelijkheid om ook de
made van de groote narcisvlieg, Merodon equestris F., in de narcissen daar
mede te bestrijden.
In samenwerking met onzen ambtenaar te Hillegom, den heer W. J.
Stofmeel, zijn toen oriënteerende proeven genomen en zijn narcisbollen
door Dr. Briejèr behandeld. Na behandeling zijn de bollen ten deele in
Amsterdam, ten deele in, Hillegom uitgeplant. Daar deze proeven zeer
succesvol waren afgeloopen, is het middel in 1940 op grooter schaal toege
past.
De resultaten der verschillende proeven zijn beschreven in het Tijdschrift
over Plantenziekten, Jaargang 47, 3e aflevering, Mei/Juni 1941, door Dr.
Briejèr: Bestrijding van de Narcisvlieg door middel van methallylchloride

(M-gas).
De behandeling heeft op zeer eenvoudige wijze plaats gevonden. De
schuur was een houten bergplaats, waarvan de reten tusschen de planken
met dubbelgevouwen kranten werden dichtgemaakt. Het methallylchloride,
een zeer vlugf verdampende vloeistof, werd in platte zinken bakken boven
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de bollen gebracht, die in een schuurtje opgeslagen waren. Nadat de vloei
stof in de bakken in een laagje van hoogstens 1 cm was gegoten, werd de
ruimte snel verlaten, de deur gesloten en werden over de schuur gesmeerde
dekzeilen gelegd, die op den grond aangeaard werden. Het geheel bleef
24 uur gesloten. Gebruikt werden circa 80 gram per m3 ruimte.
Het resultaat was, dat bij nauwkeurige controle op het veld later bleek,
dat 85—90% der vliegmaden gedood was. Indien van een beter afsluit
bare ruimte gebruik gemaakt wordt, kan een vrijwel afdoend resultaat
bereikt worden.
Voor kleine hoeveelheden kan ook een gaskist gebruikt worden. Daarin
is een verblijf der bollen van 6 uren beslist afdoende. Ook hier is 80 gram
per m3 noodig.
Daar de kosten van een behandeling met M-gas niet hoog zijn, het resul
taat goed en de methode eenvoudig uitgevoerd kan worden, zoodat zij
door iederen kweeker op zijn eigen bedrijf kan worden toegepast, kan het
M-gas als een goed bestrijdingsmiddel tegen de narcisvlieg aangeraden
worden.
BESTRI IDING VAN DE LARVEN DER NARCISVLIEG MET CALCID
(BLAUWZUURGAS)

De heer W. J. S t o f m e e 1, technisch-ambtenaar te Hillegom heeft in samen
werking met onzen controleur te Haarlem, den heer C. A. W. de Rooy,
de laatste jaren ook proeven genomen met Calcid tegen de narvisvlieg.
Er werden verschillende hoeveelheden gebruikt, waarvan 20—30 gram per
m3 behandelde ruimte het meest voldeed. De bollen bleven 24 uur in de
gaskist bij een temperatuur van 65 —70° F. De bewerking werd direct
vóór het uitplanten der bollen toegepast. Het zal gewenscht zijn zoowel de
Calcidbehandeling als de behandeling met methallylchloride naast de
warmwaterbehandeling in 't groot toe te passen, om uit te maken welke
der behandelingen op den duur het meest voldoet.
Het blauwzuurgas, dat zich uit Calcid ontwikkelt, is een zeer giftig gas,
zoodat daarmede groote voorzichtigheid moet worden betracht. Bij des
kundige behandeling kan Calcid echter zonder eenig bezwaar worden
toegepast. Hierbij moet voorlichting gevraagd worden aan de ambtenaren
van den Plantenziektenkundigen Dienst.
ARMILLARIA MELLEA VAHL, DE HONINGZWAM

In ons Verslag over 1938 werd op blz. 55 medegedeeld, dat voor een
kerkhof te Amsterdam voor 1939 een proefplan was ontworpen van maat
regelen ter bestrijding van de honingzwam, die daar de ligusterhagen sterk
aantastte. Van de uitvoering van dit plan is niet veel gekomen, hoofdzake
lijk doordat de liguster erg van de vorst had geleden, zoodat men het niet
aandurfde de verzwakte planten nog te onderwerpen aan maatregelen als
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bloot leggen der wortels en behandeling met chemische stoffen, terwijl de
aangetaste gedeelten ook niet goed meer te herkennen waren, doordat ook
de gezonde stukken er zeer slecht uitzagen.
In den winter 1939-1940 heeft de vorst haast nog erger huisgehouden
onder de ligusters, zoodat inknippen tot den grond van vele gedeelten
noodig was. Dientengevolge konden de plannen in 1940 evenmin doorgang
vinden, ook niet in gewijzigden vorm. Zij zijn nu voorloopig uitgesteld; wij
moeten eerst afwachten, of en in hoeverre de ligusterhagen zich van de
vorstschade zullen herstellen.
Op een andere begraafplaats te Amsterdam, waar men minder beplan
ting heeft, heeft men ook veel last van Armillaria, en wel op de planken en
paaltjes, die voor afscheidingen worden gebruikt. Daar zijn proeven ge
nomen met behandeling van een aantal paaltjes met Wolmanzouten, welke
behandeling door de N.V. Garantor, destijds te Amsterdam, thans te Nij
megen, werd uitgevoerd. De resultaten waren uitstekend; een jaar na de
behandeling was het behandelde hout nog geheel gaaf, terwijl niet be
handelde palen en planken reeds niet meer te gebruiken waren. Opmerkelijk
was, dat de rhizomorphen van de zwam wel over het behandelde hout
groeiden, maar dat de zwam blijkbaar niet bij machte was in het hout
binnen te dringen.
PROEVEN TER BESTRIJDING
VAN ERWTENBLADROLLERS EN KNOPMADE

De proefnemingen hadden ten doel na te gaan of door bestuiven of be
spuiten van het erwtengewas met Derris de schade, veroorzaakt door erw
tenbladroller en knopmade, kon worden voorkomen of tot een minimum
worden teruggebracht.
De proef is als volgt opgezet. Als proefperceel werd een veld gekozen,
dat öf direct naast een veld gelegen was, waarop het vorig jaar erwten
groeiden, öf op een niet te verren afstand hiervan. Waar de kans op op
treden van bladroller en knopmade het grootst is op het gedeelte van het
perceel gelegen aan de zijde van dat, waarop het vorig jaar erwten groeiden,
werden de bespuitingen en bestuivingen uitgevoerd op den aan die zijde
gelegen rand. Ieder proefveld had een lengte van 120 meter en een breedte
van 5 meter, terwijl ieder der behandelde veldjes en de contrôle-veldjes
20 meter lang en 5 meter breed waren. Aldus werd het volgende proefschema verkregen.
Veldje I. 4 maal stuiven om de 7 dagen met Derrispoeder f % rotenon.
„
II. Controle.
„
III. 4 maal spuiten om de 7 dagen met Derris 1 op 5000 rotenon
naar 1000 liter per ha per keer.
„
IV. 3 maal stuiven om de 10 dagen met Derrispoeder f% rotenon.
„
V. Controle.
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„

VI. 3 maal spuiten om de 10 dagen met Derris 1 op 5000 rotenon
naar 1000 liter per ha per keer.
Om meer inzicht te verkrijgen over het verschijnen der galmuggen en
van de vlindertjes der bladrollers zijn waarnemingen verricht over de vlucht
van deze insecten.
De schade, aangericht door de knopmade, werd vastgesteld door op ieder
der 6 veldjes op een strook van 5 bij 2 meter de door knopmaden verwoeste
bloemen te tellen.
De aantasting door erwtenbladroller werd eveneens door telling vast
gesteld en wel door op een strook van 5 bij 2 meter op een daartoe geschikt
moment de peulen te verzamelen en na te gaan welk percentage worm
stekige erwten bevatte. Verder werd dit percentage nogmaals bepaald na
den oogst.
Volgens het hierboven beschreven schema is door onze ambtenaren te
Winschoten, Aalsmeer, Rotterdam en Boskoop een proefveld aangelegd
op een perceel landbouwerwten, terwijl door onzen ambtenaar te Roer
mond een proef werd genomen met tuinbouwerwten, en wel met rijserwten.
Op het door onzen ambtenaar te Winschoten, met welwillende mede
werking van den bedrijfschef van de proefboerderij te Nieuw-Beerta op dit
bedrijf aangelegd proefveld, hebben de behandelingen plaats gehad om
± 8 uur zonnetijd 's avonds en wel op 4, 11, 14, 18, 24 en 25 Juni. Het weer
in de periode van 4-11 Juni was droog, de temperatuur vrij laag, de wind
meest N.O. ; in de periode 11-18 Juni warm weer, temperatuur hoog, regen
achtig, onweer, wind Z.W. ; in de periode 18-25 Juni in 't begin warm,
onweer, veel regen, later vrij koel, wind W.
Begin Juni begon de knopvorming. Van 8-20 Juni bloeiden de erwten.
Er was geen overgang tusschen eersten en tweeden bloei. Knopmaden wer
den waargenomen op 20 Juni. Op dien dag vlogen er ook vlindertjes van de
erwtenbladrollers, echter niet veel. Eenige door rupsjes bewoonde peulen
werden op 28 Juni gevonden.
Er zijn tellingen verricht van de door knopmade verwoeste bloemen,
terwijl ook het percentage van wormstekige erwten bevattende peulen is
bepaald.. Na den oogst is ook het percentage wormstekige erwten vast
gesteld.
De resultaten waren als volgt:

I.
11.
III.
IV.
V.
VI.

3 x bestuiven om de 7 dagen .
Controle
3x bespuiten om de 7 dagen .
3 x bestuiven om de 10 dagen
Controle
3 x bespuiten om de 10 dagen

. .
. .
. .
. .

Aantal
verwoeste
bloemen

Percentage
aangetaste
peulen

Percentage
wormstekige
erwten

670
755
535
415
795
285

16
16
11,3
19
16
5,4

10
14
6
7
15
5
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Hoewel geen afdoend resultaat is verkregen, geven de cijfers toch wel
aanleiding tot de veronderstelling, dat de behandeling van het gewas niet
zonder uitwerking is geweest.
De proef te Aalsmeer werd, met medewerking van den heer G. de Raadt
genomen op een perceel Hala-Capucijner. De aanleg was als boven is be
schreven.
Er is 4 maal om de 7 dagen gestoven en bespoten en wel op 3, 10, 17 en
24 Juni. Verder zijn de behandelingen uitgevoerd op 3, 17 en 27 Juni, dus
eenmaal met een tusschenruimte van 14 en eenmaal met een van 10 dagen.
Op 5, 11, 18 en 21 Juni is contrôle uitgevoerd op de vlucht van vlindertjes.
Er zijn op die data geen vlindertjes waargenomen.
Daar op alle veldjes bijna alle bloemen door knopmaden waren aange
tast,'is telling achterwege gebleven. Wel is op drie tijdstippen het percen
tage door rupsjes van bladrollers bezette peulen vastgesteld. Het resultaat
was als volgt:
Telling
op 9 Juli

Telling
op 20 Juli
(na de oogst)

6
6
4

24
12
10

8
10
8

7
9
6

16
12
8

6
22
10

Telling
op 1 Juii

I.
II.
III.
IV.

4 x bestoven om de 7 dagen ....
Controle
4x bespoten om de 7 dagen ....
3x bestoven (1 x na 14 dagen en 1 x
na 10 dagen
V. Controle
VI. 3 x bespoten (als IV)

De proefnemer acht het niet uitgesloten, dat de behandelingen, die
wegens de tijdsomstandigheden niet eerder konden worden uitgevoerd, te
Iaat begonnen zijn. Bij de eerste behandeling waren nl. reeds verschillende
bloemen geopend.
Van een werking van het Derris tegen knopmaden is niets kunnen worden
waargenomen. Ook ten opzichte van de bladrollers is het dubieus of de
behandelingen inderdaad verbetering hebben gebracht, al doen de resul
taten van de tellingen na den oogst dit eenigszins vermoeden.
De proef, die door onze ambtenaren te Boskoop in samenwerking met
den assistent van den Rijkslandbouwconsulent op het bedrijf van den heer
K. v. d. Torren is genomen, heeft geen resultaat opgeleverd wegens het
slechts in zeer geringe mate voorkomen van knopmaden en erwtenblad
rollers.
Bij de proef, die door onzen ambtenaar te Rotterdam is genomen, werden
de volgende waarnemingen gedaan. De eerste bloemen verschenen op 11
Juni, volle bloei ± 20 Juni, einde van den bloei 25 Juni. Er trad geen tweede
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bloei op. Van 25 Mei tot 25 Juni zijn geen vlindertjes waargenomen, maar
bij onderzoek van peulen in een particulieren tuin werden op 18 Juni reeds
vrij groote rupsjes aangetroffen. De eerste door knopmaden beschadigde
bloemen werden opgemerkt op 17 Juni. Op 20 Juni werden veel galmuggen
gezien, zoowel boven het gewas als op de bloemen en knoppen. Op dien
datum werden ook maden en de knoppen gevonden.
Daar het gewas, hoewel niet in sterke mate, ook door luis en thrips was
aangetast, is ook de werking van Derris op deze twee parasieten nagegaan.
De behandelingen hadden plaats op 10, 17, 20, 24 Juni en op 1 Juli.
Op 5 Juli is nagegaan hoeveel knoppen door knopmaden waren verloren
gegaan, terwijl bij het geoogste product door weging is vastgesteld of er
verschillen te constateeren waren in aantasting door bladrollers. Verder is
ook het gewicht der erwten bepaald van een oppervlakte van 10 m2 en is
het 1000-korrelgewicht vastgesteld.
In onderstaande tabel zijn de verkregen resultaten bijeengebracht.
Aantal
aan
getaste
knoppen

I. 4x bestuiven om
de 7 dagen . . .
II. Controle ....
III. 4x bespuiten om
de 7 dagen . . .
IV. 3x bestuiven om
de 10 dagen . . .
V. Controle . . . .
VI. 3 x bespuiten om
de 10 dagen . . .

Aanwezige
Thrips

Aanwezige
Luis

Gewicht
10 Ma

1000
korrel
gewicht

gram

Worm
stekige
erwten
per K.G.

gram

100
350

zeer weinig
vrij veel

zeer weinig
vrij veel

2900
2700

275
227

30
30

400

eemge

eenige

3480

223

30

150
900

eenige
vrij veel

eenige
vrij veel

3050
2960

267
242

25
30

250

eenige

eenige

3400

241

30

Bij deze proef zien we, dat Derris, speciaal als het verstoven werd, gun
stig gewerkt heeft tegen knopmaden. Ook tegen luis en thrips heeft het
middel resultaat opgeleverd, niet echter tegen wormstekigheid. De op
brengst is op de behandelde veldjes hooger dan op de niet behandelde,
terwijl ook het 1000-korrelgewicht bij de bestoven veldjes hooger is dan
dat op de contrôleveldjes.
Voor de proef, genomen door onzen ambtenaar te Roermond op het be
drijf en met medewerking van den heer Faassen, zijn rijserwten gebruikt.
Bij deze proef is het aantal en het gewicht van de peulen, waarin worm
stekige erwten voorkwamen, vastgesteld. Bij verwerking der door den
proefnemer vastgestelde cijfers op 1 meter rijs werd het volgende resultaat
verkregen :
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4 x stuiven om de 7dagen
4 x spuiten om de 7 dagen
3 x stuiven om de 10 dagen
3x spuiten om de 10 dagen
Controle

Percentage aange
taste peulen, be
rekend naar het
aantal peulen

Percentage aange
taste peulen, be
rekend naar het
gewicht

52
52
52
65
60

65
59
57
68
64

De verschillen zijn te gering om van een verbetering door behandeling
met Derris te kunnen spreken. Wel laten de cijfers zien, dat de aantasting
door bladrollers soms zeer hevig kan zijn.
Uit de resultaten van de verschillende proeven blijkt voorloopig, dat
bestuiving noch bespuiting van erwten met Derris een bevredigend resul
taat heeft opgeleverd tegen bladroller en knopmade. Wel zijn er aanwijzin
gen Verkregen, dat met dit bestrijdingsmiddel iets bereikt kan worden. Het
is dan ook gewenscht, dat de proeven worden voortgezet, waarbij dan in
de eerste plaats zal moeten worden nagegaan, wanneer de galmuggen en
bladrollers verschijnen, omdat daardoor zal kunnen worden vastgesteld
op welke tijdstippen de behandeling moet worden uitgevoerd.
OVERBRENGING VAN HET Y-VIRUS
BIJ HET SNIJDEN VAN POOTAARDAPPELEN

Meermalen wordt door de verbouwers van pootaardappelen de vraag
gesteld of het snijden van pootgoed ook gevaren mede brengt in verband
met de mogelijkheid van overbrenging van het virus met het mes, waar
mede gesneden wordt.
In 1939 en ook in dit verslagjaar is een proef genomen om te zien of het
Y-virus op deze wijze zou worden overgebracht. Aangezien het ras Eerste
ling zeer vatbaar is voor dit virus, is met dit ras geëxperimenteerd. Er is
als volgt gehandeld. Eerst werd een knol van een Y-viruszieke Eersteling
gesneden en wel van kop naar naveleind, maar zoodanig, dat de helften
aan het naveleind nog iets aan elkaar bleven zitten. Bij het poten zijn de
helften van elkander gebroken. Aan het snijden van iederen gezonden
Eerstelingknol ging dus het snijden van een met Y-virus besmetten knol
vooraf. De kans op overbrenging is hierdoor en door het aan elkaar laten
zitten van de helften, zoo groot mogelijk gemaakt. Niettegenstaande dit,
is in 1939 bij de 50 aldus behandelde knollen, waaruit dus 100 planten
groeiden, slechts bij 1 plant Y-virus opgetreden. In 1940 bedroeg het aantal
5 op de 100 planten. Het Y-virus kan dus inderdaad met het mes van een
Y-viruszieken knol op een gezonden worden overgebracht. De kans, dat
dit plaats heeft, is echter gering. Niet uit 't oog mag verloren worden,
dat bij deze proef de omstandigheden voor overgang ideaal zijn geweest.
In de praktijk zal het wel zelden of nooit voorkomen, dat telkens een ge
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zonde knol wordt gesneden, nadat vooraf het mes door een zieken knol is
gegaan. Ook al bestaat er dus kans op overgang, toch achten wij deze zoo
gering, dat er geen reden bestaat om het gebruik van gesneden pootgoed
hierom achterwege te laten.
De geringe kans op overgang kan nog tot het uiterste minimum beperkt
worden, door het mes na iedere snijding te ontsmetten, nl. door het eerst
in spiritus of alcohol te dompelen en het daarna af te branden b.v. in een
kaars.
Wellicht kunnen ook goede resultaten verkregen worden met een in de
tabakscultuur ter voorkoming van overgang van het tabaksmozaïek ge
bruikt middel ter desinfectie van de handen. In het Vlugschrift 63 van het
Deliproefstation wordt het volgende recept gegeven, dat ook reeds is op
genomen in onze Mededeelingen no's 26 en 43, resp. blz. 41 en 49: 4 kg
trinatriumphosphaat en 2 kg zeep worden in 10 liter water zoolang
gekookt, tot alles in oplossing is gegaan. Na afkoeling moet een-hel
dere, lichtbruine oplossing ontstaan, soms met wat neerslag van het
gebruikte water, wat echter niet van betéekenis is. Niet elke zeepsoort geeft
zulk een heldere oplossing; vaak ontstaat een meer of minder dikke, gelei
achtige substantie. In Deli gebruikt men een speciaal voor dit doel ver
vaardigde coprazeep. De verkregen vloeistof wordt met de 5-voudige hoe
veelheid water verdund. Bij de tabakscultuur worden de handen in deze
verdunde oplossing ondergedompeld en daarna in schoon water afgespoeld.
Het is zeer waarschijnlijk, dat bij onderdompeling van het mes en daarna
afspoelen dezelfde resultaten zullen worden verkregen tegen het Y-virus
als bij het afwasschen van de handen tegen het tabaksmozaïek.
De oplossing, alsook de verdunning zijn onbeperkt houdbaar. Er kan
zich een neerslag vormen, maar dit doet aan de werking niets af.
ENKELE ERVARINGEN
OVER BESPUITINGEN MET BEPAALDE MIDDELEN
GEDURENDE TIEN JAAR B IJ APPELS EN PEREN, OP HET PROEFVELD
VAN DEN PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST TE WAGEN INGEN ^

Op dit proefveld, dat oorspronkelijk aangelegd is om na te gaan, hoe
vruchtboomen na een reeks van jaren reageeren op bepaalde, jaarlijks
uitgevoerde bespuitingen, zijn in 1929 de volgende soorten aangeplant.
Peren
Clapp's Favourite
Fondante de Charneu (Légipont)
Beurré d'Amanlis
Conseiller de la Cour
Bon Chrétien Williams

Appels
Notarisappel
Transparente de Croncels
Bismarck
The Queen
Cox's Pomona

*) Deze waarnemingen zijn gedaan en in dit Verslag verwerkt door den heer
J. Adema, technisch ambtenaar te Wageningen.
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Précoce de Trévoux
Beurré Clairgeau
Nouveau Poiteau
Beurré de Mérode
Soldat Laboureur
In het voorjaar van 1937 zijn de
volgende peren omgeënt:
C. de la Cour met Bonne Louise
d'Ävranches, B. de Mérode met
Doyenné du Comice, terwijl B. d'
Amanlis wegens vorstschade in het
voorjaar van 1940 is vervangen door
Emile d'Heyst. Van de laatstge
noemde soorten wordt verder alleen
iets vermeld over de ervaringen met
B. L. d'Avranches en Doyenné du
Comice.

Cellini
Brabantsche Bellefleur
Yellow Transparent
Schoone van Boskoop
(Goudreinette)
In het voorjaar van 1938 werden
wegens sterke kankeraantasting de
volgende soorten vervangen:
The Queen door Zigeunerin, Cel
lini door Cox' Orange Pippin.
In het voorjaar van 1940 werd
om dezelfde reden Cox's Pomona
vervangen door Renette van Zuccamaglio.
Van de laatstgenoemde soorten
wordt alleen over de Zigeunerin
iets vermeld.

Van alle soorten waren 6 boomen aangeplant, van de Schoone van Bos
koop bovendien nog een extra rij van 6 stuks. Van elk zestal werd steeds
1 boom onbespoten gelaten, zoo ook de extra rij Schoone van Boskoop.
Van de overige 5 boomen van elke soort zijn 2 boomen regelmatig gebruikt
om er de verschillende nieuwe middelen op te beproeven. Verder is van
elke soort een boom gedurende tien jaren steeds op dezelfde wijze behan
deld. De soorten die vervangen zijn en die, welke als vervanger gebruikt
zijn, werden natuurlijk gedurende korteren tijd behandeld.
De behandeling was als volgt:
Voor de peren:
1 boom zeer kort vóór den bloei 1 maal Nosprasit 1J%, na den bloei 3 maal
Nosprasit 1%.
1 boom zeer kort vóór den bloei 1 maal Californische pap 4%, na den bloei 3 maal
Californische pap 1£%.
1 boom zeer kort vóór den bloei 1 maal Bordeauxsche pap 1J%, na den bloei
3 maal Bordeauxsche pap 1%.

Bij de eerste bespuiting na den bloei werd aan Californische en Bor
deauxsche pap steeds 0,5% loodarsenaat toegevoegd.
Voor de appels:
het sproeischema was gelijk aan dat voor de peren, echter met vervanging
van Bordeauxsche pap 1% na den bloei door Californische pap 1|%.
De percentages voor Nosprasit zijn sedert 3 jaar verlaagd tot 1 vóór
resp. J na den bloei, in overeenstemming met het voorschrift van den fabri
kant. De percentages voor Bordeauxsche pap zijn toen in dezelfde ver
houding verlaagd.
Het percentage van de Californische pap bij de tweede en derde bespui
ting na den bloei is in 1940 verlaagd tot 1.
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Opmerking: Bij Yellow Transparent werd in de meeste jaren de derde
bespuiting na den bloei niet meer toegepast.
I. Invloed van de drie genoemde middelen op de bladeren en de vruchten
A. Nosprasit.
1. Invloed op het blad. Bij peren geen bladbeschadiging. In 1940 brons
kleuring van het blad van D. du Comice 1).
Bij appels regelmatig lichte bladbeschadiging bij Schoone van Boskoop,
Tr. de Croncels, Notarisappel en Bismarck, met vooral bij de eerste twee
soorten eenige bladval kort na de bespuiting.
Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat de boomen zich van deze
beschadiging snel en volledig herstelden, en wel zoodanig, dat de met
Nosprasit behandelde boomen dikwijls den besten bladstand vertoonen.
In 1940 is er ook op gelet, of het blad in het najaar vroeg of laat afvalt.
Het is gebleken, dat in dit jaar de met Nosprasit behandelde boomen hun
blad zeer lang behielden, over het algemeen langer dan de met Californische
pap behandelde boomen. Dit geldt zoowel voor appels als voor peren.
2. Invloed op de vrucht. Bij peren lichte bruinkleuring bij B. Chr. Wil
liams en C. de la Cour, en in enkele jaren ook bij Cl. Favourite en Pr. de
Trévoux; overigens mooi uiterlijk, bij sommige soorten, zooals B. Clairgeau, B. L. d'Avranches, Légipont en N. Poiteau zelfs opvallend mooi,
mooier dan bij gebruik van Californische pap, terwijl de vruchten van
N. Poiteau bij de Nosprasitboomen in den regel uitmunten door bijzondere
grootte.
Bij de appels was in sommige jaren de schil van Notarisappel iets ge
bronsd en in de meeste jaren was het uiterlijk van Tr. de Croncels niet zoo
mooi als dit wezen kon. Veel ontbrak er echter niet aan, en men kon bij
beide soorten met recht spreken van „mooie partijen".
Het uiterlijk van de Schoone van Boskoop was bijna altijd onvoldoende,
gebronsd en iets ruw van schil; het jaar 1940 maakte daarop echter een
gunstige uitzondering.
Buitengewoon mooi waren steeds de volgende soorten: Cox's Pomona,
Cellini, Br. Bellefleur en vooral Bismarck. Dit was in 1940 ook met de
Zigeunerin het geval.
x) Dezelfde bronskleuring in het blad vertoonden ook de vier andere bespoten
boomen in deze rij. Wel was het blad van de onnbespoten boom frisch groen,
maar toch meenen wij grondige redenen te hebben om te mogen aannemen, dat
de bespuiting niet de oorzaak van de verkleuring was. Het is niet onmogelijk,
dat de strenge winter hier een rol heeft gespeeld, de vijf bespoten boomen stonden
nl. op kwee, en de onbehandelde (deze is in 1937 ingeboet) op mild. De boomen
op kwee hadden niet alleen bronskleurig blad, maar waren ook verder ziekelijk.
In 1938 en 1939 werden deze verkleuringen niet opgemerkt.
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B. Californische pap.
1. Invloed op het blad. Bij peren lichte bladbeschadiging in sommige
jaren bij Légipont en N. Poiteau. Deze was echter van geringe beteekenis.
In 1940 bronskleuring bij D. du Comice (zie noot op vorige blz.).
Het blad van de met Californische pap bespoten peren handhaafde zich
in het najaar lang, behalve bij de Pr. de Trévoux.
Bij appels zagen wij verschillende malen lichte bladbeschadigingen, bij
Sch. van Boskoop en Tr. de Croncels. Op zandgrond moet men echter bij
de beoordeeling hiervan zeer voorzichtig zijn, vooral in droge zomers.
Ook bij appels behielden de Californische papboomen hun blad in 1940
lang, echter minder lang dan de Nosprasitboomen.
2. Invloed op de vrucht. In enkele jaren werd de indruk verkregen, dat
de schil van N. Poiteau eenigszins gevoelig is voor Californische pap; het
lijkt dan dat na een bespuiting de groei der vruchten tijdelijk stilstaat.
Overigens kwam beschadiging van de vrucht bij peren bij gebruik van
Californische pap niet voor; de kleur der schil is in den regel imoi, bij
sommige soorten misschien iets te teer en te bleek. Men zou deze iets meer
sprekend wenschen.
Ook bij appels werd geen schilbeschadiging waargenomen, de kleur was
goed. Echter viel het enkele jaren op, dat bij sommige soorten het rood na
de bespuiting met Californische pap minder goed tot uiting kwam. Bij Cox's
Pomona was dit eenige keeren zeer duidelijk; het mooie natuurlijke rood
van deze vrucht was bijna geheel verdwenen.
Ook de met Californische pap bespoten Bismarck is wat kleur betreft,
nooit te vergelijken met Bismarck, die bespoten is met Nosprasit.
De Zigeunerin vertoonde in 1940 een dergelijk verschil.
C. Bordeauxsche pap.
1. Invloed op het blad. Bij peren werd enkele malen lichte bladbeschadi
ging aangetroffen bij Légipont, in sterkere mate en meer regelmitig bij
N. Poiteau en B. Clairgeau. De laatste twee soorten, vooral de N. Pjiteau,
bespoten met Bordeauxsche pap, staan op ons terrein altiji mi lder fleurig
in het blad, in den regel wel in zoodanige mate, dat de vruchten er minder
goed door uitgroeien.
Het blad van D. du Comice was geheel bronskleurig, zie noot op blz. 64.
Overigens kwam bladbeschadiging bij peren practisch niet voor.
Behalve bij B. Clairgeau en N. Poiteau handhaafde het blad zich in 1940
tamelijk lang, maar minder lang dan bij de andere bespuitinge i, uitge
zonderd bij Pr. de Trévoux; bij deze soort behield de Bordeauxsche pap
boom het langst zijn blad.
Bij de appels, waar met Bordeauxsche pap alleen vóór den bloei ge
spoten werd, was de toestand als volgt:
Bijna steeds was er meer of minder beschadiging aan de blaadjes van de
5
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gemengde knoppen bij Sch. van Boskoop, Notarisappel en Tr. de Croncels.
Hoe trager de boomen in bloei komen, des te sterker is in den regel de
beschadiging. De oorzaak hiervan moet waarschijnlijk hierin gezocht wor
den, dat steeds zoo kort mogelijk voor den bloei gespoten wordt en dat bij
het traag in bloei komen deze blaadjes op dat tijdstip veel meer ontwikkeld
zijn dan bij een sneller verloop van den bloei.
Deze beschadiging herstelt zich echter zeer voldoende.
Zooals in het sproeischema reeds vermeld is, worden deze boomen na
den bloei met Californische pap behandeld. Ze behielden hun blad in 1940
even lang als de boomen, welke uitsluitend behandeld werden met Califor
nische pap.
Op een hoogst enkele uitzondering na hadden, zoowel bij de appels als
bij de peren, in 1940 de onbespoten boomen het vroegst hun blad verloren.
2. Invloed op de vrucht. Bij vrijwel alle soorten peren was bij gebruik
van Bordeauxsche pap, het uiterlijk der vruchten steeds onvoldoende, al
was er daarbij groot verschil tusschen de verschillende soorten. Bepaald
zeer onvoldoende waren steeds N. Poiteau en B. Clairgeau, nl. bruin van
kleur en klein van stuk. Maar ook bij de andere soorten vertoonde de schil
vaak te veel bruine plekken en maakten de vruchten dikwijls een „harden"
onaangenamen indruk. Bij Soldat Laboureur was dit het minst het
geval.
Bij appels, die alleen vóór den bloei met Bordeauxsche pap werden be
handeld, werd door deze bespuiting het vruchtbeginsel min of meer be
schadigd, en bij het oogsten was dit bij vele soorten nog waarneembaar.
Dit wil echter niet zeggen, dat het bij alle soorten van groote beteekenis
was. Zeer duidelijk en regelmatig was de beschadiging bij Sch. van Boskoop,
minder sterk, maar toch goed waarneembaar bij Notarisappel, Tr. de Cron
cels en Yellow Transparent.

11. Resultaten ten opzichte van schurftaantasting
A. Nosprasit.
*
Peren. De met Nosprasit bespoten peren waren steeds practisch schurft vrij, behalve de nu omgeënte C. de la Cour, die steeds meer of minder
schurft vertoonde.
Appels. Ook de appels met Nosprasit bespoten zijn elk jaar practisch
schurftvrij.
B. Californische pap.
Peren. De resultaten met Californische pap ten opzichte van schurft
waren in de verschillende jaren zeer ongelijk; zij hangen blijkbaar veel af
van de weersomstandigheden.
Er was ook veel verschil bij de soorten onderling. C. de la Cour en S. La
boureur waren nooit, en Pr. de Trévoux was zelden practisch schurftvrij,
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terwijl in vele jaren de toestand te wenschen overliet bij B. Clairgeau,
N. Poiteau en B. Chr. Williams.
Appels. De meeste appelsoorten bespoten met Californische pap waren
in den regel tamelijk schurftvrij, alhoewel ze meestal toch meer schurft
hadden dan dezelfde soorten bespoten met Nosprasit, terwijl de resultaten
in de verschillende jaren bij Californische pap ook minder gunstig waren.
C. Bordeauxsche pap.
Peren. Bordeauxsche pap gaf onder alle omstandigheden bij peren de
meeste zekerheid tegen schurft. Alleen bij C. de la Cour werd ook met
Bordeauxsche pap vaak minder resultaat verkregen.
Appels, vóór den bloei bespoten met Bordeauxsche pap en na den bloei
met Californische pap, hadden hier steeds minder schurft dan dezelfde
soorten, die steeds met Californische pap werden bespoten. Maar het eerst
genoemde sproeischema geeft meer kans op beschadiging (zie bij schade
aan de vruchten bij gebruik van Bordeauxsche pap).

III. Resultaten ten opzichte van de wormstekigheid
Wormstekige vruchten kwamen aan de bespoten boomen steeds veel
minder voor dan aan de niet bespotene. De met Nosprasit gespoten boomen
hadden in dit opzicht steeds een flinken voorsprong. Hieruit blijkt wel, dat
•een meermalige bespuiting met arsenicum het aantal wormstekige vruchten
verminderd.
Het bovenstaande geldt in hoofdzaak voor de appels en voor de peer
soorten Pr. de Trévoux, B. Chr. Williams en Cl. Favourite. Bij de overige
soorten peer kwam wormstekigheid zeer weinig voor.
De aantasting door Hoplocampa is op het proefterrein van geringe beteekenis.
Bij de appels werd het volgende nog waargenomen. De boomen leden
sterk aan kanker. De ergste kankertakken werden twee maal per jaar ver
wijderd, de eerste maal bij den gewonen snoei, de tweede maal enkele weken
na de vruchtzetting. Ze waren dan duidelijk te herkennen door het af
stervende blad. Bij dezen laatsten snoei werden dus uitsluitend kankertakken verwijderd, en nu was het zeer opvallend, dat na dezen snoei onder
de met Nosprasit bespoten boomen, bijna geen snoeihout lag.
Toen de soorten The Queen, Cellini en Cox's Pomona opgeruimd werden,
stonden in deze rijen de Nosprasitboomen nog redelijk goed, en vooral bij
de Cellini was het verschil zeer groot, daar van de andere 5 boomen nog
slechts stompen aanwezig waren. Ook de rij Y. Transparent is tengevolge
van kanker ongeveer afgebroken, maar de Nosprasitboom bevindt zich nog,
hoewel er een aantal kankerplekken aanwezig is, in vrij goeden toestand.
Blijkbaar heeft Nosprasit een gunstigen invloed uitgeoefend met betrek-

68
king tot het tegengaan van de aantasting door de kankerzwam. Of deze
gunstige invloed veroorzaakt wordt door het arsenicum, door het koper
of door de combinatie van deze beide stoffen, is niet bekend.
Als de invloed van het koper uitgaat, kan de vraag gesteld worden of elk
koperpraeparaat denzelfden invloed zal hebben, of dat deze slechts uit
gaat van die praeparaten, welke koper bevatten in den vorm, waarin het
in Nosprasit voorkomt.
Ook moet nagegaan worden, of de oorzaak te zoeken is in de geheele
reeks van bespuitingen of slechts in een of enkele van de vier, dit dan in
verband met het tijdstip, waarop deze bespuiting wordt uitgevoerd.
Bij de appels, bespoten met Bordeauxsche pap voor den bloei, is geen
verbetering waargenomen, zoodat deze bespuiting blijkbaar dien gunstigen
invloed niet heeft uitgeoefend. Hetzelfde geldt voor de arsenicumbespuiting
kort na den bloei want bij alle bespoten boomen was op dat tijdstip arseni
cum aangewend.
Het weglaten van de derde Nosprasitbespuiting na den bloei bij Y. Trans
parent, heeft blijkbaar den toestand ook niet minder gunstig beïnvloed.
Het optreden van kanker is in de betreffende boomen sinds twee jaar
iets verminderd. Oorspronkelijk stonden de boomen in open grond, maar
i n het voorjaar van 1937 is het stuk,,in gras gelegd". Of er verband bestaat
tusschen het minder sterk optreden van kanker en het „in gras leggen",
kunnen wij niet zeggen.
Het is zeer zeker gewenscht, dat over den invloed van voortgezette be
spuitingen met Nosprasit of met andere koper- (en arsenicum-) houdende
middelen op de aantasting door kanker meer gegevens worden verzameld.
WAARSCHUWINGSDIENST
VOOR HET OPTREDEN VAN AARDAPPELZIEKTE

Door Dr C. Braak, directeur van de 3e afdeeling van het Nederlandsch
Meteorologisch Instituut te De Bilt, is over dezen dienst het navolgende
verslag uitgebracht.

Overzicht van de waarnemingen in 1940
Evenals in het vorige jaar zijn in het afgeloopen seizoen waarnemings
stations gevestigd geweest te Eenrum, Hallum, Grootebroek, Obdam,
Barendrecht en Wilhelminadorp. Het station van Broek op Langendijk is
vóór het waarnemingsseizoen overgebracht naar Oudkarspel. Door instru
mentale moeilijkheden, die door de abnormale omstandigheden bezwaarlijk
waren op te lossen, zijn van Wilhelminadorp slechts weinig bruikbare
waarnemingen ontvangen.
De waarnemingen te Eenrum, Hallum, Grootebroek, Obdam en Oud
karspel zijn begonnen in het begin van Mei, te Barendrecht op 19 Mei. De
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waarnemingen zijn te Oudkarspel tot eind Juli, op de andere stations tot
eind Augustus voortgezet.
Waarschuwingsberichten omtrent het voorkomen van kritieke weers
gesteldheid zijn te De Bilt opgemaakt en door het A.N.P. uitgezonden voor
15 dagen, namelijk 28 Mei, 12, 14 en 15 Juni, 4, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22,
24 en 27 Juli en 8 Augustus. De uitzending is na 15 Augustus gestaakt.
Een vergelijking tusschen het voorkomen van kritieke dagen en het op
treden van Phytophthora is niet mogelijk geweest door het bijna geheel
ontbreken van nauwkeurige opgaven omtrent het optreden der ziekte. De
abnormale tijdsomstandigheden hebben ook in dit opzicht een nadeeligen
invloed gehad. Volledigheidshalve worden de onderstaande berichten ver
meld, die van de waarnemingsstations zijn binnengekomen.
Barendrecht: 8 Juni in het Westland sterke aantasting.
Obdam:
5 Juli ernstige aantasting waargenomen, die in de eerst
volgende dagen sterk toenam.
Hallum:
sedert 13 Juli sterke aantasting.
Eenrum:
16 Juli nog geen aantasting.
De Bilt:
26 Juli aantasting waargenomen.
Opmerking verdient, dat het geval van 8 Juni niet is voorafgegaan door
een kritieken dag te Barendrecht. Wat de andere stations betreft, is vóór
den genoemden datum een kritieke dag waargenomen te Hallum op 26 Mei.
Het waarschuwingsbericht van 28 Mei had betrekking op Grootebroek en
vermeldde een niet geheel kritieken dag (te geringe bewolking), terwijl
29 Mei te Grootebroek waarschijnlijk kritiek is geweest (twijfelachtig wat
betreft de dauwvorming). Te Barendrecht voldeed 29 Mei niet geheel aan
de kritieke voorwaarden, omdat er geen regen is waargenomen en de dauw
vorming iets te gering was.
KLEINE PROEFNEMINGEN

Het doodspuiten van aardappelen.

Proef te Wagetiitigen.
Beproefde middelen in alphabetische volgorde:
Jebonine 3 en 5%
Kopersulfaat 5%
Raphanit-vloeibaar 3 en 5%
Sinox (+ acti sinox) 1£%

alles naar een hoeveelheid van 800 liter
per ha

De drie eerstgenoemde middelen zijn verspoten op 2 Juli bij warm, zon
nig weer en Sinox is op 3 Juli verspoten bij donker weer met zoo nu en dan
een spatje regen.
In combinatie met deze sproeimiddelen is ook de invloed van het af
maaien van het loof nagegaan.
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Met elk der middelen zijn 12 afgemaaide en 12 niet afgemaaide planten
bespoten.
Ras: Eigenheimer.

Eerste controle.
Drie dagen na het spuiten is de eerste controle uitgevoerd. Aan de afge
maaide veldjes was nog niets van eenige werking van de middelen te zien,
alle stengels waren nog groen.
De niet afgemaaide veldjes vertoonden wel beschadiging en onderlinge
verschillen.
De planten van het met Jebonine $% bespoten veldje en die van de
resp. met Raphanit 3 en 5% bespoten veldjes hadden voldoende geleden
om weinig vatbaar voor Phytophthora-aantasting geacht te kunnen worden.
Jebonine 3% en kopersulfaat 5% hadden nog onvoldoende gewerkt en
Sinox had nog in het geheel geen zichtbaar resultaat opgeleverd.

Tweede controle iy dagen na het spuiten.
Op de afgemaaide veldjes bleken alle middelen voldoende gewerkt te
hebben, maar Kopersulfaat en Sinox stonden achter bij de andere midde
len.
Eén veldje was afgemaaid en onbespoten gelaten als controle op het
afmaaien. Na 17 dagen hadden zich reeds weer heele bosjes nieuwe scheuten
op de afgemaaide stengels gevormd en waren de planten weer vatbaar voor
Phytophthora-aantasting.
Op de niet afgemaaide veldjes was de toestand wat de werking van de
middelen betreft, als volgt:
Jebonine 5%, goed: 10 van de 12 planten dood en 2 planten met elk één
nieuw scheutje op één stengel.
Raphanit 5%, goed: 11 van de 12 planten dood en 1 plant met 1 nieuw
scheutje.
Raphanit 3%, voldoende: 6 van de 12 planten dood en bij de andere 6
enkele nieuwe scheutjes uit den grond.
Kopersulfaat 5%, nauwelijks voldoende: de werking was ongelijk, naast
planten, die ruim voldoende geleden hadden, stonden planten, die
nauwelijks voldoende geleden hadden.
Jebonine 3%, onvoldoende: erg ongelijk, naast afgestorven planten exem
plaren, die aanvankelijk wel geleden hadden, maar zich hersteld hadden.
Sinox 1J%, zeer onvoldoende: aan deze planten was weinig of niets van
eenige schade door de bespuiting te zien.
Er was verschil in werking van de middelen. Door het afmaaien werd het
snelle afsterven van de planten zeer bevorderd. Afmaaien, niet gevolgd
door besproeien met een geschikt middel, is niet voldoende.
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Proef te Sint Parieras.
Ras: Eersteling.
Middelen: 5% kopersulfaat.
5% kopersulfaat + 1% keukenzout.
3% kalkstikstof.
Geen controle.
Hoeveelheid vloeistof 10 liter per are.
Datum van spuiten 3 Juli.
Het oplossen van de kalkstikstof ging minder gemakkelijk, doch het ver
spuiten gaf geen moeilijkheden.
Er volgde donker weer op de bespuitingen en er was hoegenaamd geen
verschil tusschen het afsterven van de proefveldjes, dat ging met alle midde
len heel goed. Het afsterven ging even snel als op een nabijgelegen veld
waar kalkstikstof als strooimiddel toegepast was, naar een hoeveelheid
van 200 kilo per ha. Als kalkstikstof om te strooien slecht of niet te krijgen
is, verdient het aanbeveling om het iets meer omslachtige, maar goedkoopere
spuiten te probeeren.
Winter- en voorjaarsbespuiting van vruchtboomen. Door eenige onzer
ambtenaren zijn vergelijkende proeven genomen op appel en pruim met
de volgende in alphabetische volgorde genoemde middelen:
Elgétol
Eti molos

in 1% sterkte.

Asepta-carbolineum
Jebo-carbolineum
Krimpen-carbolineum
Mortegg
Ovamort
Parasitol
SM-carbolineum
Shell W.U. 117

in 6% sterkte

Controle (onbehandeld).
De middelen op 21 en 22 Maart bij gunstig weer verspoten op appel, varië
teit Schoone van Boskoop.
Op de contrôleboomen kwamen geen bladluizen voor en op de bespoten
boomen ook niet, waardoor vergelijking op dat punt niet mogelijk was.
Controle op de spintbestrijdende werking van de middelen was ook niet
mogelijk, doordat alle boomen met Californische pap bespoten werden, welk
middel naast fungicide ook acaricide is.
Controle op wintervlinderrupsen en rupsen van den rooden knopbladroller
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was wel mogelijk, want in de contrôleboomen kwam veel, in de bespoten
boomen geen schade voor, onderlinge verschillen kwamen bij de middelen
niet voor.
Geen van alle middelen heeft knopbeschadiging veroorzaakt

Geldermalsen
De middelen op 29 Februari en 4 en 7 Maart verspoten op diverse pruimenvariëteiten (met bloemknoppen).
Controle op luis was niet mogelijk doordat èn op de bespoten boomen èn
op de contrôleboomen geen bladluizen voorkwamen.
Geen van de middelen heeft knopbeschadiging gegeven.
Op 11 Maart zijn de middelen op appel verspoten. Resultaat als bij pruim

Goes
Elgétol.
Voorjaarsbespuiting met 1%.
26 Maart. Appel. Verschillende variëteiten bij gunstig weer bespoten, aan
vankelijk eenige bladverbranding, die later meeviel
Roermond
1 April. Peer. Een leiboom bespoten, waarvan de knoppen reeds tamelijk
ontwikkeld waren. Dit gaf tamelijke verbranding van de bladpunten, zoo
wel bij de gemengde knoppen als bij de bladknoppen, later viel de schade
echter mee.
Pruim. Geen beschadiging aan vrijstaande boomen. Van de onderbeplan
ting vertoonden kruisbessen vrij sterke bladverbranding en de bloem
knopjes vielen af. Roode bessen vertoonden geen bladverbranding, maar
tulpen daarentegen waren ernstig beschadigd door bladverbranding.
6 April. Appel met onderbeplanting van kruisbessen. Van alle 4 appel
variëteiten waren de bladpunten van de gemengde knoppen verbranden de
kruisbessen waren tamelijk ernstig verbrand.
Perzik met onderbeplanting van aardbeien. De bloemknopjes van de perzik
waren reeds gekeurd, doch geen beschadiging. De aardbeien waren totaal
verbrand, zoodat geen enkele plant overgebleven is.
Pruim. Variëteit Victoria, geen beschadiging. Bladluis is in geen der ge
vallen opgetreden
Roermond
Etimolos.
Appel, bladluis. Op 26 Maart verschillende variëteiten bespoten met 1%
bij gunstig weer. Luisbestrijding goed. Gaf aanvankelijk eenige verbranding
Roermond
die later meeviel
Ovamort.
Appel, bladluis. Op 26 Maart verschillende variëteiten bespoten met 6%.
Luisbestrijding goed. Aanvankelijk eenige bladverbranding, die later mee
viel. Voornamelijk bij Jonathan kwamen op 29 April nog gekreukelde
blaadjes en niet ontplooide bloemen voor, maar toch was de vruchtzetting
later nog te zwaar
Roermond
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Ovicide.
Appel, peer en pruim. 7|% verspoten op 8 Maart gaf geen beschadiging en
er was geen verschil met andere v.b.c.-merken. Indruk gunstig.
Zie ook onder Spraymac
Hoorn
Bessen. 5% verspoten op 29 Februari gaf geen beschadiging en er was geen
verschil met andere v.b.c.-merken. Indruk gunstig
Hoorn
Shell W.E. 103.
Pruim, verschillende variëteiten, spint. 6%, 29 Maart, vooraf v.b.c.-bespuiting 6%. Resultaat goed
Assen
Shell W.O. 87.
Pruim, verschillende variëteiten, spint. 6%, 29 Maart, vooraf v.b.c.-bespuiting 6%. Resultaat goed, maar het middel laat zich moeilijk met water
mengen
Assen
Shell W.U. 117.
Voorjaarsbespuiting met 6%.
22 Maart. Pruim. Geen knopverbranding
Roermond
26 Maart. Appel, verschillende variëteiten, bladluis. Bij gunstig weer ge
spoten, maar eenige knopbeschadiging, die later echter meeviel. Luisbestrijding goed
Roermond
29 Maart. Appel, bladluis, bladvloo en spint. Door omstandigheden vooraf
v.b.c.-bespuiting 6%. Resultaat goed
Assen
Kers, spint. Door omstandigheden vooraf v.b.c.-bespuiting 6%. Resultaat
goed
Assen
Pruim, verschillende variëteiten, spint. Door omstandigheden vooraf
v.b.c.-bespuiting 6%. Resultaat goed
Assen
2 April. Appel, peer en pruim, bladluis, spint en wants. Bi] gunstig weer
verspoten, geen knopbeschadiging. Bladluis en wants goed bestreden, spint
niet voldoende bestreden, de juiste oorzaak van de minder goede spintbestrijding is niet komen vast te staan
Hoorn
3 April. Appel, Codlin Keswick, spint. Bij goed weer verspoten, geen be
schadiging, indruk gunstig
Hoorn
Peer, spirit. Bij goed weer verspoten, geen beschadiging. Resultaat goed

Hoorn
6 April. Appel met onderbeplanting van zwarte bessen. Bij appel veel be
schadiging aan de gemengde knoppen, aanvankelijk zagen de boomen er
leelijk uit, maar ze hebben toch goed gebloeid. De zwarte bessen hadden
ernstig geleden, zoowel blad als bloem en de schade heeft zich later in het
seizoen niet voldoende kunnen herstellen. Pruimetakken, die geraakt
waren, hadden blijkbaar niet geleden en bloeiden 17 April reeds

Roermond
Spraymac.
Appel, peer en pruim. 7£% op 8 Maart verspoten. Indruk gunstig. Zie ook
onder Ovicide
Hoorn
Bessen. Als Ovicide
Hoorn
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Thiol.
Voorjaarsbespuiting met 6%.
Appel, bloedluis. 6 April verspoten op Brab. Bellefleur gaf goed resultaat,
eerst in Augustus verscheen weer eenige bloedluis
Hoorn
Appel, bloedluis. 6 April verspoten op Lemoenappel gaf minder goed resul
taat, want begin Juli verscheen weer bloedluis uit de reten en spleten, zoo
dat bestrijding met afgewerkte motorolie toegepast werd .... Hoorn
Appel, bladluis, bloedluis, spint en wintervlinder. Goed resultaat tegen
bladluis, bloedluis en spint, maar onvoldoende resultaat tegen winter
vlinder
Hoorn
Vruchtboomcarbolineum.
Voorjaarsbespuiting.
16 Maart. Aalbes, framboos, kruisbes en de pruimenvariëteit Victoria
bespoten met 5% bij zeer goed drogend weer. Vooral de kruisbessen
waren al ver ontwikkeld.
Appel en peer bespoten met 6%, waarbij veel vloeistof op een nabijstaande
perzik terecht kwam.
Er is niet de geringste beschadiging geconstateerd
Assen
Bij de voorjaarsbespuitingen is ons doel er op gericht om de bespuitingen
zoo laat mogelijk uit te voeren, omdat dan de te bestrijden parasieten in
het algemeen gevoeliger worden voor onze sproeimiddelen en daardoor
lager concentraties genomen kunnen worden en het weer beter en de dagen
langer worden. En ook in verband met de andere werkzaamheden in de
bedrijven is het gewenscht om het sproeien naar het voorjaar te verschui
ven; het snoeien is dan gedaan en het snoeihout opgeruimd. — Het doel
van veel proeven is dan ook geweest om na te gaan tot hoever gegaan kan
worden met betrekking tot de kans op beschadiging van de te bespuiten
gewassen, maar in verband met een anderen factor moet er op gewezen
worden, dat we er voor moeten waken, dat het doel niet voorbij gestreefd
wordt. De ons heden ten dage ten dienste staande bestrijdingsmiddelen zijn
zoo geperfectionneerd, dat ze zelfs nog geen gevaar opleveren voor onze
gewassen, als de te bestrijden parasieten zich reeds niet meer in het stadium
van ontwikkeling bevinden, waarin wij ze willen bestrijden. Zoodra name
lijk de bladluizen en wintervlinderrupsjes uitgekomen zijn, kruipt een
groot deel van deze parasieten in de gemengde knoppen bij appel en peer
en is dan buiten het bereik van onze sproeivloeistoffen. Deze gevallen zijn
in de praktijk reeds voorgekomen en de overblijvende luizen en rupsjes
moeten dan later bestreden worden door één of twee maal te spuiten met
een combinatie van een contactgift en een maaggift, b.v. nicotine + loodarsenaat, al of niet in combinatie met een fungicide; dat beteekent dus
extra arbeid en uitgaven.
In verband met het bovenstaande moeten de voorjaarsbespuitingsmiddelen in geen geval later aangewend worden dan op het tijdstip, waarop de
gemengde knoppen of de bloemknoppen van de te bespuiten gewassen zich
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in het stadium van ontwikkeling bevinden, dat de bovenste knopschubben
elkaar aan den top niet meer raken en de groene bladpuntjes juist zichtbaar
zijn. In een gemengde beplanting of boomgaard met onderbeplanting moet
men zich richten naar het gewas, dat het eerst in dit stadium zal zijn.
Spintbestrijding bij vruchtboomen. Een vergelijkende proef op appel'
variëteit Early Victoria, is genomen met de volgende middelen:

a. v.b.c., 6%, gespoten op 1 April, gevolgd door Mortoyle 6% op 13 April.
b. Shell W.U. 117, 5%, gespoten op 13 April.
c. v.b.c., 6%, gespoten op 1 April, gevolgd door 5 bespuitingen met Californische pap.
Op elk perceel stonden 4 boomen en van a en b waren 3 parallellen (totaal
dus 12 boomen) en van c 2 parallellen (8 boomen). Zes boomen werden
onbehandeld gelaten om als controle dienst te doen.
De sproeidata en resp. percentages van Californische pap waren:
24 April
24 Mei
21 Juni
11 Juli
27 Augustus

3 %
1 %
0,8%
0,8%
1 %

De v.b.c.-bespuiting heeft bij gunstig weer plaats gehad en heeft slechts
lichte verbrandingsverschijnselen veroorzaakt, waarvan spoedig niets meer
te zien was door de ontwikkeling van de boomen. De Mortoyle- en Shellbespuiting zijn ook bij gunstig, opdrogend weer uitgevoerd en hebben geen
verbrandingsverschijnselen veroorzaakt.
Op 24 April waren op de contrôleboomen en de enkel met v.b.c. bespoten
boomen reeds enkele spinteieren uitgekomen en toen is de eerste Californi
sche papbespuiting uitgevoerd.
Om de verhouding tusschen de aantallen levende mijten op de boomen
van de perceelen a, b en c en de contrôle vast te stellen, zijn tellingen ver
richt op: 8 Mei, 3 Juni, 2 Augustus en 27 September.
De tellingen zijn op de volgende wijze uitgevoerd:
Na een globale vergelijking van de boomen op het oog zijn van eiken
boom een gelijk aantal bladeren geplukt, die een zoo goed mogelijk „mon
ster" vertegenwoordigden en het aantal daarop voorkomende levende
mijten is bepaald geworden. Het aantal bladeren per boom is niet steeds
gelijk geweest en varieerde van 25 tot 125, maar is omgerekend op 100
bladeren per boom om de tabel overzichtelijker te doen zijn.
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Gemiddeld aantal levende mijten per 100 bladeren:
8 Mei

3 Juni

2 Aug.

27 Sept.

Aantal bladeren

100

100

100

100

a. v.b.c. + Mortoyle .
b. Shell W.U- 117 ....
c. v.b.c. + Cal. pap ..

1
5
3
105

niet geteld

niet geteld

2

62

470
794
15
374

Data

Controle

Op 3 Juni en 2 Augustus bleek na enkele tellingen het aantal levende
mijten per 100 bladeren gemiddeld minder dan 1 te zijn, bij a t/m c, waar
om toen niet verder gegaan is bij die boomen; wel kwamen er spinsels en
eieren op de bladeren voor, vooral bij a en b.
Het algemeen uiterlijk van de boomen was op 27 Augustus als volgt:
a. Zoo hier en daar enkele spintige takken.
b. Vertoonde meer spintaantasting dan a.
c. Practisch vrij van spint en een mooie bladstand.
Controle. Een egaal spintig uiterlijk, dus een vale bladkleur en futlooze
stand.
Het in verhouding tot a en b lage aantal levende mijten, dat op 27 Sep
tember op de contrôle-boomen voorkwam, is waarschijnlijk een gevolg ge
weest van de voedselschaarschte, die ontstaan was op de reeds in den loop
van het seizoen zeer door spint geteisterde bladeren van de contrôle-boo
men.
Conclusie. Het resultaat van alle drie behandelingen was goed, de ver
meerdering van de parasiet was zoodanig tegengegaan, dat zij de boomen
practisch geen schade had kunnen berokkenen. Door de herhaalde Californische papbespuitingen van c werd de spintontwikkeling ongetwijfeld het
best tegen gegaan, maar als deze 5 bespuitingen enkel gericht zouden zijn
tegen het spint en niet tevens tegen schurft, zou deze bestrijdingswijze
echter uit economisch oogpunt ver ten achter staan bij die van a en b, doch
bij gewassen, die Californische pap goed verdragen en waar schurftbestrijding een factor is, komt c ook uit economisch oogpunt in de eerste plaats
in aanmerking voor de spintbestrijding
Roermond
Een vergelijkende proef op verschillende pruimenvariëteiten is genomen
met de volgende in alphabetische volgorde genoemde sproeimiddelen:
Californische pap
Derris, rotenongehalte ....
Multo
Polegral

1%
1 op 1500
1%
3%

De bespuitingen werden uitgevoerd op 24 Juni en de controle om het
resultaat van de bespuitingen vast te stellen had plaats op 1 Juli.
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De variëteit Early Laxton was eenigszins beschadigd door de Californische pap, de bladranden waren verbrand.
Van de met één middel behandelde boomen werden 10 bladeren geplukt,
die naar het uiterlijk te oordeelen, alle ongeveer even sterk door spint be
schadigd waren en wat de bespuiting betreft, een ongeveer even gunstige
stand innamen.
Gemiddeld aantal levende mijten per 10 bladeren:
Californische pap
Derris
Multo
Polegral ....
Controle ....

0

8
8
.

10

.

33

Conclusie. Alle middelen waren in meer of mindere mate werkzaam tegen
spint. Van de gebruikte middelen is Californische pap voor de gewassen,
die het verdragen kunnen, het meest afdoende middel tegen spint en boven
Rotterdam
dien het goedkoopste
in verschillende perceelen fruit is duidelijk naar voren gekomen, dat Cali
fornische pap tegen spint op vruchtboomen een afdoend bestrijdingsmiddel
is. Op enkele perceelen waar een deel van de boomen intensief met Califor
nische pap behandeld was tegen schurft en een ander deel onbespoten ge
laten was, bleven de bespoten boomen vrij van spint, terwijl de spintaantastirg van de niet bespoten boomen buitengewoon ernstig was. Boom
gaarden waar minder intensief met Californische pap gespoten was, bleven
niet geheel vrij van spint.
Wil men spint op vruchtboomen bestrijden met Californische pap, dan
moeten de bespuitingen vooral in Mei kort na elkaar uitgevoerd worden
en verder moeten zoowel de onder- als de bovenkant van de bladeren goed
geraakt worden ; in het algemeen wordt uit het oogpunt van spintbestrijding
te zuinig met Californische pap gespoten
. Geldermalsen .
Chrysanthol tegen perenbloesemsnuitkever. Gebruikt 1 liter Chrysanthol -f- 45 gram Coverite (uitvloeier) per 100 liter water.
Sproeidata: 18 October 1939 op de variëteit Précoce de Trévoux en
30 October 1939 op de variëteit Triomphe de Vienne.
Op de Précoce de Trévoux werd de proef in drievoud uitgevoerd, op de
Trimophe de Vienne in tweevoud, terwijl van beide variëteiten een flink
aantal boomen onbehandeld bleef en als controle dienst deed.
Op 10 April 1940 werden de boomen gecontroleerd door het aantal aan
getaste en niet aangetaste gemengde knoppen te bepalen.
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Aantal en percentage aangetaste gemengde knoppen.
Aantal getelde
knoppen
Précoce de Trévoux
Triomphe de Vienne ....

a. bespoten
b. controle
a. bespoten
b. controle

Aangetast

347
277
193
104

Het verschil bij Précoce de Trévoux was grooter dan bij Triomphe de
Vienne, de oorzaak daarvan moet waarschijnlijk gezocht worden in het
feit, dat de aantasting bij de eerstgenoemde variëteit erger was dan bij de
laatstgenoemde, doch niet in de vroegere of latere datum, waarop de be
spuitingen uitgevoerd waren.
Bij deze proef is duidelijk de gunstige werking van Chrysanthol gebleken,
maar verschil tusschen de bespuiting op 18 October en die op 30 October
is niet komen vast te staan, wat de tijd van aanwending betreft, doordat
op beide data verschillende variëteiten bespoten zijn en bovendien de
aantasting bij de gekozen variëteiten niet gelijk was
Goes
Proeven tegen Cladosporium in tomaat.
Sproeimiddelen.
Fruit-protector, 4%, gaf volgens verschillende kweekers resultaat, maar
volgens anderen weer niet. In het algemeen acht men Shirlan beter, maar
het komt in aanmerking, als Shirlan niet te krijgen is.
Als een bezwaar wordt genoemd, dat Fruit-protector niet bij zon ver
spoten kan worden, daar anders de bloemen door het middel beschadigd
worden, de bloemen verbranden.
OB 72, 1%. Er werd met het sproeien begonnen toen reeds veel „meel
dauw" in het gewas aanwezig was. Het resultaat was daardoor zeer onzeker
en er kon geen conclusie getrokken worden over de waarde van het middel.
Sch 1192a, |%. Sproeidata: 20 Juni, 1 Juli, 12 Juli, 22 Juli.
Na 22 Juli is de proef op verzoek van de importrice niet voortgezet, daar
het sproeien met dit middel gevaar op zou leveren voor de gezondheid van
de arbeiders, die de bespuiting uitvoeren. Niettegenstaande de bespuitingen
vroegtijdig gestaakt waren, was het resultaat frappant. De bespoten plan
ten bleven veel langer groen dan de contrôle-planten, die vroegtijdig stier
ven door 'de ,,meeldauw"-aantasting.
Tuüsan, 0,6, 0,8 en 1%. Bij een kweeker leek het aanvankelijk alsof de
„meeldauw" tot staan was gebracht, maar later kon geen positief resultaat
van de bespuitingen worden vastgesteld. Bij een andere kweeker was het
resultaat beslist negatief, het gewas stierf daar na de bespuiting in snel
tempo af door de Cladosporiumziekte. Andere kweekers melden echter wel
succes gehad te hebben met 0,6%. Mogelijk hebben de weersomstandig
heden een belangrijke rol gespeeld bij de resultaten, die door de verschil
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lende kweekers met hetzelfde middel verkregen zijn.
2304 W, J en f%. Sproeidata: 14 en 24 Augustus, 4 en 14 September.
Deze bespuitingen hebben geen resultaat gegeven, waarschijnlijk door
dat te laat in het seizoen begonnen was, toen er reeds veel „meeldauw" in
de planten zat.

Algemeene opmerking. Het resultaat van de bespuitingen tegen Cladosporium in tomaat hangt ten nauwste samen met de weersomstandigheden
tijdens en kort na de bespuitingen; dit geldt ook voor Shirlan. Men mag
eigenlijk alleen bij zeer gunstig weer spuiten, dat is bij droog weer, waarbij
het gewas in den kortst mogelijken tijd opdroogt. Ook een sterkte van
slechts 0,4% Shirlan kan dan goed resultaat geven, terwijl, als men bij nat
weer spuit of kort na het spuiten regen valt, de resultaten heel vaak nega
tief zijn.
Stuif middelen.
Sch 2269. Hoeveelheid 300 gram per are per keer.
Data, waarop de bestuivingen plaats hadden: 20 Juni, 2 Juli, 12 Juli en
22 Juli.
Om dezelfde reden als genoemd onder het sproeimiddel Sch 1192a is
deze proef niet verder voortgezet. Ofschoon dit middel eenige werking ten
goede vertoonde, was deze toch onvoldoende.
2318. Dit stuifmiddel heeft geen resultaat opgeleverd, maar er werd
eerst met het stuiven begonnen toen al veel „meeldauw" in het gewas zat,
daardoor kon geen oordeel over de waarde van het middel gevormd worden.

Naaldwijk
Diverse middelen
Albolineum voor zomergebruik.
Druif, spint, 1% gaf goed resultaat
Winschoten
Komkommer, spint, 1% gaf goed resultaat
Winschoten
Linde, spint, f % twee maal gespoten gaf goed resultaat, maar eenige
bladverbranding
Roosendaal
Meloen, spint, 1% bespuiting na 5 dagen herhaald. Goed resultaat.

Stadskanaal
Pruim, spint, 1% gaf goed resultaat
Winschoten
Albolineum special.
Beuk, beukenwolluis, 1% gaf als zomerolie goed resultaat. Stadskanaal
Clematis in kas, spint, 1 op 150 gaf gedeeltelijk goed resultaat; het reresultaat was waarschijnlijk minder door de sterke beharing: van de plan
ten
Boskoop
Komkommer, spint. Goed resultaat. Wil een bespuiting doeltreffend
zijn, dan moet 3 à 4 dagen na de le bespuiting nogmaals gespoten worden

Coevorden

80
Roos in kas, spint, 1 op 150 gaf goed resultaat ...... .Boskoop
Tuinboon, zwarte luis, 1% gaf goed resultaat
Stadskanaal
Atotin.
Godetia, larven van Haltica brevicollis. Door 1 op 1000 werden deze
larven niet gedood
Wageningen
B.117.
Roos in kas, var. Hadley. Het wit. 1% gaf geen resultaat en soms be
schadiging
Boskoop
Bourgondische pap.
Tomaat, Rhizoctoniaziekte. 1 deel Normaalpappoeder in 9 deelen water
geeft bij jonge planten beschadiging, als de wortelhalzen er mede inge
smeerd worden. Oudere planten kunnen er tegen
Naaldwijk
Boorzuur.
Aardappel, kringerigheid. Door een gift van 42 kg per ha ineens werd
de ontwikkeling der planten ongunstig beïnvloed en de kringerigheid van
de knollen was erger dan bij die van de contrôle-perceelen. St. Paneras
Citroenzuurijzer.
Kersen, chlorose. Bemesting met stoffen als ijzersulfaat en mangaansulfaat kunnen bij kersen citroenzuurijzer, aangewend op de bekende
manier, waarschijnlijk niet vervangen als middel tegen chlorose; mangaansulfaat moet nog nader nagegaan worden
Eist
Cuprocide.
Aalbes, Verticillium. Cuprocide 0,3%, 15 liter per struik(2m2oppervl.)als
grondontsmettingsmiddel tegen Verticillium bij aalbessen.
Van de struiken, die in 1939 behandeld zijn (zie Verslag '39, p. 77), zijn 5
van de 6 struiken behouden gebleven en in 1940 opnieuw behandeld en
4 van die 5 struiken zijn hersteld. De in 1940 voor het eerst behandelde
struiken hebben minder hoopvolle resultaten doen zien, want slechts 1 van
de 5 behandelde struiken is behouden gebleven.
De behandeling is in 1939 in Mei geschied, doch in 1940 reeds in April,
mogelijk dat dit van invloed is geweest op de werking tegen de schimmel;
dit dient nader onderzocht te worden
Hoorn
Derrispoeder.
Appel, appelzaagwesp. Derrispoeder, gemengd met Bord. pap, verspoten
direct na den bloei, gaf beter resultaat dan nicotine . . . Amsterdam
Linde, spint, 0,3% Derris (à 10% rotenon) plus uitvloeier, 2 maal gespoten
gaf na de eerste bespuiting minder resultaat dan Albolineum f% en Polegral 3%, maar na de 2e bespuiting was de bestrijding goed en het gaf geen
bladverbranding, zooals de andere twee middelen
Coevorden
Pronkboon, wantsen. Resultaten, zoowel van de stuifmiddelen als van
de spuitmiddelen, minder dan in 1939 door de minder gunstige weers
gesteldheid voor de bestrijding. Bij guur weer geven de wantsen zich minder
bloot dan bij zonnig, warm weer; ook de wijze van beschadigen is dan an
ders, maar voor den kweeker niet minder schadelijk .... Coevorden
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Roos, larven van de rozenbladwesp Hylotoma rosae. 400 gram Derrispoeder met een rotenongehalte van 5% in 100 liter water gaf goed resul
taat
Mill
Mieren. Derrispoeder, 5% rotenon, werkt goed tegen mieren. Naaldwijk
Elgétol.
Clematis, wolluis. Resultaat niet afdoende
Boskoop
Perzik in kas, var. Juliana. 15 Maart bespoten met 1% om na te gaan
of de boomen het nog konden verdragen op zulk een laat tijdstip. De
bloemknoppen zijn alle beschadigd geworden door de bespuiting en de
boom heeft niet gebloeid; de bladknoppen zijn wel uitgeloopen en de boom
heeft flink schot gemaakt
. Naaldwijk
Etimolite.
Kruisbes, bastaardrupsen. 1% gaf goed resultaat en geen verbranding.

Roermond
Formaline.
3—5% helpt uitstekend tegen wieren op het glas in druivenkassen en de
druiven ondervinden ef geen nadeèlige gevolgen van; er kan zelfs met 8%
gespoten worden
Naaldwijk
Hortomone A.
Appel. Zoowel kanker- als sno.eiwonden van jonge en oudere boomen
behandeld met mengsels van Hortomone A om genezing te bevorderen.
a. 150 cc wolvet en \ cc Hortomone A.
b. 150 cc wolvet en 1 cc Hortomone A.
Het mengen van de stoffen ging niet best. Eenig resultaat is niet bereikt.

Geldermalsen
Kaliumpermanganaat.
Tomaat in warme kas, Kurkwortel, 5 dagen voor het planten 500 gram
per 12 m2 uitgestrooid en ingespoeld. Vóór het planten nog eenmaal ge
spoten. Ontwikkeling van de planten, vruchtzetting en opbrengst zeer
goed, terwijl het vorig jaar de opbrengst bijna nihil was. In het laatst van
den groeitijd werden de planten toch weer aangetast, maar dat had geen
invloed op de opbrengst. De behandeling was dus niet afdoende, maar zeer
loonend en verdient verdere beproeving
St. Paneras
Kalkmergel.
Kool, koolvlieg. Een mengsel van 100 kg kalkmergel + 6 liter timmermanscarbolineum of 8 liter vruchtboomcarbolineum heeft zeer goed vol
daan, ter bestrijding van de koolvlieg en is zeer goedkoop. Per plant wordt
ongeveer 12 gram van het mengsel gebruikt ....... Coevorden
Kerol.
Tomaat, wortelaaltje. \ liter per m2 verdund met water uitgegoten over
vooraf nat gemaakte.! en daarna gespitten grond. Na de behandeling den
grond weer gespoten en dat gedurende een week eiken dag herhaald.
Bij planting 12 dagen na de behandeling trad veel schade op, bij planting
6
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ruim 2 weken na de behandeling traden geen groeistoornissen op bij de
planten.
Resultaat onvoldoende en belangrijk duurder dan zwavelkoolstof, dat
beduidend beter werkt tegen deze aaltjes
Naaldwijk
Kiezelfluoorbarium.
Kool, aardvlooien. Aangewend in puren toestand als stuifmiddel; de
werking was iets langzamer dan Derrisstuifmiddelen, maar toch voldoende.
Als er geen Derris te krijgen is, zou dit middel dus voor dit doel gebruikt
kunnen worden
Rotterdam
Kolofog.
Zwarte bes, Rondknop. 16 April gespoten met f% Kolofog + 1% kalk
gaf wel iets resultaat, maar lang niet voldoende. •
. Eist
Lijmband „Defa".
Wintervlinder. Het omleggen van het nieuw model lijmband van de
N.V. ,,Defa" te Arnhem gaat vlugger dan het aanbrengen van gewone
lijmbanden en de er op aangebrachte rupsenlijm „Höchst" is van voor
treffelijke kwaliteit
Eist
Loodarsenaat.
. Vruchtboomen, bastaardsatijnvlinder. In Augustus de boomen bespoten
met 0,3% loodarsenaat om de pas uitgekomen rupsjes te vergiftigen
vóór zij een winternest maken. Van een oprijlaan, die aan beide zijden
geflankeerd wordt door 20 pereboomen Légipont en 20 Beurré Hardy zijn
de 40 boomen aan de eene zijde bespoten met loodarsenaat en de 40 boo
men aan de andere zijde onbespoten gelaten. Het resultaat was, dat in de
onbespoten boomen totaal 368 nesten gevormd zijn en in de bespoten
boomen 55, welke bovendien veel kleiner waren dan die in de onbespoten
boomen
Roermond
Magnesiumsulfaat.
Aardappel, Kringerigheid. Een gift van 84 kg per ha verergerde het ver
schijnsel in plaats dat het een gunstige invloed had
St. Paneras
Mangaansulfaat.
Kersen, chlorose. Bij een gift van 1\ gram per m2 op 5 Maart was aan
vankelijk geen verbetering te zien, maar later wel, hoewel de chlorose niet
geheel verdwenen was, voortzetting van de proef verdient aanbeveling. Eist
Bieten, mangaangebrek. Twee maal bespuiten met een 1J% oplossing
gaf goed resultaat
Sassenheim
Multo.
Appel, bloedluis. 1% gaf goed resultaat
. .Hoorn
Kool, rupsen, 1% gaf onvoldoende resultaat
Hoorn
Roos, bladluis. 1% gaf vrij goed resultaat
Roosendaal
Tuinboon, bladluis, 1% gaf goed resultaat, maar het middel is bewerke
lijk bij het gereedmaken en scheidt na eenigen tijd stoffen af, die komen
bovendrijven en de sproeiwerktuigen verstoppen
Roermond
Tuinboon, bladluis, 1% vrij goed resultaat
. Roosendaal

83
Muskitol.
Muggen en muggenlarven. 16J liter op 700 m2 versproeid onder de vloer
van een gebouw. Resultaat: larven dood, muggen niet alle gedood. Boskoop
Naaki.
Pruim, rupsen van Biston hirtaria (zie blz. 24) en spint. Tegen geen van
beide eenig succes
Naaldwijk
Naphtaline.
Druif, spint. 3 dagen achtereen dagelijks 5 kg per 10 R.R. serre uit
strooien wordt thans veel en met succes toegepast. Er moet echter voor
gewaakt worden, dat de temperatuur in de serres des nachts niet te veel
daalt, daar anders beschadiging optreedt
Naaldwijk
Nicotine.
Kers, zwarte luis. Nicotine 95/98% 1 op 500 + Shell uitvloeier 1 op 1000.
Goed resultaat
. Boskoop
Nomé.
Koolplanten in bakken, valsche meeldauw. 3 ons per 100 ramen van dit
koperhoudende stuifmiddel heeft goed resultaat gegeven . . Naaldwijk
Nosperit.
Koolplanten in bakken, valsche meeldauw. 3 ons per 100 ramen ver
stoven, goed resultaat
Naaldwijk
Parijsch groen.
Andijvie, koolweeuwen en sla, emelten. Parijsch groen en zemelen toege
past op 3 September en later gaf goed succes tegen laat optredende emelten.

Assen
Andijvie en sla, aardrupsen. Parijsch groen en zemelen in September
toegepast gaf tot resultaat, dat de aardrupsen alhoewel niet normaal, toch
weer in den grond kropen na het bovenhalen
Assen
Bloemkool, ritnaalden.
a. Havermout, Parijsch groen, stroop naar rato van 15, 2 en 2\ kg per ha
uitgestrooid en ingeharkt. Geen resultaat.
b. Zemelen, Parijsch groen, stroop naar rato van 15, 2 en 2\ kg per ha
uitgestrooid en ingeharkt. Geen resultaat
Rotterdam
Haver, ritnaalden. Per are een mengsel van 15 gram Parijsch groen, 40
gram stroop, 200 gram water en 300 gram zemelen.
Het middel bleek de ritnaalden niet aan te trekken, geen resultaat.

Roermond
Rogge, ritnaalden. Mengsel van Parijsch groen, zemelen en stroop op
8 April ingeëgd, heeft geen succes opgeleverd
Assen
Tarwe, met gerst als tusschengewas, ritnaalden. Per are een mengsel van
15 gram Parijsch groen, 40 gram stroop, 200 gram water en 300 gram
zemelen uitgestrooid en ingeëgd. Daarnaast ook per are de helft van ge
noemde hoeveelheden beproefd. Met geen van beide hoeveelheden is eenig
resultaat bereikt
Roermond
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Perenox.
Rozenzaailingen, Sterroetdauw. Niet beter dan Bordeauxsche pap.

Winschoten
Petroleüm-emulsie.
Druif, dopluis. In het stadium van eivorming, dus wanneer de wasdraden
te voorschijn komen, kan deze parasiet goed bestreden worden door één,
desnoods twee bespuitingen met 1% Petroleum-emulsie, waaraan 0,1%
nicotine is toegevoegd. Door vruchtboomcarbolineum worden niet
steeds alle luizen gedood, de overgebleven exemplaren kunnen dan door
Nicotine-Petroleum-emulsie gedood worden. Ook reeds naar het blad
vertrokken jonge luizen zijn er gevoelig voor. Dit middel is ook van groot
belang in kassen met een ondercultuur van groenten en bloemen en soms
ook in houten stookkassen, waar vruchtboomcarbolineum niet gebruikt
kan worden. In ijzeren kassen heeft men in het algemeen minder last van
de carbolineumdampen dan in houten kassen
Naaldwijk
Druif, spint. Bespuitingen met 1% Petroleumemulsie tegen spint mogen
slechts drie maal vóór den bloei worden toegepast. Wanneer vaker gespoten
wordt, wordt het blad spoedig geel en kan 't zelfs afsterven. Ook mag de
sproeivloeistof niet met te groote kracht verspoten worden, wijl men anders
bladbeschadiging krijgt.
Het volgende schema voor de bespuitingen met petroleumemulsies tegen
spint in druiven wordt thans aanbevolen:
I. Als de knoppen „grof gaan", dus in warme kassen na enkele weken
stoken, als de spintmijten over de boomen gaan loopen, met 2%
spuiten.
II. Enkele malen (hoogstens 3 x) vóór den bloei met 1%. Desnoods mag
ook nog even in den bloei gespoten worden.
Doch van af dat tijdstip tot na den oogst mag niet gespoten worden.
III. Na den oogst spuiten met 2%
Naaldwijk
Polegral.
Aalbes, bladluis. 2, 2\ en 2J% gaven goed resultaat, maar de bespuiting
moet herhaald worden telkens als opnieuw luis optreedt
Hoorn
Daphne Mezereum, spint. 2\°/0 gespoten op 2 en 13 Aug. Na de eerste
bespuiting was de bestrijding nog niet volledig, na de tweede bespuiting
wel
Wageningen
Spruitkool, draaihartigheid. Zes maal gespoten met 3%, telkens met een
week tusschenruimte, mocht niet meer baten tegen deze kwaal, doordat
de le bespuiting te laat uitgevoerd was
Roosendaal
Ratsourine.
Dit zeeajuinproduct heeft zeer goed voldaan ter bestrijding van ratten
en is gemakkelijk toe te passen. Het bleek ook werkzaam te zijn tegen
muizen
Stadskanaal
Rose-protector.
Roos, in kassen, meeldauw. 5%. De verkregen resultaten waren niet be-
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vredigend .
Roos in kassen, meeldauw. 5% gaf goed resultaat

Aalsmeer
Boskoop

Selenium.
Komkommer, spint. Dit middel bezit een spintdoodende werking, maar
laat een roodachtig residu op de planten achter, daarom minder geschikt
voor gebruik op komkommers, die spoedig geoogst moeten worden. Krach
tige, jonge bladeren verdragen een bespuiting goed, eenigszins door spint
beschadigde bladeren verbranden echter geheel door dit middel. Coevorden
Voor recept zie Verslag 1939, pagina 82 onder Selenium.
Shell W O 87.
Azâlea mollis, spint. Gespoten 16 Maart met 6%. Resultaat goed.

Boskoop
Juniperus Sabina tamariscifolia, spint. Gespoten 18 Maart met 6%.
Resultaat goed
Boskoop
Shell W E 103.
Juniperus Sabina tamariscifolia, spint. Gespoten 18 Maart met 6%.
Resultaat goed
.
Boskoop
Kriekenspillen, spint. Gespoten 18 April met 6%. De boomen waren
reeds erg uitgeloopen. Resultaat goed .
Boskoop
Per nett ia's, spint. Gespoten 18 April met 6%. Resultaat goed.

Boskoop
Picea albertiana conica, spint. 16 Maart gespoten met 6%. Resultaat
goed
Boskoop
Shell W.U. 117.
Azalea mollis, Phyllocoptes, 18 April gespoten met 6%. Resultaat goed.

Boskoop
Clematis in kas. 11 Maart gespoten met resp. 3 en 4%. Door 3% werd
het blad beschadigd, door 4% ook het hout
Boskoop
Juniperus Sabina tamariscifolia, spint. Gespoten 18 Maart met 6%.
Resultaat goed
. .
Boskoop
Prunus Cerasus var. Hisakura, spint. 18 April gespoten met 6%.
Resultaat goed
Boskoop
Skimmia, spint, 7 Maart gespoten met 6%. Resultaat goed . . Boskoop
S H 101 en S H 110.
Roos in kas, variëteit Hadley, meeldauw. Geen resultaat en soms bescha
diging
Boskoop
Top-Tox.
Slakken. Neergelegd in hoopjes van een halve eierdop 2—3 per m2 bleek
doeltreffend tegen slakken. De slakken eten het middel gaarne en sterven
ter plaatse
Stadskanaal
Tulisan.
Komkommer, bladvuur. Gespoten met |%. Resultaat vrij goed.

Winschoten
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Roos, meeldauw. 0,6% voldeed uitstekend, zoowel op Polyantha's als op
grootbloemige rozen. Ook bij voor de ontwikkeling van de schimmel zeer
gunstige weergesteldheden kunnen de rozen geheel vrij van meeldauw
gehouden worden, door om de 10 dagen te spuiten; het middel laat zoo
goed als geen vlekken na op de planten en beschadigt de rozen niet. Een
0,4% concentratie is niet afdoende
Amsterdam
Roos, meeldauw. f% gaf goed resultaat, doch niet beter dan Californische
pap
Winschoten
Végisol.
Vangband voor larven van Carpocapsa. Resultaat niet bevredigend; de
vangbanden worden beschadigd door het vee
Boskoop
Wildafweermiddel Hiag-Neu tegen hazenvreterij aan stammetjes en tak
ken in jonge appelboomgaarden heeft goed voldaan. Geen enkele met
Hiag behandelde struik werd aangevreten, evenmin de onbehandelde takken
dezer struiken. Onbehandelde struiken in de buurt hadden veel van hazen
vreterij te lijden
Utrecht
Hazenschade aan vruchtboomen in jongen boomgaard. Vooral de
stammen en onderste takken van de appelboomen moesten het ontgel
den. Na het aanbrengen van het wildafweermiddel op deze boomen geen
schade meer, in de controle nog wel schade, maar van geringe beteekenis,
waarschijnlijk tengevolge van het veranderde weer
Rotterdam
Xylamon.
In Juli 1939 is in een woning het houtwerk met Xylamon tegen hout
worm behandeld. Bij controle in Mei en Juli 1940 is vastgesteld, dat het
resultaat goed is
Stadskanaal
Ijzervitriool.
Kersen, chlorose. Een gift van 10 gram per m2 op 5 Maart gaf geen
verbetering en de boom is later gerooid
Eist
2309 O.
Dit middel, bedoeld ter bestrijding van wormstekigheid bij appel en peer,
is beproefd, niet om de werkzaamheid te controleeren, maar om na te gaan,
of het zonder gevaar voor beschadiging zou kunnen worden gebruikt.
Verspoten in een oplossing van £%, zoowel afzonderlijk als gemengd met
|% Californische pap. Toegepast op Transparente de Croncels is geenerlei
beschadiging waargenomen
Wageningen
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IX. Werkzaamheden van de ornithologische afdeeling
Spreeuwen. De spreeuwenschade in de kersenboomgaarden was dit jaar
aanmerkelijk minder dan andere jaren. In vele boomgaarden was het nauwe
lijks noodig de vogels te keeren. Het aantal spreeuwen was duidelijk ge
ringer dan anders. Wij meenen dit voornamelijk te moeten toeschrijven
aan den strengen winter, die tot in de winterkwartieren der spreeuwen
(Zuia-Engeland en Ierland) doordrong en die stellig de dood van vele
spreeuwen heeft veroorzaakt. Het is bekend, dat de spreeuw slecht bestand
is tegen strenge koude. Andere omstandigheden, waardoor de schade be
perkt bleef, waren dit jaar het vroege tijdstip van den pluk, waardoor
tijdens den kersenoogst nog niet veel trekspreeuwen uit het Oosten in ons
land waren en tenslotte het droge weer tijdens den pluk. De spreeuwen hou
den zich dan meer in de graslanden op dan bij nat weer.
Het geringe aantal spreeuwen in de boomgaarden kwam dit jaar bij
zonder van pas, daar de geweren niet ter beschikking der eigenaren stonden,
zoodat tegen de spreeuwenschade minder kon worden gedaan dan anders.
In een boomgaard te Wageningen worden sedert drie jaar zeer goede
resultaten verkregen met gewone vogelverschrikkers nl. poppen. Dit sys
teem voldoet gewoonlijk even slecht als allerlei andere soorten; de vogels
wennen er spoedig aan. Vele vogelverschrikkers bootsen een mensch echter
zoo gebrekkig na, dat het geen wonder is, dat het scherpe vogeloog zich
niet laat misleiden. De tijd, die noodig is om te wennen is, in het algemeen
dan ook langer naarmate de gelijkenis grooter is; De te Wageningen ge
bruikte poppen onderscheiden zich door de zorg, waarmede getracht is een
mensch na te bootsen (zie Plaat VI, fig. 10). Het geraamte van elke pop
bestaat uit een vertikale lat van 1 meter lengte, waarop dwarslatten worden
aangebracht ter hoogte van het hoofd en de schouders en onderaan voor
de heupen. Daaromheen wordt stroo gewonden en er overheen worden
oude kleeren getrokken. De broekspijpen en mouwen worden stijf vol stroo
gestopt. Het hoofd wordt met een hoed gedekt, het gelaat is van katoen,
waarop oogen, neus en mond zijn geschilderd. Elke pop wordt kort boven
den grond opgehangen aan één dun, maar sterk touw, dat boven aan het
hoofd is bevestigd. Bij elk windzuchtje draait de pop daardoor om zijn
lengte-as.
Er moet een flink aantal van deze poppen per ha boomgaard worden
opgehangen, te Wageningen werden er 20 stuks per ha gebruikt. De kosten
bedroegen per pop ongeveer f 1,25. Doordat zij bij goede bewaring eenige
jaren meegaan, is dit niet duur.
Musschen. In verband met het niet ter beschikking staan der geweren,
was de schade aangericht door musschen in de rijpende granen dit jaar
bijzonder erg. In tegenstelling tot de spreeuwen bleken de musschen niet
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van den strengen winter te hebben geleden; hun aajital was in den zomer
van 1940 zelfs groot. In vele gevallen hebben wij ons tot de burgemeesters
gewend met het verzoek het afgeven der vergunningen zoo veel mogelijk
te bevorderen. Plaatselijk is echter veel graan door musschenvreterij ver
loren gegaan.
Houtduiven. De bestrijding van houtduiven met giftige middelen, die
wij vorige jaren toepasten op eenige plaatsen, waar deze vogels buitenge
wone schade doen, kon dit jaar geen voortgang vinden.
Het voedsel van den sperwer. In samenwerking met andere instellingen
en personen werd een onderzoek ingesteld naar de economische beteekenis
van de in ons land broedende sperwers.
De sperwer is een vrij zeldzame, plaatselijk wat talrijker broedvogel van
het diluviale gedeelte van ons land. Het meest komt hij voor in Oostelijk
Utrecht, de Veluwe, de Achterhoek en het hooge deel van Overijssel en wel
in het bijzonder daar, waar groote dennenbosschen grenzen aan een zgn.:
parkachtig landschap, d.w.z. bouw- en weiland, waartusschen zich veel
boschjes, boomgroepen en heggen bevinden en met een verspreide bebou
wing van boerenwoningen. Dit parklandschap pleegt rijk aan zangvogels
van allerlei" soort te zijn. Hier zoekt de sperwer bij voorkeur zijn voedsel.
De dennenbosschen zijn voor hem uitsluitend broedplaats.
Bij de onderzochte sperwernesten werden de resten van ruim 1000 prooien
verzameld. Hieruit bleek het volgende:
1. Het aantal jachtdieren, dat door de sperwers wordt buitgemaakt ; is
minimaal nl. 6 fazantenkuikens, 1 patrijskuiken, geen waterwild, geen
haarwild op ruim 1000 prooien.
2. Gedomesticeerde dieren worden eveneens in zeer klein aantal gegeten.
Aangetroffen werden 2 kanaries en 1 tamme duif.
3. Een groot deel der prooidieren speelt een rol in land-, tuin- en boschbouw, t.w. huismusch (31%), spreeuw (8-|%), meezen (11%), vink (4J%).
De economische beteekenis van den sperwer hangt dus bijna uitsluitend
af van zijn betrekkingen tot land- en boschbouw. Hij vangt zoowel nuttige
als schadelijke dieren. Aan de eene zijde vinden wij 23|% meezen en andere
insecteneters, aan de andere zijde 31% huismusschen en 8|% spreeuwen.
De overige zangvogelsoorten, die gegeten worden, kunnen wij al§ indiffe
rent beschouwen. Als wij ons houden aan de indeeling van de Vogelwet 1936,
dan vinden wij in het sperwervoedsel 40% onbeschermde en voorwaardelijk
onbeschermde vogels.
Wij hebben uit dit onderzoek den indruk gekregen, dat de sperwer, voor
namelijk door het verdelgen van vele huismusschen, overwegend nuttig is.
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X. Werkzaamheden van de scheikundige afdeeling
In het verslagjaar kwam de uitbreiding-van het gebouw, waarin de schei
kundige afdeeling gevestigd zou worden, gereed en deze kon in April in
gebruik genomen worden, hetgeen een zeer groote verbetering beteekende.
Onderzocht werden 219 monsters, waarvan vermeld kunnen worden:
47 monsters vruchtboomcarbolineum.
11
,
Pyrethrum en Pyrethrumstuifpoeder.
12
,,
Derris en Derrisstuifpoeder.
13
,
Nicotine en'Nicotinesulfaat.
23
,,
Californische pap.
28
,,
calciumarsenaat.
9
,,
loodarsenaat.
14
,,
kopersulfaat.
2
,,
formaline.
<
Bijna alle monsters vruchtboomcarbolineum waren genomen voor de
jaarlijksche controle op de constantheid van samenstelling van dit product,
die reeds verscheidene jaren wordt uitgeoefend en die ook in de vorige jaar
verslagen vermeld is. Bijzondere afwijkingen zijn niet geconstateerd. Voor
zoover het onderzoek nog tot opmerkingen aanleiding gaf, zijn deze recht
streeks aan de(n) betreffende(n) fabrikant(en) medegedeeld.
De meeste monsters Pyrethrum werden ingezonden door de Nederlandsche Heidemaatschappij, die zich met proefnemingen over de teelt van
Pyrethrum bezig houdt.
Een groot gedeelte van de monsters Californische pap was afkomstig
van overjarige partijen. De meesten van deze waren niet of slechts zoo
weinig veranderd, dat de pap nog gebruikt kon worden. In enkele gevallen
werd menging met versehe pap aangeraden. Men kan aannemen, dat het
gehalte aan de schadelijke thiosulfaatzwavel moet liggen beneden 3% of
beneden 3,8 gram per 100 cm3 (voor pap vàn 30° Bé).
Vrijwel alle monsters calciumarsenaat werden onderzocht met het oog
op den aankoop van dit produkt voor de Coloradokeverbestrijding.
Met betrekking tot de beide onderzochte monsters formaline kan opge
merkt worden, dat het gehalte aan formaldehyde minder dan 40 gram per
100 cm3 bedroeg, nl. 38,2 en 38,6 gram, terwijl de afnemers in den regel
verwachten met formaline van het eerstgenoemde gehalte te doen te hebben
(men noemt dit gehalte ten onrechte ,,40 volume procent"). Ook het vorige
jaar deed zich dit voor, evenals vroeger bij de monsters formaline, onder
zocht door het voormalige Rijkslandbouwproefstation alhier.
Wederom werd een groot aantal, nl. 1461 monsters aardappelloof onder
zocht op de aanwezigheid van arsenicum, als controle op de bespuitingen
tegen den Coloradokever.
In verband met onderzoek van ziekten van Gladiolen werd een aantal
gladiolusknollen op kalium en op borium onderzocht.
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XI. Bijzondere werkzaamheden
RASBEPALING BIJ AARDAPPELEN

In 1940 werd de rasbepaling bij aardappelen met behulp van lichtkiemen
uitgevoerd bij 45 monsters. Ook dit jaar kon met behulp van dit onderzoek
weer worden vastgesteld, dat in een paar gevallen het verbouwverbod van
Bravo was overtreden.
TOEZICHT OP ZAADONTSMETTING

Het aantal personen en instellingen, die zich voor de door hen uit te
voeren zaaizaadontsmetting onder toezicht van onzen Dienst hebben gesteld,
bedroeg 17. Bij dezen werden in den tijd, waarin de ontsmetting werd uit
gevoerd, monsters genomen, terwijl de ontsmetters ook op eigen initiatief
monsters konden inzenden.
De resultaten van het monsteronderzoek geven geen aanleiding tot het
maken van bijzondere opmerkingen.
LABORATORIUMONDERZOEK NAAR DE VATBAARHEID
VAN AARDAPPELRASSEN VOOR DE WRATZIEKTE

Dit onderzoek werd gedurende het seizoen 1940-1941 uitgevoerd voor
866 monsters. Dat dit aantal betrekkelijk gering is, moet worden toege
schreven aan het sterke optreden van de zwam Phytophthora infestans,
die heel wat slachtoffers onder de jonge zaailingen heeft gemaakt.
De resultaten met de methode Spieckermann waren in den beginne niet
bevredigend, wat vermoedelijk moet worden toegeschreven aan de niet
geheel juiste samenstelling van het zand-grintmengsel, waarin de aard
appelstukjes worden gekweekt. Daardoor kregen wij de zgn. Korhoenderstaarten, welke niet geïnfecteerd werden. Dit had tot gevolg, dat een zeer
groot aantal onderzoekingen herhaald moest worden, wat echter tenslotte
aan de eindresultaten geen afbreuk heeft gedaan.
Voorts hebben wij dit jaar de ontsmettingsproef voortgezet en de methode
Spieckermann geheel met door middel van Aretan ontsmette stukjes ingezet.~t)ok de resultaten hiervan waren nog niet geheel bevredigend, zoodat
wij het volgend jaar de proef zullen herhalen door de helft van de stukjes
te ontsmetten en de andere helft niet.
Ook het verkrijgen van een gelijkmatige hooge luchtvochtigheid levert
verschillende moeilijkheden op, maar wellicht kunnen deze in het komende
seizoen afdoende worden overwonnen.
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XII. Werkzaamheden in verband met den uitvoer
UITVOERING VAN BINNENLANDSCHE WETTEN EN REGLEMENTEN

Hoewel er in dit jaar weinig uitvoer van bloembollen te verwachten was,
moesten de bepalingen van de wet, regelende den uitvoer van bloembollen,
gehandhaafd blijven en werd daarom, evenals in vorige jaren, in de maand
Juni de lijst van minimum-maten bekend gemaakt. Van enkele bloembollen
soorten werd de minimum-maat verhoogd, hetgeen de kwaliteit der bloem
bollen, welke nog uitgevoerd konden worden, ten goede kwam.
Ook dit jaar werd de uitvoer van bepaalde bloembollen naar nader aan
gegeven landen vóór een bepaalden datum niet toegestaan. Van deze be
palingen kon ontheffing worden verleend, daar dat jaar niet op regelmatige
verzendgelegenheid gerekend kon worden.
Om dezelfde redenen werd ook de geldigheidsduur der geleidebiljetten
van 8 tot 14 dagen verlengd, welke in enkele gevallen nog te kort bleek te
zijn.
Het werk van de Keuringsdiensten van de Vereeniging ,,De Narcis" en
„De Hyacinth" voor de bestrijding van ziekten en schadelijke dieren in
Narcissen en Hyacinthen heeft de gezondheidstoestand dezer bloembollen
ten zeerste bevorderd. De samenwerking tusschen onzen Dienst en de ver
schillende Keuringsdiensten was wederom zeer goed.
Dit jaar werd een begin gemaakt met een onderzoek naar den gezond
heidstoestand van bloembollen, die op de markten en in warenhuizen in de
steden werden verkocht. Overeengekomen is, dat het toezicht voornamelijk
zal uitgeoefend worden door de betrokken marktcommissie en dat in ge
vallen van twijfel de bijstand kan worden ingeroepen van onze ambtenaren.
Het aantal aanvragen voor den uitvoer van Gladiolen beneden den vastgestelden minimum-maat (voor uitplanting) was dit jaar ongeveer even
groot als het vorige jaar.
Voor Duitschland bedroeg dit in het voorjaar van 1940 21, voor Dene
marken 13 en voor andere landen 18; in het najaar werden nog 9 aanvragen
ontvangen. In het geheel was het aantal dus 61, tegen 62 in 1939. De uit
voer van andere bloembollensoorten beneden den minimum-maat was, be
halve voor Anemonen, gering.
Wederom werd door onze ambtenaren controle op de naleving van de
N.A.C.-bepalingen met betrekking tot den uitvoer van aardappelen uit
geoefend. Bij de najaarsverzending bleef dit beperkt tot den uitvoer van
pootaardappelen naar Duitschland, daar de collectieve verzending van
aardappelen naar Zwitserland, België en Frankrijk op een andere basis
geschiedde, waardoor een controle onzerzijds niet meer noodig was. Op
verzoek van de N.A.C. werden door onzen Dienst vooralle zendingen toch
geleidebiljetten afgegeven, hetgeen de controle op de hoeveelheid uitge
voerde aardappelen vergemakkelijkte.
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Aan de Nederlandsche Sierteeltcentrale werd weder medewerking ver
leend bij de controle op den uitvoer van bloembollen.
INSPECTIE-WERKZAAMHEDEN
IN VERBAND MET BUITENLANDSCHE VOORSCHRIFTEN

De omvang van den export en die van de aan het toezicht daarop ver
bonden werkzaamheden, blijkt uit onderstaande opgave van het aantal
verstrekte gezondheidscertificaten, verklaringen van gezonde herkomst, geleidebiljetten enz., zoomede uit de opgave van de hoeveelheden producten,
die door de ambtenaren van den Dienst zijn geïnspecteerd.
Aantal certificaten .
69.230
,,
verklaringen van herkomst
.
1.477
,,
geleidebiljetten
12.407
,,
colli bloembollen met certificaat zwaarder dan 35 kg .
103.142
„ bloembollen met geleidebiljet zwaarder dan 35 kg
19.806
,,
,, bloembollen van 10-35 kg ......... .
18.951
,,
„ bloembollen tot 10 kg .......... i .
19.787
,,
,, planten zwaarder dan 10 kg
3.535
,,
,, planten beneden 10 kg
1.000
,,
,, invoer
6.258
,
ferrywagons
123
,
zendingen op aanwezigheid van Coloradokever . . .
29.114
,,
colli uien
31.724
Zaden inspectiekosten
f 1.123,11
Aantal colli vruchten
54
,,
,, groenten
725
,,
,, specerijen
30
,,
kg peen
28.660
,,
,, schorseneeren
4.830
,, prei
4.360,
,,
,, tomaten
250
,,
,, aardappelen
.
235.626.001
Plombeerkosten
f 793,35

Buitenlandsche Coloradokever voorschriften.
Het aantal vindplaatsen van den Coloradokever in ons land was geringer
dan in 1939, maar het verbreidingsgebied was ongeveer gelijk. Hierdoor
behoefden geen andere maatregelen door onzen Dienst genomen te worden
en bleef de uitvoermogelijkheid gelijk; zelfs was het mogelijk deze in den
loop van het jaar uit te breiden, doordat mede door het minder voorkomen
van het insect in ons land voor enkele producten uit bepaalde gebieden
ontheffing van het invoerverbod werd verkregen. Dit betrof vooral be-
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paalde groenten naar Duitschland en bepaalde producten naar Zweden en
Noorwegen.
Voor de afgifte der zgn. Coloradokever-certificaten voor groenten naar
Duitschland werd weder medewerking verleend door het Uitvoer-ContrôleBureau voor aardappelen, groenten en fruit en door de tuinbouwveilingen.

Kersen.
Bij den uitvoer van kersen naar Duitschland werd wederom gebruik
gemaakt van de op de tuinbouwveilingen werkzame keurmeesters, die na
inspectie der kersen op de aanwezigheid van kersenvlieg, de vereischte
certificaten konden afgeven. Op de inspectie werd regelmatig controle uit
geoefend door onze vaste ambtenaren.
Vruchtvlieg werd niet in ons land in kersen aangetroffen.

Aardappelen.
Doordat dit jaar slechts naar zeer weinig landen uitvoer van aardappelen
mogelijk was, leverden de inspectiewerkzaamheden geen moeilijkheden op.
Langs slechts enkele uitvoerkantoren had deze uitvoer plaats.
De regeling der inspectie van vroege aardappelen was gelijk aan die van
vorige jaren, zoodat de inspectie weder geschiedde door de aan de veiling
verbonden keurmeesters, die daartoe benoemd werden tot tijdelijke contro
leurs bij onzen Dienst.
Door gebrek aan nieuwe zakken en plombeerlood konden de invoerbepalingen van eenige landen, waarbij het gebruik van nieuwe zakken en
plombeering der verpakking is voorgeschreven, niet gehandhaafd blijven.

Boomkweekerijgewassen.
Aan de Commissie voor den uitvoer van boomkweekerijproducten werd
wederom medewerking verleend bij de uitvoering der bepalingen voort
vloeiende uit het handelsverdrag met Duitschland.
Voor een groot aantal planten met kluit werd door Duitschland invoer
vergunning verleend.

Dru if luisins pecties.
Dit jaar is slechts één aanvraag ingekomen voor de inspectie van een
kweekerij, teneinde na te gaan of deze voldoet aan de bepalingen van de
Berner-Druifluis-Conventie.
Er is geen supplement op de lijst van ingeschrevenen verschenen.
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XIII. Werkzaamheden in verband met binnenlandsche bepalingen
DE COLORADOKEVER

In het jaar 1940 was het optreden van den Coloradokever nog beperkter,
dan het in 1939 reeds was geweest. Dit is ten deele het gevolg van de weers
omstandigheden, die wederom de verspreiding van het insect niet hebben
bevorderd, maar voor een groot deel ook het resultaat van de in het vorige
en in dit jaar toegepaste bestrijdingsmaatregelen.
Het aantal gemeenten, waarin het insect waargenomen is, bedroeg 54
(vorige jaar 121). Daarin werden 119 vindplaatsen vastgesteld (v.j. 271),
waarvan er 44 (v.j. 58) als haard moesten worden beschouwd.
De eerste kever werd op aardappelplanten gevonden op 22 Mei, de eerste
larven op 18 Juni, terwijl de laatste melding op 8 Augustus geschiedde.
Op alle plaatsen, waar in 1939 haarden waren opgetreden of waar met de
mogelijkheid, dat het insect in den grond aanwezig was, rekening gehouden
moest worden, zijn vangplanten uitgezet (85). Op 5 plaatsen slechts werd
een kever op deze planten gevonden bij de controle, die tusschen 23 Mei
en 22 Juli daarop dagelijks is uitgeoefend.
Verder zijn wederom alle aardappelvelden in het gedeelte van ons land,
ten Zuiden van den Rijn, de Lek, de Nieuwe Maas en den Nieuwen Water
weg, met 0,4% calciumarsenaat bespoten. Door de zeer groote moeilijk
heden, waarmede de aanvoer en de distributie van het calciumarsenaat
gepaard ging, kon de eerste bespuitingsperiode eerst op 1 — 11 Juli gesteld
worden en de tweede op 18—27 Juli. Doordat de ontwikkeling van het
insect door de weersomstandigheden zeer vertraagd werd, was het aantal
van de spuitperioden en waren de data voor de bestrijding van den Colo
radokever voldoende.
Aangekocht zijn 369.250 kg calciumarsenaat, waarvan ^ 295.0C0 kg
in 532 gemeenten onder de aardappelverbouwers zijn gedistribueerd.
Aan de gemeenten zijn van rijkswege 97 rugpulverisateurs verstrekt,
om de bespuiting van volkstuinen en kleine perceelen mogelijk te maken.
Voor de controle op de uitvoering der bespuitingen zijn 119 controleurs
aangesteld, terwijl door 16 gemeenten nog 33 personen voor hetzelfde doel
in dienst zijn genomen.
Door deze controleurs zijn 1461 monsters van het aardappelloof genomen
onder verdenking van onvoldoende bespuiting. Bij 939 daarvan kon de
onvoldoende aanwezigheid van calciumarsenaat worden vastgesteld.
Op de plaatsen, waar het insect in dit jaar waargenomen is, werden
dezelfde maatregelen genomen als in de voorgaande jaren.
De uitgaven van rijkswege voor alle hierbovengenoemde maatregelen
hebben f 148.840 bedragen.
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AARDAPPELWRATZIEKTE

In 1940 is op 7 perceelen aardappelwratziekte waargenomen. Krachtens
artikel 3 van het Aardappelbesluit 1935 is de verbouw van aardappelen
op deze perceelen slechts voorwaardelijk toegestaan.
Het verbod van verbouw der voor wratziekte vatbare aardappelrassen
in bepaalde gedeelten van Groningen, Drente en Overijssel, waarover in
ons verslag over 1939 op blz. 90-91 reeds het een en ander is medegedeeld,
is in den loop van 1940 afgekondigd. Op blz. 3 in dit verslag zijn de be
treffende Ministerieële Beschikkingen aangehaald.

De Inspecteur,
Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst,
N. VAN POETEREN.

Wageningen, December 1941.
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Rozenbladwesp (Hylotoma) . .
Spint
Sterroetdauw
Vorst

82
31
31
86
81
80
84
31

101
Scilla sibirica
Zwaveligzuurgas

•

44

Vlas
„Drietanden" of „Kandelaars" .
Kwade Koppen
Thrips
Warkruid (Cusouta)
Wants (Calocoris)

17
17
17
16
17

Skimm a
Spint

85

Sla
Emelten
Z waveligzuurga s

83
41

W aterplanten
Rupsen van Paraponyx ....

48

Smeele
Dopluis (Eriopeltis)

48

Westerwoldseh Raaigras
Wantsen (Isclinodemus) . . . .

21

Spaansche Peper
Virus

13

Wortelen
Pachybasium

40

Zwarte Bes
Galmug (Dasyneura)
Rondknop
Spuitschade
Wantsen (Triphleps)

24
82
73
24

Spinazie
Zwaveligzuurgas

.

41

Stoppelknollen
Bastaardrupsen (Athalia) . . .

20

Tabak
Mozaïek
„Patrijs" of „Ratel" .....

47
47

Tarwe
Aaltjes (Heterodera)
Dilophospora
Fritvlieg (Oscinis)
Inundatie
. .
Mineervlieg (Hydrellia) . . . .
Misvorming aar en blad ....
Perchloraat .
Ritnaalden
Septoria n odor um

DIVERSEN

8
7

7
7

8
7
7
83
7

Tomaat
Cladosporium
Groentenuil (Mamestra) . . . .
Kurkwortel
Rhizoctonia
Wortelaaltje

78
39
81
80
81

Tulp
Bladluis (Macrosiphum) . . . .
Spuitschade
Zoutwaterinundatie
Zwaveligzuurgas

45
72
45
44

Tuinboon
Zwarte bladluis

82

80,

Ui
Heterosporium
Preimotje (Aorolepia)

39
21

Viooltje
Galmug (Dasyneura)

53

Aardrupsen
Bastaardsatijnvlinder
Biston hirtaria
24,
Emelten
Graanklander (Calandria) . . .
Honingzwam (Armillaria) . . .
Hooimot ( E p h e s t i a ) . . . . . .
Houtduif
Houtworm
Mieren
.
Muggen
Muizen .
51,
Musschen
Parasiet van Dasyneura ....
Ratten
Ritnaalden
Slakken
Sperwer
Spreeuw
Vogelverschrikkers
Wieren op kasruiten

83
82
83
83
51
56
49
88
86
81
83
84
87
54
84
83
85
88
87
87
81

BESTRIJDINGSMIDDELEN

Actisinox
Albolineum
79,
Alcohol
Altenit
Areginal
26,
Aretan
Arsenicum
16, 19,
Asepta v.b.c
Atotin
Bleekpoeder
Boorzuur
Bordeauxsche pap
19, 23, 26, 33, 40, 63 e.V., 80,
Bourgondische pap .... 19,

69
80
62
32
51
90
20
71
80
34
80
84
80

102
B 117
80
Calcid
23, 56
Calciumarsenaat . . 36, 43, 89, 94
Californische pap
63-68, 71, 75, 76, 77, 86, 89
Ghrysanthol . . . . . . . . . 77
Citroenzuurijzer
80
Coprazeep
62
C o v e r i t e . . . . . . . . . . . 77
Cuprocide
80
Derris 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 35,
37, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 57, 76,
80, 82, 89
Droogontsmettingsmiddelen . . 19
Elgétol . . . . . . . . 71,72, 81
Entwas
30
Etimolite
. 81
Etimolos . . . . . . . . 71, 72
Flit. . . . . . . . . . . . . 50
Formaline . . . . . . . . 81, 89
Fruit protector
. 78
Havermout
83
Hortomone A
81
Jebo v.b'.c.
71
Jebonine
69
Kaliumpermanganaat
81
Kalkmergel
81
Kalkstikstof
71
Kankerdood
27, 30
Kerol
81
Keukenzout
71
Kiezelfluoorbarium . 19, 37, 39, 82
Kolofog . . . . . . . . . . . 8 2
Koolteer
. 27
Koperkalk Wacker
. 35
Kopersulfaat
69-71, 89
Krimpen v.b.c
, /. . 71
Lethalate
. 34
Loodarsenaat . . 37, 43, 63, 82, 89
Lijmband . • . . . . . . . . 82
Magnesiumsulfaat .
82
Mangaansulfaat . . . . . 80, 82
Melasse
. 36
Methallylchloride (M-gas) 26,51,54,65
Mortegg
71
Mortoyle . . . . . . . . . . 7 5
Multo
76, 82
Muskitol . . . . . . . . . . 8 3
Naaki
. . 83
Naphtaline
83
Nicotine. . 13, 16, 17, 18, 23, 24, 35,
39, 45, 80, 83, 84, 89

N o m é. . . . . . . . . . . . 8 3
Nosperit
83
Nosprasit
63 e.v.
O.B. 72
78
Ovamort
71, 72
Ovicide
73
Parasitol
71
Parijsch groen
83
Perenox
84
Petroleumemulsic
84
Polegral
76, 80, 84
Pyrethrum . . . . . . . 30, 89
Raphanit
69
Ratsourine
84
Rids
50
Rose protector
84
Rupsenlijm
82
Seh 1192a
78
Sch 2269
79
Selenium
. . . 85
Shell Tox
50
Shell W.E. 103
73, 85
Shell W.O. 87 ...... 73, 85
Shell W.ü. 117 . . . 71, 73, 75, 85
Shirlan
78, 79
SH 101 en SH 110
85
Sinox
69
S.M. carbolineum
71
Spiritus
62
Spraymac
73
Stoom
52
Stroop
83
Thiol
74
Top Tox
85
Trinatriumphosphaat
62
Tulisan .
,78, 85
Végisol
86
Yruchtboomcarbolineum
27,71,74,75,81,84, 89
Warm water
54
Wildafweermiddel
86
Wolmanzouten
... 57
Xylamon . .
.... . 86
IJzersulfaat
80, 86"
Zeeajuin
. 84
Zeep . . . . . . . . . . . . 6 2
Z e m e l e n . . . . . . . . . 36, 8 3
Zwavelkoolstof
26, 51, 82
2304 W
79
2309 O
86
2318
79

PLAAT II

Fig 3
Stengeltop van Nicotiana rustica met verschijnselen van mozaïekziekte;
zie biz. 47.
Foto archief Plantenz.k. D.

PLAAT III

Fig. 4
Hippeastrums, waarvan de bollen met warm water zijn behandeld ter bestrijding
van wolluis en mijten; zie biz. 54.

Fig. 5
Onbehandelde Hippeastrums, ernstig beschadigd door wolluis en mijten ; zie blz. 54.
Foto's archief Plantenz.k. D.
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PLAAT V

Fig. 8
Schimmelcultures, links van onbehandelden grond, rechts van gestoomden grond;
zie blz. 52.

Fig. 9
Loupefoto van bietenblad, typisch beschadigd door de larven van het lievenheers
beestje Subcoceinella vigintiquattuor-punctata L. ; zie blz. 15.
Foto's archief Plan,tenz.k. D.

PLAAT VI

Fig. 10
Met zorg gemaakte pop voor de verdrijving van
spreeuwen uit kersenboomgaarden; zie blz. 87.
Foto archief Plantenz.k. D.

