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I. Personeel
Op 8 April overleed de technisch-ambtenaar-districtsleider K. ONRUST te
Oudenbosch.
Met ingang van 1 Augustus werd aan Ir. W. B. L. VERHOEVEN ontslag verleend
als phytopatholoog wegens zijn benoeming tot rijkslandbouwconsulent.
Benoemd werden:
y
tot scheikundige met ingang van 1 Januari: Dr. L. WESTENBERG;
tot ad junct-phytopatholoog op arbeidscontract:
met ingang van 1 Februari: Dr. L. W. D. CAUDRI;
met ingang van 1 Juli:
Ir. P. H. v. D. POL;
met ingang van 1 Augustus: Ir. H. A. ORMEL.
met ingang van 1 Januari:
tot ambtenaar van administratie: Mej. M. J. RAMAER;
tot schrijfster Ie klasse: Mej. J. POLAND;
tot controleur in vasten dienst: A. J. V. D. GRAAF,
J. KINGMA,

op arbeidscontract: W. L. MEULEMAN,
A. J. VEERMAN;

tot controleur op arbeidscontract met ingang van:
16 Maart:
N. J. GROOT,
1 Juli:
J. J. JANSEN,
1 Augustus: C. A. GEHRELS;
bevorderd werd tot technisch-ambtenaar-districtsleider, met ingang van
1 Juni: TH. J. DE VIN.
Voor hulp bij de uitvoering van inspecties voor den uitvoer van land- en tuin
bouwproducten waren in 1942 tl 7 controleurs werkzaam voor aardappel
inspectie aan stations en laadplaatsen, 6 tijdelijke controleurs voor de bloembol
leninspectie en 15 controleurs voor het onderzoek van voor uitvoer bestemde
zendingen kersen.
Voor het opsporen van overtredingen van de Coloradokeverwet werden 149
tijdelijke controleurs te werk gesteld, waarvan 5 uitsluitend voor haardcontrôle,
terwijl daarenboven eenige landgebruikers belast werden met de haardcontrôle
op hun eigen perceel. Door enkele gemeenten werden 8 controleurs te werk gesteld
voor het opsporen van overtredingen van de Coloradokeverwet, welke ter wille
van de noodige bevoegdheden benoemd werden tot controleur bij den Plantenziektenkundigen Dienst buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist.
Voor het opsporen van de bisamrat in Zeeuwsch-Vlaanderen werd met ingang
van 12 October een controleur in dat gebied werkzaam gesteld.
Van de gelegenheid om in onze laboratoria werkzaamheden te verrichten op
plantenziektenkundig gebied werd wederom door een aantal studenten aan de
Landbouwhoogeschool gebruik gemaakt.
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II. Besluiten, Beschikkingen en Verordeningen
In 1942 werden de navolgende besluiten, beschikkingen en verordeningen afge
kondigd:
Aardappelen. Besluit van den Secretaris Generaal van het Departement van
Landbouw en Visscherij van 20 Mei 1942, no 6823, afd. 11 letter V Directie van
den Landbouw, waarin het verbouwverbod voor het aardappelras „Eigenheimer"
voor bepaalde deelen in het Noord-Oosten van ons land uitgesteld is tot 1 Januari
1944.
Bloembollen. Besluit van den Secretaris Generaal van het Departement van
Landbouw en Visscherij van 14 Januari 1942, no 301 afd. X Directie van den
Landbouw, waarbij de Nederlandsche Gladiolus Vereeniging is erkend als instel
ling in den zin van artikel 1 onder 6° van de Bloembollenziektenwet 1937.
Besluit van den Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en
Visscherij van 9 April 1942, no 4356 afd. X Directie van den Landbouw, waarin
het reglement van den keuringsdienst van de Nederlandsche Gladiolus Vereeni
ging is goedgekeurd.
Beschikking van den Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw
en Visscherij van 13 April 1942, no 562 afd, X Directie van den Landbouw, tot
wijziging en aanvulling van de Bloembollenziektenbeschikking 1939 (Algemeen).
Boomkweekerijproducten. Gemeenteverordening van de gemeente Zwammerdam, getiteld „Plantenziekten- en schadelijke dierenverordening no 53, 8/176"
en afgekondigd 6 Maart 1942.
In deze verordening wordt het uitknippen en verbranden van rupsennesten
van den bastaardsatijnvlinder verplicht gesteld en wordt de uitvoering van
bestrijdingsmaatregelen tegen kommaschildluis, buxusbladvloo, rhodowants
en bastaardsatijnvlinder, door den burgemeester bekend gemaakt, voorge
schreven.
Verordeningen van dezen aard bestaan reeds in Boskoop en enkele gemèenten
in de naaste omgeving.
Vogelbescherming. Beschikking van den Secretaris Generaal van het Departe*
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming van 31 Januari 1942,
no 737 afd. K.W., waarin aan de hoofden van plaatselijke politie voor hun ge
meenten bevoegdheid wordt gegeven in het tfjdvak van I Januari 1942 tot en
met 30 Juni 1942 vergunningen te verleenen om met geweren onbeschermde
vogels te dooden of te verjagen.
Beschikking van den Secretaris Generaal van het Departement van Opvoeding,
Wetenschap en Kuituurbescherming van 30 Juni 1942, no 46921 afd. K.W.,
waarbij deze bevoegdheid werd verlengd voor het tijdvak, van J Juli 1942 tot
31 December 1942.
Beschikking van den Secretaris Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kuituurbescherming van 2 Februari 1942, no 736 afd.
K.W., waarin voor het tijdvak van 1 Januari 1942 tot 31 Maart d.a.v. voor het
geheele Rijk de schollevaar, de blauwe reiger, de mantelmeeuw, de ekster, de
Vlaamsche gaai, de houtduif, de sperwer en de bonte kraai, alsmede voor de
provinciën Groningen, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland eji Zeeland de
kokmeeuw zijn aangewezen als niet-beschermde vogels in den zin van de Vogelwet 1936.
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III. Publicaties
In 1942 zijn versehenen de Mededeelingen:
No. 99. Plantenziekten en schadelijke dieren in den groententuin.
No. 100. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen
Dienst in het jaar 1941.
No. 101. Verslag betreffende de bestrijding van Roeken in 1942.
Herdrukt werden de Mededeelingen No 6 (2 maal), 9, 10, 33, 52, 73, 79, 84,
88, 92 en 99 (2 maal) en de Vlugschriften No 1,5, 28, 29, 30, 36, 38, 49 en 50.
Verkocht werden:
Mededeelingen
Vlugschriften

27850 exemplaren
12132
„

Aan de pers en aan ambtelijke personen werden 33 berichten over plantenziektenkundige onderwerpen gezonden.
IV. Voorlichtingsmateriaal voor scholen en cursussen
Aan scholen en cursussen werden 330 praeparaten, 87foto's en 62 lantaarnplaatjes
ten behoeve van het onderwijs afgeleverd. In het geheel zijn tot nu toe afgeleverd:
7473 praeparaten
2042 foto's
528 lantaarnplaatjes
V. Tentoonstellingen
Een inzending van onzen Dienst was aanwezig op 1 tentoonstelling, nl. te
Eindhoven: 19—20 September.
In de maanden Mei-November werden 35 excursies op de proefvelden rond
geleid en werd aan deze materiaal enz. in het museum gedemonstreerd.
VI. Inlichtingen en adviezen
In 1942 werden door het hoofdbureau te Wageningen de volgende berede
neerde schriftelijke inlichtingen en adviezen gegeven:
a. Beschadigingen door oorzaken van anorganischen aard .
435
b. Beschadigingen door oorzaken van dierlijken aard .
924
c. Beschadigingen door oorzaken van plantaardigen aard .
612
d. Beschadigingen door oorzaken van onbekenden aard en virusziekten . 521
e. Bestrijdingsmiddellen, werktuigen en bespuitingen
585
/. Onkruidbestrijding
24
g. Zaad-en groxidontsmetting
20
, h. Algemeen schadelijke dieren
105
i. Vijanden van schadelijke dieren
20
ƒ. Onderwerpen van niet-plantenziektenkundigen aard en diversen. . . . 242
k. In voor onderzoek ongeschikten toestand aangekomen. ....... 14
l. Diverse ornithologische aangelegenheden .
365
m. Inzake de bisamrat . i . .
3
n. Inzake de mollen-, egels-en kikvorschenwet . .
4
o. Bestrijding van ratten en muizen
248
Totaal 4122
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De onder a-d genoemde rubrieken waren als volgt verdeeld over de verschil
lende groepen van gewassen:
Anorga
nisch

Dierlyk

Plant
aardig

Onbekend
ai virus
ziekten

187
115
61
7
27

225
152
155
8
40
4

213
160
99
2
26

—

206
301
229
7
53
22

-

831
728
544
24
146
26

28
10

84
22

16
12

12
9

140
53

435

924

612

521

2492

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

De verdeeling der onder
jaar was als volgt:
Januari
131
Februari
101
Maart
162
April
197

Totaal

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

.
.
.
.

.
i
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

334
731
511
369

September
October. .
November.
December .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

334
339
190
103

Hieronder volgt een overzicht van de inzendingen en adviezen, waarvan de
vastlegging in dit verslag van belang geacht kan worden.
LANDBOUWGEWASSEN

Slakkeiischade. Met recht kan het jaar 1942 een slakkenjaar worden genoemd.
Vrijwel in het geheele land en in het bijzonder in verschillende zandstreken,
werden dezen herfst talrijke perceelen met jong wintergraan kaal gevreten. Reeds
in Augustus werden sommige perceelen met jonge stoppelknollen zoodanig ge
havend, dat er weinig meer van overbleef. Dat in zoo korten tijd het aantal slak
ken zoo geweldig kan toenemen, heeft ons ten zeerste verbaasd, ook al nemen wij
aan, dat de natte Augustusmaand en de natte herfstmaanden zeer gungtige om
standigheden schiepen voor de slakken.
Naar aanleiding van deze groote slakkenschade komt het ons gewenscht voor
hier iets over de levenswijze van den voornaamsten boosdoener, de akkerslak,
Deroceras reticulatam MULL., (meer bekend onder haar vroegeren naam Agriolimax (Umax) agrestis), mede te deelen.
De voortplanting gaat gedurende den geheelen zomer door. Elke slak kan onge
veer 500 eieren voortbrengen, die in hoopjes van 20-40 stuks in gaatjes of onder
kluiten en bladresten afgezet worden. De eieren zijn kogelvormig, doorschijnend
en ongeveer 2 mm groot. In den zomer komen na 20-30 dagen uit deze eitjes de
jonge slakken, die na 2 à 3 maanden geslachtsrijp zijn en 1-1J jaar oud kunnen
worden. De in den herfst gelegde eieren komen eerst in het voorjaar uit, zoodat
overwintering dus gedeeltelijk als ei plaats vindt. Ook kunnen echter de slakken

zelf, verborgen onder kluiten of dieper in den grond, al naar gelang van de koude,
goed den winter doorkomen^ Uit de beschreven levenswijze blijkt wel, dat het
grootste aantal slakken in hét najaar te verwachten is, wat ook gewoonlijk het
geval is. Zij zijn erg gevoelig voor zon en droogte, terwijl daarentegen donker
vochtig weer voor hen zeer gunstig is.
Overdag verbergen zij zich onder kluiten, bladeren, in slootwallen, enz., terwijl
„ zij alleen 's nachts hun vernielend werk verrichten. Daar de bestrijding alleen
resultaat kan hebben, wanneer de slakken kruipende zijn, moet deze dus des
avonds laat, tegen het donker worden, of beter nog 's morgens zeer vroeg plaats
vinden.
Daar de bekende en zeer werkzame middelen kopersulfaat en metaldehyde niet
of slechts zeer spaarzaam te krijgen waren, moest de bestrijding in hoofdzaak
plaats vinden door het strooien van fijne poederkalk of fijne kainiet. Hiervoor
kunnen wij verder verwijzen naar het door ons in November uitgegeven bericht
no 611, Slakkenbestrijding in wintergranen.
Hoewel verschillende waarnemingen bevestigen, dat in den winter 1942/'43 tal
rijke slakkêneieren aanwezig waren, is toch, door de groote gevoeligheid der slak
ken voor bepaalde weersomstandigheden, niet te voorspellen of zij in het voorjaar
in zoo grooten getale op zullen treden, dat weer schade verwacht mag worden.
Krijgen wij een vochtig voorjaar, dan zal dit zeker het geval zijn. *)
Fritvltegschade. Dit najaar werd op vele perceelen belangrijke schade veroor
zaakt door vreterij van de larven van de fritvlieg. Dit waren larven van de derde
generatie, waarvan de vliegjes haar eitjes aan graanopslag of wilde grassen afge
zet hebben. De uit deze eitjes komende larven tasten eerst den opslag en wilde
grassen aan. Na het onderploegen hiervan kort voor den zaai verlaten zij deze
wilde grassen en kruipen door den grond naar descheutjes vanhet juist opgekomen
wintergraan, dat hierdoor dikwijls te gronde gaat. Tengevolge van het zachte
weer werden tot in Januari-Februari de larven in de scheuten gevonden.
Deze aantasting door de larven kan voorkomen worden door te zorgen, dat op
het in te zaaien perceel geen opslag of wilde grassen voorkomen. Met name dient
ook gelet te worden op perceelen aardappelen, waar dikwijls als gevolg van het
vroege afsterven, een weelderige onkruïdvegetatie ontstaat. Een zeer frappant
voorbeeld hiervan is het volgende. Van een perceel aardappelen te Rhenen was
het grootste gedeelte reeds tijdig gerooid en het land verder schoon gehouden. Op
een klein stukje waren de afgestorven aardappelen blijven staan en daarop ont
wikkelde zich een rijke grasvegetatie. Kort voor het zaaien werd dit stukje gerooid
en de grassen ondergeploegd.Alleen op deze plek verdween de rogge door aantasting
van de fritvlieglarve geheel, terwijl ze op de rest van het perceel goed bleef staan.
Het omgekeerde werd dit jaar ook opgemerkt, nl. dat op de gedeelten, die vroeg
gerooid werden, schade door fritvlieg werd aangericht en op de rest van het per
ceel niet. In die gevallen hadden zich echter op het gedeelte, waarop de aardap
pelen vroeg gerooid waren, veel grassen ontwikkeld, terwijl dit niet het geval
was op het gedeelte van het veld, dat later gerooid is geworden. Waar in de laatste
jaren het vroeg rooien toeneemt, is het wel van belang, dat er met mogelijke
') Vooruitloopende op ons verslag over 1943 kan reeds medegedeeld worden, dat in het
betrekkelijk droge voorjaar weinig slakkenschade aan landbouwgewassen is voorgekomen.
Wel hebben de slakken tijdens de natte zomermaanden soms vrij aanzienlijke schade aan
gericht aan tuinbouwgewassen, o.a. tabak.
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schade door de derde generatie van de fritvlieg rekening wordt gehouden. Zooais
reeds is aangegeven, is deze te voorkomen door het schoonhouden van den grond,
zoodat geen opslag of gras zich ontwikkelt.
Ook de eerste generatie van de fritvlieg heeft dit jaar op tal van plaatsen veel
« schade aangericht. Door de langdurige vorstperiode moesten verschillende perceelen nog laat met zomergraan bezaaid worden, met als gevolg, dat het jonge
graan nog niet voldoende ver ontwikkeld was, toen de fritvlieg verscheen.
Tarwe. Septoria nodoram BERK. Evenals in de jaren 1931 en 1932(zie hiervoor de
Verslagen over de genoemde jaren), kwamen in Augustus-begin September veel
inzendingen binnen, waarbij de aren aangetast bleken te zijn door de zwam
Septoria nodorum. Na de jaren 1931 en 1932 werd weinig meer over aantasting
door deze zwam vernomen. Het veelvuldig voorkomen in ,den afgeloopen zomer
zal vrij zeker grootendeels in de hand gewerkt zijn door de slechte weersomstan
digheden en het zeer late afrijpen van de zomergraangewassen, met name de
zomertarwe.
In hoeverre er verband gelegd moet worden tusschen het aanwezig zijn van
koperbehoefte en het optreden van deze zwam en wel in dien zin, dat koper
gebrek het optreden van deze zwam zou bevorderen, is ook dit jaar niet geheel
duidelijk geworden.
Beschadiging door kiemschimmels. Een treffend geval van aanzienlijke schade
door het optreden van kiemschimmels dient vermeld te worden ter waarschuwing
aan hen, die nog steeds niet er van doordrongen zijn, dat ontsmetting van alle
zaaigranen gewenscht is. Het betrof een bedrijf, waarop ± 8 ha wintertarwe
„jnoest worden omgeploegd en opnieuw moest worden ingezaaid wegens te slechte
opkomst als gevolg van aantasting door kiemschimmels. Het zaaizaad was nl.
niet ontsmet geworden. Bij een genomen proef bleek, dat, indien het zaad wel
ontsmet was geworden, de stand zeer zeker voldoende zou zijn geweest. Door een
uitgave van enkele guldens zou hier een schade van honderden guldens voor
komen zijn geworden. ,
Rogge. Fritvliegbeschadiging bij oudere planten. Van het landgoed Deelerwoud
ontvingen wij in Juni rogge, die op een zeer eigenaardige wijze aangetast bleek te
zijn door larven van de fritvlieg. Van deze roggeplanten waren de aren afge
storven. In het bovenste halmlid bevonden zich larven van de fritvlieg. Eên
dergelijke beschadiging wordt, voor zoover dat na te gaan was, nergens in de
literatuur vermeld. Veel overeenkomst met dit beeld vertoont wel een Deensche
waarneming, volgenswelke soms in Juni in het onderste gedeelte van de bovenste
bladscheeden van haver larven gevonden worden, waardoor het daarboven lig
gende gedeelte geel wordt.
Het was niet met zekerheid uit te maken of de in de roggehalmen gevonden
larven afkomstig waren uit eieren van de voorjaasrgeneratie of wel van de
tweede generatie. Dit laatste werd het meest waarschijnlijk geacht. De vliegen,
die de eieren hebben gelegd, zullen dan verschenen moeten zijn op een tijdstip,
dat er nog geen aren waren om hun eieren in de kafjes af te zetten voor de zomeraantasting der korrels, terwijl er ook geen jonge grondscheütjes meer waren om
die aan te tasten, zooals dit in de lente geschiedt. Noodgedwongen hebben de
vliegjes toen halmen gekozen, waarvan de aren nog niet uit de scheede waren

gekomen; dit moeten dus later opgegroeide bijhalmen zijn geweest. Of deze laat
ste veronderstelling juist was kon niet bevestigd worden. De aantasting was niet
zeer sterk, zoodat geen merkbare schade werd aangericht.
Gerst. Schade door koude. Van verschillende zijden ontvingen wij plantjes, die
door koude hadden geleden. De plantjes vertoonden in deze gevallen vrijwel alle
op dezelfde hoogte vanaf den grond een witten of gelen band. Het verschijnsel
kwam vooral voor bij te diep gezaaide gerst.
Mais. Fritvlieg-beschadiging. Eind Juni ontvingen wij enkele inzendingen van
maisplanten, die door larven van de fritvlieg waren aangetast. Daar de ziekte
verschijnselen, die aan een aantasting door fritvlieg bij mais verbonden zijn, bij
de verbouwers nog weinig bekend zijn, laten wij hieronder een beschrijving ervan
volgen. De bladeren van door fritvlieg aangetaste planten worden meer of minder
gedraaid. Sommige vertoonen, in de lengterichting verloopende, smalle gaatjes.
De jongste bladeren worden bovendien vaak door de oudere vastgehouden. De
hartbladeren worden uitgevreten, terwijl de planten vrij sterk uitstoelen.
Bij één inzending werd eerst aan vorstbeschadiging gedacht. Na nauwkeuriger
onderzoek bleken de afwijkingen ook hier door larven van de fritvlieg veroor
zaakt te zijn.
Tegen een aantasting door fritvlieg bij mais is weinig te doen, daar mais nu
eenmaal niet vroeg gezaaid kan worden. Het eenige middel om de schade te ver
minderen is te zorgen voor een snelle ontwikkeling in de eerste groeiperiode.
Haver. Hydrellia griseola FALL. Evenals in de verslagen over de jaren 1940 en
1941 moet ook nu melding gemaakt worden van aantasting door de larven van dit
mineervliegje. Uit ontvangen berichten moest opgemaakt worden, dat de schade,
door deze larven in verschillende haverperceelen in de Wieringermeer aangericht,
niet geheel zonder beteekenis was. Hier moge een beschrijving van de levens
wijze van dit vliegje volgen.
De ongeveer 2-2,5 mm groote vliegen verschijnen in den loop van April en in
begin Mei. Het zijn grijze diertjes met in verhouding tot het lichaam groote, ovale
vleugels en zwarte pooten: De eieren worden afgezet aan de basis der bladeren
van grassen en granen.
Reeds na enkele dagen komen de larven uit, boren zich in het blad in en
mineeren tusschen boven- en benedenopperhuid in de richting van den bladtop,
die spoedig wordt bereikt. De geelkleuring van het blad begint meestal aan de
1
bladpunt.
De larven zijn wit, slank, doorzichtig en 5-6 mm lang. In Mei zijn zij volwassen
en verlaten het blad, waarna de verpopping waarschijnlijk in den grond plaats
vindt. De poppen leveren nog in dezelfde maand, of in Juni, de zomergeneratie.
Het zijn de larven dezer generatie, die vnl. in granen wprden aangetroffen. In
Augustus en September zouden opnieuw vliegen verschijnen. De wijze van over
wintering is onbekend; waarschijnlijk overwinteren de imagines.
Zooals uit het voorafgaande blijkt, komen van dit vliegje 3 generaties voor,
waarvan de larven van de tweede generatie, wegens haar leefwijze op haver en
gerst, het schadelijkst zijn.
Er zijn in de biologie van dit insect enkele duistere punten, o.a. is het niet be
kend, waarvan de larven van generatie I en III leven en hoe de overwintering
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geschiedt. Ook wordt opgegeven, dat over het aantal generaties onzekerheid be
staat. Verder is het eigenaardig, dat in de literatuur wordt vermeld, dat de zornergeneratie bij voorkeur gerst en in de tweede plaats haver aantast, terwijl het in
Nederland dit jaar is voorgekomen, dat gerstperceelen, naast havervelden ge
legen, ook al worden de laatste in hevige mate aangetast, van de beschadiging
verschoond zijn gebleven.
Streepvormige bruine verkleuring der bladerett. Van vele zijden ontvingen wij
dit jaar haverplanten, waarvan een aantal4)laderen een streepvormige en vlek
kerige bruine verkleuring te zien gaf. Deze verkleuring trad vooral langs de
bladranden op en speciaal bij de onderste bladeren.
De eerste indruk was, dat het verschijnsel geweten moest worden aan een ge
breksziekte. Het beeld der afwijkingen kwam echter weinig overeen met dat,
wat bij gebreksziekten optreedt en het verschijnsel kwam bovendien zoo algemeen
voor, dat deze mogelijkheid al spoedig buiten beschouwing gelaten moest worden.
Daarom is het waarschijnlijker, dat wij hier te doen hadden met een physiolo
gische afwijking, b.v. tengevolge van ongunstige weersinvloeden in een bepaald
stadium van den groei.
,,
Aardappelen. Thripsbeschadiging? Evenals in 1940 (Verslag over 1940, blz. 12)
werden dit jaar in een gewas aardappelen, met vlas als voorvrucht, afwijkingen
aangetroffen, die aan thripsbeschadiging deden denken. Er konden echter
slechts enkele exemplaren op het materiaal worden gevonden. Op een gedeelte
van het perceel waar in '41 aardappelen waren verbouwd, waren de aardappels
normaal. De overgang was zeer scherp en kwam geheel overeen met de scheiding
vlas-aardappel in 1941. De slechte invloed van de voorvrucht zou ook een
bodemkwestie kunnen zijn, daar aangenomen mag worden, dat bij thripsaantasting de scheiding eenigszins zou uitvloeien.
'
Slechte stand na Dahlia's werd door onzen Ambtenaar te Hillegom reeds enkele
malen waargenomen. Naast slechte plekken, kwamen echter ook betere plekken
voor. Er kon geen verklaring voor gevonden worden, waaraan deze slechte invloed
van Dahlia's op de navrucht geweten moet worden. Aantasting van parasitairen
aard werd niet geconstateerd.
Slechte spruitvorming bij Bintje. Uit Zeeland ontvingen wij hierover enkele
klachten. De knollen vormden lange, dunne, naaldvormige spruiten, die niet
boven den grond kwamen. Het percentage wegblijvers bedroeg soms meer dan
20%. Uit de gegevens kon met groote zekerheid worden opgemaakt, dat deze
draadvormige spruiten vrijwel alleen in partijen voorkwamen, waarin veel doorwas-knollen zaten. In pootgoed, dat vóór de regenperiode gerooid was, kwam het
verschijnsel niet voor. Ook bleek, dat bewaring en virusziekte hierop geen invloed
hadden, zoodat de indruk verkregen werd, dat vnl. de doorgegroeide knollen
deze slechte spruiten levérden. Ook uit België kwamen gelijke berichten over
Bintje binnen. Bij andere rassen kwam het verschijnsel niet of zeer weinig voor.
Deze waarneming rechtvaardigt echter nog niet de conclusie, dat doorwasaardappelen steeds slechte spruiten zullen geven. Wel mag aangenomen worden,
dat zij er aanleiding toe kunnen geven, en met name bij Bintje. In dit verband
moge verwezen worden naar het artikel van Ir. STUIVENBERG in Zaaizaad en Poot
goed 4 van Juni 1943, blz. 30/31.
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Bolsnuittor, Philopedon (Cneorrhinus) plagiatus SCHALL. Deze kevertjes, die
aan verschillende gewassen (zie blz. 28 onder Tabak), veel schade kunnen doen,
werden dit jaar in de omgeving van Rhenen ook op aardappels gevonden. De
inzender achtte de schade nogal van belang. Bestrijding kan plaats vinden door
bespuiting van de gewassen met een arsenicumhoudend middel.
Koude. Evenals voorgaande jaren (zie hiervoor de Verslagen over 1939, 1940
en '41) werden dit voorjaar weer talrijke inzendingen ontvangen van aardappelen,
die door koude hadden geleden. Van dit verschijnsel wordt hier opnieuw
melding gemaakt, omdat behalve de zgn. „duimen", ook zwartachtige verkleu
ringen in het vleesch voorkwamen. Deze verkleuringen kwam vooral onder de
schil voor, soms ook dieper. Een hiermede veel overeenkomend verschijnsel
wordt in de Amerikaansche literatuur „blackheart" (zwarthart) genoemd. Hierbij
treden de zwarte verkleuringen meer in het midden van den knol op. Het ver
schijnsel wordt toegeschreven aan een tijdelijk gebrek aan zuurstof. Dit kan ook
optreden, wanneer de aardappelen langen tijd bij een te lage temperatuur gestaan
hebben, zonder dat zij eigenlijk bevroren zijn. De dit jaar opgetreden zwart
bruine verkleuringen zijn ongetwijfeld, evenals de „duimen", een gevolg van te
lange blootstelling aan te lage temperatuur.
De meeste schade scheen voor te komen bij aardappelen, die tusschen stroopakken gestaan hadden. Deze koudeverschijnselen werden vooral bij Ultimus
en in mindere mate ook bij Record geconstateerd.
Roodrot. Uit de Veenkoloniën werden aardappels ontvangen, die door de zwam
Phytophthora erythroseptica PETHYB., welke het zgn. roodrot veroorzaakt, aange
tast waren. Deze ziekte, waarvan de veroorzaker in den grond achterblijft, komt op
verschillende grondsoorten voor, vooral op onvoldoend ontwaterde veengronden.
Volgens een Iersche publicatie ook speciaal op perceelen, waarop geregeld aard
appels verbouwd werden. Bij nader onderzoek bleek, dat de aardappels die uit de
Veenkoloniën ontvangen werden, gegroeid waren op zeer natten grond, waarvan
de bouwvoor zeer dun was. Volgens mededeeling van den verbouwer kon slechts
in droge jaren op dezen grond een gezond gewas verbouwd worden. Bij eenigszins
vochtig weer kwamen dikwijls ook veel „natrotte" knollen voor. Het is echter
niet uitgesloten, dat deze knollen eerst door de genoemde zwam zijn aangetast,
welke gevolgd is door een badterieaantasting. Het is nl. bekend, dat bij aan
tasting door deze zwam zeer spoedig secundair bacterierot optreedt.
Uit waarnemingen van O. H. VAN HAERINGEN (Tijdschrift over Plantenziekten,
1938, blz. 24) is gebleken, dat deze ziekte op besmette gronden vooral optreedt bij
hooge bodemtemperaturen. Dit is o.a. het geval bij een schraal gewas of wanneer
de aardappelen reeds afsterven. In het onderhavige geval stond het gewas ook
niet geheel dicht, zoodat tijdens de enkele heete Augustusdagen (±25 Augustus)
de grondtemperatuur sterk kon oploopen. Deze waarneming komt dus overeen
met hetgeen in genoemde publicatie hierover gezegd wordt. Er zijn echter ook
nog vele duistere punten in het optreden van de schimmel.
Geadviseerd werd tot een sterke ontwatering over te gaan.
Holheid. Dit verschijnsel kwam dit jaar zeer veelvuldig voor bij Eigenheimers,
die op gescheurd weiland geteeld waren. De natte Augustusmaand en de warme
dagen van eind Augustus en begin September, waardoor een snelle groei plaats
vond, zullen het optreden van holheid in de hand gewerkt hebben.
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Veelal ging de holheid gepaard met een zwarte verkleuring van de randen van
de holte, zoodat het soms aan „black-heart" (zwarte harten) dëed denken. Hoe
wel bij zwarte harten gewoonlijk alleen een zwarte verkleuring optreedt en geen
holte, wordt er in Amerikaansche publicaties op gewezen, dat „black-heart"
gevolgd kan worden door een scheuring, waardoor een holte ontstaat met een
zwarte omgeving.
Bij een der gevallen, waarin dit verschijnsel optrad, bleek, dat de aardappelen
gedurende de heete dagen van 25 en 26 Augustus in de zon op het veld hadden
gelegen. Hier is het wel zeer waarschijnlijk, dat de aanwezige'zwarte randen om
de holten een gevolg zijn geweest van de hooge temperatuur, waardoor in het
inwendige van den knol zuurstofgebrek is ontstaan.
Een afdoende verklaring van het veelvuldig gepaard gaan van deze zwarte
verkleuring met holheid kunnen wij voor alle gevallen echter niet geven.
Blauw. Dit jaar ontvingen wij veel inzendingen, die het verschijnsel „blauw"
of „grauwvleezigheid" vertoonden. Met name was dit het geval bij Noordeling.
Dit verschijnsel werd vooral waargenomen op gescheurde weilanden en wel in 't
bijzonder op de rivierkleigronden. Wij willen er hier nogmaals den nadruk op
leggen, dat men zijn gescheurde weilanden zooveel mogelijk voldoende kali geeft.
Op kali-„arme" gronden verbouwe men bovendien liever geen Noordeling, daar
dit ras in den knol zeer gevoelig is voor kaligebrek.
Beschadiging aan de navrucht bij gebruik van natriumchloraat-bevattende middelen
voor het doodspuiten van aardappelen trad in verschillende gevallen op. Zeer
gevoelig bleek vooral kool te zijn. Zoo b.v. werd in de Streek in N.-Holland vrij
veel schade aangericht aan bloemkool, die was uitgezet op land, waarop aard
appelen waren gegroeid, welke met een natriumchloraat bevattend middel waren
doodgespoten. Ook koolzaad is er zeer gevoelig voor, terwijl gewassen als wikken
en zelfs wintertarwe aanzienlijke schade kunnen ondervinden. Door den Plantenziektenkundigen Dienst wordt daarom het gebruik van middelen als Hedit,
Paraplant, Aseptazout en andere natriumchlooraatbevattende middelen niet
aanbevolen voor het doodspuiten van aardappelen en zeker niet, wanneer in
hetzelfde jaar nog een gewas op het aardappelperceel zal worden geteeld.
Phytophthora infestans DE BY. De aardappelziekte kwam dit jaar evenals in
1941 op sommige plaatsen in sterke mate voor. Duidelijk is wel gebleken, dat de
aantasting van de knollen in belangrijke mate kan worden tegengegaan, indien
niet gerooid wordt bij nat weer. Maatregelen ter voorkoming van aantasting der
knollen zijn: het laten uitzieken van het gewas, niet rooien bij nat weer, ook niet
wanneer het gewas nog nat is van den dauw, terwijl met het rooien gewacht dient
te worden tot de grond goed is opgedroogd. Doodspuiten van het gewas en eerst
geruimen tijd hierna rooien van het gewas verdient alle aanbeveling.
Bieten. Bietenmoeheid. Van den Assistent bij den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Twello ontvingen wij eenige malen bieten, die aangetast waren door het
bietenaaltje, Heterodera Schachtii KÜHN. Bij nader onderzoek bleek, dat bieten
moeheid in deze omgeving (Wilp, Terwolde) op meer perceelen voorkwam. Mededeeling van dit optreden wordt vooral hierom gedaan, omdat de ziekte ook werd
waargenomen op een perceel, dat 4 jaren in grasland had gelegen. Hieruit blijkt,
dat 4 jaren niet voldoende zijn om de kwaal op te heffen.
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De herfstknollen vertoonden op deze perceelen in de voorgaande jaren pleksgewijs eveneens een slechten stand. Déze plekken kwamen volgens den inzender
geheel overeen met die plaatsen, waar de bieten door d,e aaltjes waren aangetast.
Uit de literatuur is bekend dat het bietenaaltje ook verschillende kruisbloemigen aantast (zie bladz. 14, onder koolzaad). Vermoedelijk zullen deze slechte
plekken in de herfstknollen dan ook het gevolg zijn geweest van aantasting
door het bietenaaltje. Dit zal echter eerst bevestigd kunnen worden, wanneer er
stoppelknollen op de betreffende perceelen verbouwd zullen worden.
De haver vertoonde op de zieke plaatsen een normalen stand, waardoor dus be
vestigd wordt, dat het haver- en het bietenaaltje niet identiek zijn.
Schildpadtorretje. Dit voorjaar werd in vele bietenvelden, vooral in het Zuiden
van ons land, groote schade aangericht door vreterij van het schildpadtorretje.
Het bleek, dat zoowel het gestreepte schildpadtorretje {Cassida nobilis L.) als het
gevlekte schildpadtorretje (C. nebulosa L.) schade veroorzaakten. In verband met dit
hevig optreden werd in Mei een bericht uitgezonden, waarin aangegeven werd
hoe en waarmee de bestrijding uitgevoerd moest worden. Daar geen Derrispoeder
meer voorradig was, werd geadviseerd de bestrijding uit te voeren met arsenicumhoudende middelen (Parijsch groen, lood- of calciumarsenaat). Ook nu weer
deden zich verschillende gevallen voor, waarin reeds belangrijke schade was aan
gericht, voordat men tot de bestrijding overging, een fout, die in de praktijk nog
maar al te vaak gemaakt wordt. Regelmatige controle van de gewassen op het
voorkomen van plantenziekten en spoedig toepassen van bestrijdingsmiddelen
verdient alle aanbeveling.
Slechte stand van bieten op vlasperceel. Van onzen correspondent te Stedum
ontvingen wij eind Mei bietenplantjes, afkomstig van een perceel, waar als voor
vrucht vlas gestaan had, dat een ziekelijken en armelijken indruk maakte. De
wortels vertoonden hier en daar kleine insnoeringen en zwarte vlekjes, die zeer
waarschijnlijk een gevolg van dierlijke beschadiging waren. De jonge kiemblaadjes waren vaak eenigszins omgebogen. Dit deed denken aan thripsbeschadiging,
hoewel geen thrips op de ingezonden plantjes werden aangetroffen.
Op een ander gedeelte van hetzelfde perceel stonden wikken, die het ook „niet
deden". In de toppen der wikkeplantjes werden wel thrips gevonden, zoodat wel
vaststaat, dat deze parasiet den groei van de wikken belemmerd heeft. Ook bij de
bieten zal, gezien de ziekteverschijnselen, de thrips zoo goed als zeker als de oor
zaak van den slechten stand moeten worden beschouwd.
Op dit geval wordt hier nogmaals de aandacht gevestigd om er op te wijzen dat
vlas ook voor bieten en wikken een minder goede voorvrucht kan zijn. Zie ook
het Verslag over 1940, blz. 16.
Koolzaad. Phytomyza rufipes MEIG.Wij ontvingen in den herfst enkele inzendin
gen koolzaadplanten, waarvan de buitenste bladeren geheel geel gekleurd waren,
terwijl de iets jongere bladeren juist aan de randen geel begonnen te worden. In de
meeste gevallen kwamen in de bladstelen van deze geel verkleurde bladeren
gangen voor, veroorzaakt door de made van bovengenoemd vliegje. Hoewel bij
onderzoek van een groot aantal planten bleek, dat er ook enkele gele bladeren
voorkwamen, waarin geen enkele gang werd gevonden, moet uit dit onderzoek
toch geconcludeerd worden, dat de geelkleuring in deze gevallen een gevolg was
van vreterij door genoemde made.
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Waarschijnlijk waren er door het mooie weer in September nog vliegjes, die
haar eieren op de jonge koolzaadplantjes hebben afgezet.
Voor de levenswijze en dè bestrijding van dit insect kunnen wij verwijzen naar
blz. 25 en 26 van ons Verslag over het jaar 1941. Uit hetgeen aldaar medegedeeld
wordt, blijkt wèl dat bestrijding in de groote landbouwpractijk vrijwel onmogelijk
is. Van belangrijke schade in koolzaad hebben wij echter nog nooit iets verntfmerl.
Bietenaaltje in koolzaad. Naar aanleiding van in het najaar ontvangen inzen
dingen koolzaadplanten, die door het bietenaaltje waren aangetast en mede in
verband met de sterke uitbreiding van de koolzaadteelt, komt het ons gewenscht
voor er op te wijzen, dat het koolzaad en aanverwante kruisbloemigen tot de
waardplanten van het bietenaaltje behooren.
Hoewel de aan de wortels van koolzaadplanten voorkomende rijpe wijfjes niet
zoo talrijk zijn als bij bieten, kan door het grootere aantal planten per ha de
totale vermeerdering van het aantal aaltjes niet onbelangrijk zijn. Dit bleek o.a.
uit onderzoekingen, verricht aan het Instituut voor Suikerbietenteelt te Bergen
op Zoom, die gepubliceerd zijn in jaargang 1941, Deel XI, blz. 49 van dé Mededeelingen van genoemd instituut. Analoge resultaten worden vermeld in een pu
blicatie van H. OOFFART, Zur Frage des Ölfruchtanbaues auf Nematodenböden,
Zuckerrübenbau 1942, Heft 8, J. 24.
De landbouwer dient bij het opstellen van zijn teeltpian met deze feiten zoo
veel mogelijk rekening te houden en wel door zoo weinig mogelijk koolzaad en
andere kruisbloemigen op een bietenmoe perceel te verbouwen.
Beschadiging door larven van het koolzaadsnuittorretje Ceutorrhynchus assimilis
PAYK en maden van de koolzaadgalmug Cecidomyia brassicae WINN. werd dit jaar

op enkele perceelen in aanzienlijke mate waargenomen. Genoemd kevertje boort
gaatjes in de hauwen, waarin de eieren gorden gelegd. De daaruit komende larven
vreten de hauwen uit. De galmuggen gebruiken de door het snuitkevertje gemaakte
gaatjes om eveneens haar eieren in de hauw af te zetten. De schade, die deze para
sieten kunnen veroorzaken, kan zeer groot zijn. Waar de koolzaadverbouw in de
laatste jaren sterk is toegenomen, is het wel zaak om aan deze beschadiging de
noodige aandacht te schenken. Een direct bestrijdingsmiddel is niet aan te geven.
Voorkoming van al te groote schade zal alleen verkregen kunnen worden door
in gebieden, waar deze parasieten zitóh sterk hebben vermeerderd, den koolzaadverbouw voor ten minste een jaar stop te zetten. Misschien echter zal met het
nieuwe vangapparaat ter bestrijding van den koolzaadglanskever een zoo groot
aantal koolzaadsnuittorren gevangen kunnen worden, dat daarmede daadwerke
lijke bestrijding bereikt wordt.
Erwt. Vrij geregeld elk jaar worden ons erwten toegestuurd, waarvan de
bloenjen klein en groen blijven en als kluitjes op elkaar blijven zitten. Zie Pl. I,
fig. 1. De oorzaak van het verschijnsel is ons tot nu toe onbekend. In de
literatuur worden dergelijke vergrOeningen wel aan mijten toegeschreven. Bij
onderzoek kon in de hierbedoelde gevallen echter geen aantasting door mijten
worden vastgesteld.
Ook de gallenspecialist, Prof. DRW. M. DOCTÉRS VAN LEEUWEN te Leersum,
aan wien we materiaal toezonden, heeft daarin geen mijten gevonden. Z.Hgel.
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deelde ons hierbij echter het volgende mede: „Bij C. HOUARD, Les Zoocédies des
Plantes d' Europe, Vol. III, 1913, vind ik op de bladzijde onder nr. 6987 een
mijtgal op de bloem van de erwt aangehaald. HOUARD verwijst naar een publi
catie van C. MASSALONGO, Galle e simili produzioni anormali, Marcellia, Vol. VIII,
blz. 138. In figuur 5 geeft deze auteur een tamelijk goede afbeelding, welke onge
twijfeld bovenstaand geval betreft. Hij zegt, dat het er allen schijn van heeft, dat
mijten de oorzaak zijn, maar dat hij deze niet gevonden heeft. Hij noemt het een
„zoocecidio" met een ?. HOUARD heeft er een mijtgal van gemaakt en de be
schrijving van MASSALONGO overgenomen. De oorspronkelijke beschrijving van
M. luidt in de vertaling: Bij een gekweekte erwtenplant ontwikkelt zich aan de
uiteinden van alle bloemsteeltjes in plaats yan Bloempjes een meer of minder
gelobd conglomeraat ter grootte van een kleine hazelnoot, hetwelk bestaat uit
een groot aantal schutbladvormige draadjes. In de holten van die draadjes ont
wikkelen zich knopjes van kleine schubjes en vleezige uitwassen. In haar geheel
gelijkt de vervorming op de vergroeningen, die o.a. bij verschillende Campanulaçeae bekend zijn en veroorzaakt worden door Phytoptus-soorten." Ten slotte
meldt M. nog, dat hij noch mijten, noch andere parasieten heeft gevonden. Het
blijkt wel, dat vroegere onderzoekers niet gelukkiger waren dan wij ten opzichte
van het opsporen van de oorzaak van de vergroeningen der erwten. Vooralsnog
betwijfelen wij, dat mijten de oorzaak zouden zijn.
Botrytis-voetziekte en beschadiging door nachtvorst. Evenals in de jaren 1938 en
1941, trad ook in 1942 in de maand Mei en in de eerste helft van Juni de voet
ziekte op, die het gevolg is van een aantasting door Botrytis cinerea PERS. In
vele van dez& gevallen traden tevens verschijnselen op, die o.i. wezen op beschadi
ging door nachtvorst. In het jaarverslag over 1941 zijn over een en ander nadere
bijzonderheden te vinden op blz. 26 en 42.
Het zwart (Cladosporium ptsicolum SN.). Evenals in de jaren 1940 en 1941 trad
ook in 1942 op verscheidene erwtenperceelen in de maanden Juni en Juli in ern
stige mate het zwart op. Bijzonderheden over deze aantasting zijn te vinden in
ons jaarverslag 1940, blz. 10'
Tijdelijke geelverkleuring der topbladeren. Ons werden enkele gevallen ter kennis
gebracht van het optreden van een egale gele verkleuring van de topbladeren van
erwtenplanten omstreeks 25 Juü. Ook in voorgaande jaren werd dit verschijnsel
ons een paar maal meegedeeld. Aangezien geen bepaalde parasiet gevonden
werd, dachten wij indertijd aan de mogelijkheid van een ongunstige klimaats- of
bodeminvloed. Thans werd ons door een der kweekers meegedeeld, dat de geel
verkleuring weer geheel verdwenen was na een warme regenperiode tegen het
einde van Juni begin Juli. Meer waarnemingen zullen noodig zijn om de oorzaak
met zekerheid vast te stellen.
Thrips (Thrips angusticeps Uz.). In Mei kwamen op een aantal velden erwten
planten voor, waarvan de bladeren witgele vlekjes vertoonden. Bij onderzoek
bleek ons, dat in de jonge nog samengevouwen blaadjes larven en volwassen
exemplaren van Thrips angusticeps Uz. aanwezig waren, die, naar wij aannemen,
de witgele vlekjes veroorzaken. Deze thrips veroorzaakt bij het vlas de zooge
naamde „drietanden", welk verschijnsel ook wel het vertakkingseuvel genoemd
wordt (Verslag 1939, blz. 19).
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Slechte opkomst wegens gebruik van verkeerd ontsmettingsmiddel.
Van den assistent van den rijkslandbouwconsulent voor Zeeland te Schoondfjke kregen wij erwten, die slecht opkwamen, toegezonden. Er was reden om aan
te nemen, dat dit moest worden toegeschreven aan het ontsmetten met een te
groote hoeveelheid ontsmettingsstof. In dit geval zou gebruik gemaakt zijn |an
Abavit. Bij onderzoek van het toegezonden materiaal bleek echter al spoedig, dat
geen Abavit gebruikt was. Verder onderzoek heeft uitgewezen, dat in plaats van
Abavit, loodarsenaat als ontsmettingsmiddel was aangewend. Door ons is nage
gaan in hoeverre loodarsenaat erwten beschadigt bij gebruik maken van de voor
ontsmetting gebruikelijke hoeveelheid van Abavit, nl. 2 gram. Het resultaat
was als volgt:
kiempercentage

niet ontsmette erwten .....
met Abavit ontsmette erwten . .
met loodarsenaat ontsmette erwten

. .
70
. .
93
. 1 5

Ook bij boonen wordt de kiemkracht in zeer sterke mate verminderd door ont
smetting met loodarsenaat. Hetzelfde is het geval bij aanwending van calciumarsenaat. Bij uitleggen van 50 onbehandelde boonen tégen 50 met loodarsenaat
en 50 met calciumarsenaat behandelde boonen waren de opkomstcijfers respec
tievelijk 48, 3 en 0 .
Achteraf is gebleken, dat bij de ontsmetting met loodarsenaat geen opzet in
't spel is geweest, maar dat het personeel van den loonontsmetter, dat de ont
smetting heeft uitgevoerd, een vergissing had begaan. Met dit al beteekende dit
voor den verbouwer een aanzienlijke schadepost.
Voetziekten. Omstreeks half Juli ontvingen wij eenige monsters zieke erwten,
o.a. vanuit den Wilhelminapolder en vanuit de Klundert. Het loof van deze erwten
was bijna geheel geel verkleurd, terwijl de onderste bladeren reeds afstervings-,
verschijnselen vertoonden; de stengelvoet was daarenboven donker verkleurd.
Bij het door ons ingestelde onderzoek viel het op, dat de vaatbundels in ver
scheidene erwtenplanten, afkomstig uit de Klundert, over een grooteren afstand
rood verkleurd waren dan als regel voorkomt bij zieke erwten, waarbij een in
wendige roodverkleuring aanwezig is. De zieke erwten uit den Wilhelminapolder vertoonden die roodverkleuring, zoo al, dan toch over een veel kleineren
afstand.
Uit het materiaal afkomstig uit de Klundert werden de twee volgende zwam
men opgekweekt: Fusarium graminearum SCHWABE = Gibberella Saubinetii
(MONT.) SACC.1) alsmede Fusarium sambucinum FUCK.1)
Met deze beide Fusarium-soorten werden in den winter (1942) en in het voor
jaar (1943) inoculatie-proeven verricht, waarbij bleek, dat de eerst genoemde
zwam bij jonge erwten in ernstige mate een voetziekte kan veroorzaken, die veel
al gepaard gaat met een roodverkleuring der vaten. In de inoculatieproef was
deze verkleuring in sommige gevallen te vervolgen tot in de blaadjes. Met Fusa
rium sambucinum werden geen aantastingen verkregen. Een in het voorjaar 1943
bij een groot aantal erwtenrassen uitgevoerde inoculatie-proef met Fus. graminea
rum mislukte, doordat veel erwtenplanten van vrijwel alle aanwezige rassen afDeterminatie door Prof. Dr J o h.® W e s t e r d ij k.
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stierven tengevolge van een aantasting door een zwam uit het geslacht Pythium.
Vermoedelijk was bij het koken de temperatuur niet voldoende doorgedrongen
in alle gedeelten van het grondmengsel, waarin veel kluiten bleken voor te komen.
Het uitwendig ziektebeeld der erwtenplanten Mansholts G.E.K. uit den Wilhelminapolder kwam in hoofdzaak overeen met het materiaal uit Klundert,
maar de inwendige roodverkleuring trad lang niet in die mate op en was meer
malen zelfs geheel afwezig.
Uit den donker verkleurden stengelvoet of uit het daarboven gelegen stengel
deel werden de volgende zwammen opgekweekt: Ascochyta sp. (vermoedelijk
A. pinodella JONES), Fusarium solani (MART.) APP. et WR. *), Fusarium grarrünearum SCHW. x) en Fusarium oxysporum SCHL. forma 8 SN. X)
Deze laatste veroorzaakt de bekende St. Jansziekte der erwten. Ir C. J. DROOGENDIJK, Rijkslandbouwconsulent te Goes betwijfelt of de St. Jansziekte de
hoofdoorzaak zal zijn geweest van het afsterven van dit perceel erwten. Volgens
hem zal daarvoor vermoedelijk een andere ziekte verantwoordelijk zijn, die niet
pleksgewijze optreedt, zooals bij de St. Jansziekte het geval is. Of een der andere
uit de zieke erwten opgekweekte zwammen de voornaamste oorzaak geweest is,
wordt nog nader onderzocht.
Naderhand werd ons meegedeeld, dat op het rassenproefveld van de Proefboerderij van de Bedrijfsorganisatie voor den Landbouw in Niervaart, Zwaluwe
en omstreken alsook op het rassenproefveld van het Landbouwproefbedrijf van
den Wilhelminapolder duidelijke verschillen aan den dag waren getreden tusschen een aantal daar verbouwde erwtenrassen ten opzichte van een aldaar
ernstig optredende voetziekte.
Ernstig aangetast waren de rassen: Unica, Unica x Eminent, Unica x Corona,
Mansholts plukerwt en Mansholts G.E.K., vrij resistent waren de rassen: Erecta
C.B., Rondo C.B., Parelerwt C.B. en een aantal andere rassen waaronder vele
Schokkerrassen.
Aangezien ons geen materiaal van deze proefvelden ter onderzoek was toege
zonden, kunnen wij niet met zekerheid beoordeelen, welke voetziekte op deze
proefvelden is opgetreden. Het materiaal, afkomstig uit Klundert, kwam van
een perceel, dat gelegen was naast het rassenproefveld.
Ook in 1943 is deze voetziekte voornamelijk in Zeeland, op de Zuid-Hollandsche eilanden en in Noord-Brabant in zeer ernstige mate opgetreden; op eenige
proefvelden werden wederom dezelfde verschillen in vatbaarheid tusschen
erwtenrassen opgemerkt als in 1942. Wij hopen thans aan de hand van het in 1943
ons toegezonden materiaal de oorzaak van deze voetziekte te kunnen vaststellen.
Boonen. Vetvlekkenziekte. Dit jaar trad, vooral in het Zuiden van ons land, de
vetvlekkenziekte in zoo'n sterke mate op, dat op vele perceelen de oogst, speciaal
van de Ceka bruine boonen, als mislukt moest worden beschouwd. Blijkbaar
zijn de weersomstandigheden voor de verspreiding van deze bacterieziekte zeer
gunstig geweest. Bijzonderheden over deze ziekte worden vermeld in het artikel
van Ir N. HUBBELING in het Tijdschrift over Plantenziekten, Jaarg. 48, afl. 6,
Nov.-Dec. 1942.
Bruine boonen. In 1942 werden nog al eens bruine boonen toegestuurd met
vlekken en afwijkende vormen. Van een oogst van bruine boonen oogstte men
r)
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boontjes in allerlei kleuren: wit, bruin, bruinrood, grijs, grijsgroen en zwart.
Bovendien waren de boonen vaak min of meer gevlekt of gespikkeld. Bij nader
onderzoek bleek, dat deze verschijnselen het gevolg waren van kruisingen, welke
in 1941 moeten hebben plaats gehad bij al of niet zuivere rassen, die te velde
zeer dicht bij elkaar stonden.
In de nateelt kunnen dan verschillende vormen optreden, die in de oorspronke
lijke rassen niet voorkomen.
Sojaboon. Ascochyta-aantasting. Uit Limburg werden zieke sojaboonen gezon
den, waarvan de bladeren eerst gele vlekjes vertoonden, daarna geel werden en
ten slotte afvielen, zoodat de planten geheel bladerloos werden.
Bij onderzoek bleek op de vlekjes een Ascochyta-soort voor te komen. Aan
genomen kan worden, dat deze zwam de vlekjes veroorzaakt heeft, maar het valt
zeer te betwijfelen of het geheel geel worden en daarna afvallen der bladeren het
gevolg is van aantasting door deze zwam.
Eerder zal hierbij gedacht moeten worden aan een andere, ons echter onbekende
oorzaak.
Karwij {Bremraapaantasting). Uit Oioningen ontvingen wij karwijplanten, op
de wortels waarvan bremraap woekerde. Bij determinatie door Dr VENEMA van
het Laboratorium voor plantensystematiek en -geografie, bleek deze plant te
behooren tot de soort Orobanche minor SUTTON. Deze plant komt in het algemeen
voor op Trifolium-soorten, vooral T. proteose en T. medium. In de gedetaileerde
waard plant enlijst van deze parasiet, voorkomende in de monografie van
GÜNTHER BECK-MANNAGETTA (1930) is karwij niet opgenomen. In deze lijst
worden wel enkele Umbelliferen genoemd, zooals Dauern carota (peen). Hierdoor
wordt het aannemelijk, dat bremraap ook op karwij, die tot de familie der Um
belliferen behoort, kan woekeren. Zeer waarschijnlijk is dit de eerste keer,
dat bremraap op karwij is waargenomen.
Op het betreffende karwijperceel had in 1938 klaver gestaan, waarin veel
bremraap voorkwam. In de daaropvolgende jaren waren haver, tarwe en erwten
verbouwd. Na 1938 werd voor het eerst weer bremraap aangetroffen, nu op de
karwij.
Dit is hieruit te verklaren, dat het zeer overvloedig gevormde, stoffijne zaad
eenige jaren (6-8) in den grond kan achterblijven. Komen vlak in de buurt van
het zaad planten te staan, waarop Orobanche kan woekeren, dan ontkiemen de
zaden. Hoewel de zaden ook gemakkelijk met den wind vervoerd kunnen worden
en het dus niet geheel uitgesloten is, dat op deze wijze het karwijperceel veront
reinigd is geworden, komt het ons waarschijnlijker voor, dat de gevonden Oroftancfte-planten afkomstig zijn van het zaad van 1938, temeer daar in de omgeving
zeer sporadisch bremraap voorkomt.
Volgens den inzender zouden ook enkele bremraapplanten alleen groeien. Dit
moet wel op een vergissing berusten. Orobanche bezit nl. geen bladgroen en kan
zich dus alleen in stand houden, door op andere planten te groeien. Het is een
echte parasiet. Vermoedelijk zullen het planten geweest zijn, die op lange
uitloopers van een andere bremraap ontstaan zijn. Als de planten nl. sterk wor
den, kunnen zij lange uitloopers vormen.
De bestrijding berust op het uittrekken en vernietigen (verbranden) van de
waard- en parasiteerende plant vóór zaadvorming heeft plaats gevonden. Voor
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alles moet echter gezorgd worden voor zeer schoon zaaizaad, waarin geen Orûr
banche-zaden voorkomen.
Blauwttiaanzaad. Dit jaar werd in Augustus in verschillende perceelen blauwmaanzaad eeA min of meer hevige aantasting door de zwam Dendryphium penicillatum FR. waargenomen. De weersomstandigheden waren in deze periode
bij uitstek geschikt voor het optreden van deze ziekte (veel vocht en soms vrij
hooge temperatuur). Bij aantasting van oudere planten ontstaan zwarte vlek
ken op stengels, bladnerven en zaadbollen, ten gevolge waarvan, mede door
het secundaire optreden van rottingsbacteriën, de planten vroegtijdig afsterven.
De zwam kan met het zaad overgaan, waardoor de kiemplantjes soms in
hevige mate aangetast kunnen worden en sterven. Hoewel ontsmetting van het
zaaizaad niet in alle gevallen een geheel bevredigende uitwerking heeft, mag
zaadontsmetting onder geen omstandigheid achterwege worden gelaten. Hier
door voorkomt men in sterke mate een aantasting van de kiemplantjes. Zaad
ontsmetting zal echter geen itivloed hebben op de aantasting van oudere planten,
daar het al of niet in belangrijke mate voorkomen van deze aantasting onder
invloed staat van klimatologische omstandigheden. De verspreiding van de
ziekte bij oudere planten geschiedt van plant op plant.
Vreterij door aardrupsen. Op een 2f ha groot veld blauwmaanzaad in
den Haarlemmermeerpolder werden öp £ gedeelte van de oppervlakte vrijwel
alle plantjes a.h.w. onthoofd, waarna ook het ondereinde afstierf. Een aardrups,
die van de uil Agrotis nigricans L., was de schuldige ; toen dit geconstateerd werd,
was de schade echter reeds grootendeels aangericht en waren de rupsen vrijwel
volwassen, zoodat het uitstrooien van een giftig lokaas (zie Med. 43, blz. 33)
geen resultaat meer kon opleveren.
Klaver. Meeldauw. Onze ambtenaar te Roosendaal schreef ons, dat hij een
veld Incarnaatklaver had aangetroffen, dat zoo hevig door meeldauw was aan
getast, dat van een mislukking gesproken kon worden. De enkele planten Roosendaalsche klaver, die in dit veld voorkwamen, waren niet aangetast. Incarnaat
klaver blijkt dus zeer gevoelig voor meeldauw te zijn, terwijl de schade blijkbaar
zeer aanzienlijk kan zijn.
Schade door vreterij van kevertjes van het geslacht Apion werd waargenomen
een perceel witte klaver, dat voor zaadwinning gehooid was geworden. De schade
door deze veel voorkomende kevertjeswas in dit geval hevig. Het perceel werd nl.
door de uit het hooi te voorschijn komende kevertjes bijna geheel kaal gevreten.
De bestrijding van deze kevertjes kan plaats hebben door het gewas met een
arsenicumhoudend middel te bespuiten. Deze bestrijding is echter niet toe te
passen, wanneer de klaver als veevoeder gebruikt wordt.
\
Klaverhooi. Rupsen van Hypsopygia costalis F. In verschillende schuren te
Ouddorp werden deze rupsen wederom lastig door aantasting van klaverhooi;
de bladachtige deelen werden opgevreten en de rest werd door spinsels en uit
werpselen verontreinigd, zoodat de paarden het hooi slecht wilden eten. Reeds
in ons Verslag over 1932, blz. 56 werd deze aantasting genoemd, eveneens uit
Ouddorp. Uit andere plaatsen in den lande kwam bij ons nog nimmer een klacht
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daaroverJbinnen; het is echter niet goed aan te nemen, dat deze niet bepaald
zeldzame vlinder alleen in Ouddorp schade zou doen.
Het is uiterst moeilijk deze aantasting te voorkomen. Men zou alleen tijdens
den vliegtijd der vlinders eenige malen de schuur volledig moeten bestuiven met
een insectendoodend poeder, maar het zal zeer ntoeilijk rijn het juiste tijdstip
daarvoor te bepalen. Dat zou moeten berusten op het waarnemen der vlinders, en
dat is in een hooischuur niet gemakkelijk, zeker niet voor leeken. Zitten de
rupsen, die gekropen zijn uit de door die vlinders gelegde eieren, eenmaal in het
het hooi, dan is er niets meer tegen te doen.
Hennep. Gele verkleuring der bladranden. De ingezonden planten vertoonden
geel verkleurde randen, waarin bruine, afgestorven plekjes voorkwamen, terwijl
bij enkele planten het weefsel langs de bladranden geheel af was afgestorven. Dit
voor ons onbekende verschijnsel is vrij zeker geen gevolg van één of andere
parasitaire aantasting. De werkelijke oorzaak kon echter evenmin worden aan
gegeven. Gedacht zou kunnen worden aan een tekort aan een of andere voedings
stof, wellicht gebrek aan kali.
OOFTBOOMEN

Peer. Uit Moerdijk werden ons peretakken toegezonden, waarvan de bladeren
eigenaardig waren omgekruld. Dit omkrullen kwam zoowel op vruchtdragende
als op niet vruchtdragende boomen voor.
De oorzaak van de vervorming kon niet met zekerheid worden vastgesteld,
maar vermoedelijk is zij het gevolg van vorstbeschadiging tijdens het knopstadium. Dit vermoeden werd bevestigd door een opmerking van den tuinman
van den betreffenden tuin, die meende het verschijnsel na vorst wel eerder te
hebben opgemerkt.
Stereum purpureum. Uit Zeeland werden ons enkele vruchten (Précoce de
Trévoux) toegezonden met witte, eenigszins gewelfde vlekjes; gevraagd werd of
dit verschijnsel door de loodglanszwam Stereum purpureum PERS. veroorzaakt
zou kunnen zijn. De vruchten waren afkomstig van loodglanszieke boomen.
Wij hadden het verschijnsel nog nooit waargenomen ; in de literatuur over de
loodglansziekte werd het, voor zoover wij hebben kunnen nagaan, ook niet
beschreven. Aanvankelijk veronderstelden wij, dat er geen verband zou bestaan
tusschen de vlekjes op de vruchten en de aantasting door de loodglanszwam.
Korten tijd na de inzending uit Zeeland ontvingen wij vruchten (Clapp's
Favourite, Louise Bonne d'Avranches) uit Wijk bij Duurstede met hetzelfde
verschijnsel ; ook deze vruchten waren afkomstig van loodglanszieke boomen.
Spoedig daarna kregen wij bericht over een zelfde geval, nu bij Légipont, te
Beesd. Bij een onderzoek ter plaatse bleken vele boomen, die ernstig Van de
vorst geleden hadden, door de loodglansziekte te zijn aangetast. Van deze boomen
vertoonden verschillende takken geen, andere wel loodglansverschijnselen. De
vruchten met vlekjes hingen alleen aan de loodglanszieke takken ; de nog gezonde
takken van de door Stereum purpureum aangetaste boomen droegen normale
vruchten. Hier was dus een sterke aanwijzing, dat de vlekjes op de vruchten (zie
Pl. I, fig. 3) toch in verband staan met de Stereum-aantasting.
Opmerkelijk bij de zieke pereboomen te Beesd was, dat de verkleuring in het

21
hout vrijwel uitsluitend in de één- en tweejarige takken, niet in de andere takken,
te zien was.
Er rees eenigen twijfel of de boomen door Stereum purpureum aangetast waren;
de verkleuring in het hout zou een gevolg van vorst kunnen zijn en de loodglans
v zou een physiologisch verschijnsel, al df niet het gevolg van de vorstbeschadiging,
kunnen zijn. In de cultures van het zieke hout ontwikkelde zich echter Stereum
purpureum, waaruit bleek, dat de boomen toch werkelijk aan de loodglansziekte
leden.
Nagegaan zal worden of deze boomen zich na sterk terugsnoeien zullen her
stellen.
Druif. Bruine, ingedeukte vlekken op de bessen. Telken jare bereiken ons ver
scheidene inzendingen van druiven, steeds van de soort Black Alicante, die harde,
ingezonken, bruinachtige plekken vertoonen ; in enkele gevallen zijn de geheele
druiven bruin geworden. Het is ons nimmer gelukt een parasitair organisme uit
zulke druiven op te kweeken. Wij zijn geneigd ook dit verschijnsel, evenals de
reeds meermalen in onze verslagen genoemde „Meiziekte", waarbij de bladeren
doode, bruine vlekken en knoppen en bloemsteeltjes meer zwarte vlekken ver
toonen, toe te schrijven aan de gevolgen van afwisselende weersgesteldheid, waar
door groote verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid optreden. Vooral te
groote luchtvochtigheid werkt deze ziektein dehand, waardoor zij veelal voorkomt
in kassen met onderbeplanting (bloemkool, peen, boonen enz.), waar veel gegoten
wordt en zich een groote bladmassa bevindt, welke veel water uitdampt.
Oordeelkundig luchten en zooveel mogelijk droog houden, o.a. door geregeld
losschoffelen en losharken van den grond, waardoor verdamping van water uit
den bodem wordt tegengegaan, zijn dus maatregelen om de beschreven ongewenschte verschijnselen tegen te gaan.
Skeletteermotje der ooftboomen, Anophila (Simaethis) pariana L. Tot dusver
hadden wij de rupsjes van dit veelvuldig aan ooftboomen, vooral appels (zie o.a.
Verslag 1939, blz. 27) voorkomend motje nog niet in kassen aangetroffen, maar in
1942 deed het te Reusel nogal schade aan druiven. Niet alleen de bladeren, maar
ook de bloem- en vruchtsteeltjes werden aangevreten en verdorden daardoor.
Het gelukte uit een zich in een spinseltje aan een verdord deel van een vruchttros
bevindend popje het imago op te kweeken, zoodat de identeiteit van den beschadiger vast staat.
Bespuiting met een maaggif tegen de eerste generatie rupsjes, waarvan (I.e.
blz. 28) een afdoend resultaat verwacht kan worden, is op druiven in kassen
zonder gevaar, dat op de bessen arsenicum aanwezig zal zijn, nog wel uitvoerbaar,
maar tegen de in Juli en Augustus vretende tweede generatie mag dit niet meer
geschieden.
Misschien zal het voor den mensch niet giftige, ook als maaggif tegen insecten
werkende nieuwe middel Gesarol hier uitkomst kunnen brengen, wanneer de
boven beschreven aantasting bij druif meer mocht voorkomen. Andere gevallen
zijn echter nog niet te onzer kennis gekomen.
Bladwesplarven in snoeihout. Larven van de bladwesp Ametastegia(Taxonus)
glabrata FALL., waarvan wij het voorkomen in appels vermeldden in onze Verslagen
over 1934 en 1939, resp. op blz. 15 en 28, werden eind November van dit jaar
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Angetroffen in het inwendige van stukjes snoeihout van Frankenthaler-druiven.
Deze bastaardrupsen, die op verschillende Polygonaceeën leven, kruipen in den
herfst in het merg van verschillende planten, doch ook vaak in appels. De aanwezigheid van de larven in het snoeihout wijst dus niet op een beschadiging van
het hout; maatregelen ter bestrijding behoefden dan ook niet te worden genomen.
Kersezaailingen. Onze ambtenaar te Mill heeft in Augustus bladeren van
kersezaailingen ingezonden, die door een parasitaire ziekte waren aangetast.
Reeds eind Augustus stonden bedoelde zaailingen geheel bladerloos. De bladeren
bleken te zijn aangetast door een zwam van het geslacht Cylindrosporium. Nu
heeft de zwam Gnomotiia erythrostoma AUERSW., de oorzaak van de „Blattbräune
der Kirschen", een ziekte, die in elk Duitsch boek uitvoerig besproken wordt en
daar te lande in sommige jaren veel schade moet doen en ook in Engeland en
Amerika voorkomt, als conidiënvorm Cylindrosporium padi. Maar voor deze
ziekte is typisch, dat de bladeren niet afvallen, maar bruin geworden aan den
boom blijven hangen aan gekromde stelen. Het volgend voorjaar vormen zich op
deze doöde bladeren peritheciën van Gnomonia, waarvan dan de nieuwe besmet
ting uitgaat. In dit geval bleven de bladeren echter niet aan den boom hangen,
maar vielen vroegtijdig af. Daardoor zijn wij niet zeker of de gevonden Cylin
drosporium wel bij Gnomonia hoort.
Aan den onderkant van de bladeren waren met het bloöte oog glasachtige bult
jes en witachtig pluis te zien. De glasachtige bultjes waren de fructificaties van
de Cylindrosporium, die onder de opperhuid worden aangelegd en deze later doen
barsten. Dan komen de sporen in massa vrij en dié zullen opgedroogd het wit
achtige pluis vormen. Op Pl. I, fig. 2 is een aantal aangetaste bladeren afgebeeld.
Het is de eerste maal, dat deze ziekte door ons is waargenomen.
Wij hebben aangeraden de gevallen bladeren zoo spoedig mogelijk te verzame
len en te verbranden, daarna in het voorjaar de zaailingen te bespuiten met 1%
Bordeauxsche pap als de knoppen flink gezwollen zijn en na de bladvorming met
1 % Californische pap. Genoemde bespuitingen zijn niet uitgevoerd en wij heb
ben deze ziekte niet nader kunnen bestudeeren, doordat deze zaailingen nog
vóór het eind van 1942 opgeruimd geworden zijn.
WARMOEZERIJGEWASSEN

.Meloen. Vliegmaden in de stengels. Te Coevorden stierven op een kweekerij meer
dan tweehonderd jonge meloenplantjes, doordat vliegmaden de stengeltjes had
den uitgeboord. Het gelukte een aantal maden tot imagines op te kweeken,
waarbij deze bleken te behooren tot de soort Chortophila trichodactyla ROND.,
welke soort zeer na verwant is aan de mieer bekende, zeer polyphage Ch. cilicrura
ROND., en wellicht identiek met Ch. funesta J. KÜHN, veelal de lupinevlieg ge
noemd. Op blz. 50 van ons Verslag over 1941 is iets over de verschillende, vaak
met elkaar verwarde, planten aantastende vliegsoorten te lezen.
Tegen de beschadiging in kwestie aan de meloenen was niets te doen. De maden
in de stengels zijn onbereikbaar voor eenig insecticide. Deze aantasting is tot
dusver een unicum; zou zij meer algemeen optreden, dan zal getracht moeten
worden een middel ter voorkoming te vinden. Wij denken hierbij b.v. aan het
succes der behandeling van uien- en preizaad met calomel (zie Verslag 1939,
blz. 56) tegen de uienvlieg.
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Boonen. Phyllobius pomonae OL. Op een ± 3 ha^root gescheurd weiland te
Limmen, waarop volkstuinen waren aangelegd, bleef aan de vele daarop uitge
zette boonen bijna geen plant onaangetast door de bovengenoemde snuitkevers.
De schade was aanzienlijk, daar er soms ruim 40 kevertjes op één plant aanwezig
waren. Door een tweemalige bespuiting met 0,3 % loodarsenaat werd aan de
plaag radicaal een eind gemaakt, daar na de tweede bespuiting geen kever meer in
leven bleef. Bestuiving met Gesarol (zie blz. 41 e.v.) had weinig succes, hetgeen ech
ter niet te wijten was aan het middel, maar aan den inde kuststreek steeds, zelfs als
het dieper in het land vrijwel windstil is, waaienden wind, die het vrijwel on
mogelijk maakt het poeder op de juiste plaats, i.e. de boonenrijen, te krijgen.
Spuiten verdient in de kuststreek de voorkeur boven stuiven.
Het genoemde snuitkevertje is de eenige soort van het geslacht Phyllobius,
die niet op boomen of heesters, maar op lage, kruidachtige planten leeft. Dit is
echter het eerste geval van ernstige schade in ons land, dat te onzer kennis kwam.
In de literatuur wordt melding gemaakt van aantasting van boekweit en van
bieten, maar dat slechts in één enkel geval. Aan aardappelen vreet het kevertje
blijkbaar niet, want in een veld te Wolvega, waarin er vele exemplaren van voor
kwamen (men vond er soms wel dertig op één plant), werd het aardappelloof
niet beschadigd.
Aantasting door vliegmaden. „Soldaatjes". Uit allerlei plaatsen kwamen in
zendingen van jonge boonenplantjes, wier stengeltjes eii zaadlobben op de
bekende wijze (zie b.v. Verslag 1935, blz. 17) waren uitgeboord door vlieg
maden. In alle gevallen bleken dit maden van de vlieg Chortophila cilicruca
ROND., die vaak sjalottenvlieg wordt genoemd. Men zie over dezevliegensoortenkwestie Verslag 1941, blz. 50 en dit Verslag, blz. 22 bij meloen.
Blijkbaar is in 1942 het weer ten tijde van het opkomen der meeste boonen
bijzonder gunstig voor de vlucht en dus voor het eileggen der vliegen geweest.
Vroeg en laat gelegde boonen troffen bij het bovenkomen niet zoo'n groot aantal
vliegen aan en werden dus veel minder aangetast.
Pronkboonen. Sterke vertakking. Reeds eenige jaren vertoonen de pronkboonen
bij een kweeker te Giekerk een eigenaardig verschijnsel. De planten maken een
groot aantal ranken, welke korter blijven dan normaal groeiende. De opbrengst
van dergelijke planten is gering.
Voor zoover wij hebben kunnen nagaan was de vorming van een abnormaal
aantal ranken niet het gevolg van een dierlijke beschadiging; van een schimmel
aantasting viel ook niets te bespeuren.
"Daar het verschijnsel voorkwam bij planten, gegroeid uit drie verschillende
partijtjes zaad, is het wel zeker, dat de oorzaak in de omstandigheden moet
worden gezocht.
Het grondonderzoek leverde niets positiefs op; de grond was aan den zuren
kant, maar ongetwijfeld zullen vaker normaal groeiende boonen zich ontwikkeld
hebben op grond met een zelfden zuurgraad.
De oorzaak is onbekend gebleven.
Rhabarber. Te droge standplaats. Uit Heemstede zond men ons stukken van
rhabarberbladeren met bruine, rood omrande vlekken, met de klacht, dat de
bladeren geel werden en de stelen klein bleven. Ofschoon in de literatuur eenige
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zwammen genoemd worden, <Jie zulke bladvlekken bij rhabarber kunnen ver
oorzaken, hebben wij bij vroegere inzendingen toch maar zelden zulk een zwam
aangetroffen, evenmin als in dit geval.
Bij een ter plaatse ingesteld onderzoek kon worden vastgesteld, dat zeer waar
schijnlijk gebrek aan vocht de oorzaak was; niet alleen de rhabarber, doch ook
de andere planten in den tuin leden aan water- en voedselgebrek. Nadat regen
was gevallen, vertoonden de jonge bladeren der rhabarber de vlekken niet meer,
maar de stand bleef door voedselgebrek op den schralen grond nog armoedig.
Bloemkool. Beschadiging door dinitro-ortho-cresol in kassen. In een druivenkas
te Vleuten, waar de druiveboomen in het voorjaar met boomkleurstof bespoten
moesten worden, zijn de onderstaande bloemkoolplanten afgedekt geworden met
rietmatten, maar er was toch sproeistof op de planten gekomen. Eerst werden de
planten geel en 3 dagen na het spuiten waren alle planten dood.
In andere gevallen in het Westland, waarbij het uitgesloten was, dat sproeistof
op de planten gekomen was, vertoonden bloemkool, sla en spinazie bladverbran
ding en gingen aan de gevolgen te gronde. In enkele gevallen heeft een en ander
zich" voorgedaan bij bloemkool en sla, die eerst eenigen tijd na het bespuiten van
de druive- of perzikboomen in de kas geplant waren. Vrij zeker ging de giftige
werking niet via den grond, doch door de lucht. Vermoedelijk ontstaan er voor
de planten giftige dampen uit het residu van de boomkleurstoffen op de bespoten
boomen. Het is raadzaam in ruime mate te luchten na een bespuiting met boom
kleurstoffen. Schade aan de later verschijnende druivescheuten en perzik
scheuten is niet waargenomen.
Spitskool. Bembidium sp.? In November werden jonge spitskoolplanten in
bakken beschadigd door loopkeverlarven. Deze vraten zoowel aan de bladeren
als aan de stengels. Van een groot gedeelte der plantjes werd de stengel direct
boven de aardoppervlakte geheel of gedeeltelijk doorgevreten, in andere plantjes
werden keverlarven in het hart der planten aangetroffen.
Deze beschadiging was ons tot heden niet onder oogen gekomen. Ook in het
buitenland zijn slechts weinig gevallen van een dergelijke aantasting bekend. In
Noorwegen en Denemarken is geruimen. tijd geleden de loopkever Bembidium
lampros HRBST. in grooten getale waargenomen in koolakkers, waar de jonge
planten werden vernield. Wellicht is dit dezelfde loopkeversoort als die, waarvan
de larve thans in ons land onder glas schade heeft aangericht.
Ter bestrijding is bij ontstentenis van Derris aangeraden'Calcid te probeeren.
Weliswaar bestaan over de gevoeligheid van kool voor dit gas geen gegeverft,
doch wij verwachten, dat kool er wel tegen zal kunnen. In dezelfde bakken
stond sla, welke ter voorkoming van schade door de Calcidbehandeling met be
hulp van glas- of houtwerk van de spitskool moest worden gescheiden.
Peterselie. Ceuthorrhynchus terminatus HBST. Uit Aalsmeer werden ons jonge
peterselieplantjes gezqnden, waarin snuitkeverlarven gangen vraten in den voet,
die eenigszins galachtig verdikt was. Ofschoon de opkweeking der larven tot
imago niet gelukt is, kan toch wel worden aangenomen, dat dit larven waren van
bovengenoemden kleinen, zwarten snuitkever, die in ons verslag 1938, blz. 39
vermeld zijn als gangen gravende in de stengels van oudere peterselieplanten.
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Bestrijdingsmaatregelen tegen dit insect konden niet worden aangegeven. Ge
lukkig is de schade, die het aanricht, niet van groote beteekenis.
Wortelen. Agrotis segetum L., de grauwe aardrups. Deze telken jare en overal
in den lande veelvuldig voorkomende rupsen, die vrijwel alle planten aantasten
(zie o.a. blz. 28 bij tabak), deden in een warmoezerijbedrijf in den Beemster veel
schade in bakken met jonge worteltjes, waar zij de kopjes uitvraten, een ongewone
en zeer nadeelige wijze van beschadiging!
Wegvangen zou hier uitvoerbaar zijn geweest, ware het niet, dat dit voor deze
nachtdieren 's avonds of 's nachts moet geschieden, hetgeen in dezen tijd niet
gedaan kan worden, daar buiten niet met licht mag gewerkt worden.
Het uitstrooien van een giftig mengsel als lokaas (zie Meded. 43, blz. 33), stuit
op een andere aan dezen tijd verbonden moeilijkheid, nl. de schaarschheid der
daarvoor noodige stoffen.
Tabak. De tabakschaarschte is oorzaak, dat de teelt van tabak in het centrum
der belangstelling is komen te staan. Niet alleen is de beroepsteelt in het Land
van Maas en Waal en bij Rhenen en Amerongen weer wat opgeleefd, maar ook
hebben tallooze particulieren wat tabak geplant, al waren dat dikwijls maar
enkele tientallen planten. Geen wonder dan ook, dat ons verscheidene tientallen
zendingen en klachten betreffende het een of andere euvel in de tabak bereikten.
Herhaaldelijk werden ook, vaak in gezelschap met Prof. Dr H. M. QUANJER of
zijn medewerkers voor virusziekten en met 1rs J. TEMME en W. WILTEN van
het Laboratorium voor Microbiologie voor bacterieziekten, tabaksvelden in het
Land van Maas en Waal bezocht; eenige van deze ziekten werden in de betref
fende laboratoria nader bestudeerd; enkele publicaties daarover zijn reeds ver
schenen. *)
Virusziekten. De ziekte, in het Land van Maas en Waal „ratel" of „patrijs"
genoemd, waarvan reeds melding werd gemaakt in onze verslagen over 1937
(blz. 20) en 1940 (blz. 47), trad in 1942 heftiger op dan in de daaraan voorafgaande
jaren. Het leek waarschijnlijk, dat het zgn. „ringspotvirus" er de oorzaak
van is, maar dit is nog niet langs wetenschappelijken weg vastgesteld. Op
de bladeren verschijnen eerst lichter gekleurde min of meer cirkelvormige,
soms ook wat hoekige grootere of kleinere figuurtjes. Later worden deze
plekjes vaak necrotisch, en in ernstige gevallen scheurt het blad, dat bovendien
niet behoorlijk uitgroeit, s t u k , zoodat h e t beeld o n ts ta a t, d a t Plaat II, fig. 5
weergeeft. Veelal krijgt de stengel donkere strepen, op welke plaatsen het
Weefsel in den stengel bruin en droogrot is geworden, zoodat zich holten heb
ben gevörmd. Prof. QUANJER heeft geconstateerd (zie het in de noot genoemd
artikel), dat de ziekteverwekker in den grond achterblijft ; in gestoomden grond
en in grond, waarop niet eerder tabak had gestaan, bleven de planten namelijk
gezond, op grond, uit Maas en Waal naar Wageningen overgebracht van een
perceel, waarop veel ratel was voorgekomen, werden'verschillende planten ziek.
Ook kon hij vaststellen, dat de ring- en streepziekte, zooals hij de ziekte genoemd
heeft, reeds in de zaaibakken kan voorkomen, zoodat ter voorkoming van de
') J. Temme, „Natrot bij Tabak", in Tijdschr. over Plantenz., Jaarg. 49, afl. 4, Juli-Aug.
1943, p. 113.
H. M. Quanjer, „Bijdrage tot de kennis van de in Nederland voorkomende ziekten van
tabak op kleigrond", in Tijdschr. over Plantenz., Jaarg. 49, afl. 2, Mrt-April 1943, p. 37.
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ziekte ontsmetting van den grond voor die bakken en vruchtwisseling, waarbij
niet dan eens in de drie jaren op denzelfderi grond met tabak wordt teruggekomen,
aan te bevelen zijnl). Voor nadere bijzonderheden zij naar het artikel verwezen.
Het gewone tabaksmozaïek kwam eveneens veelvuldig voor; een extreem geval,
waarbij tal van bladeren draadvormig zijn geworden, is afgebeeld op Pl. 111, fig. 6.
Ook deze ziekte zou op dezelfde wijze te voorkomen zijn als ratel, mits daarbij
ook rekening gehouden wordt met de mogelijkheid van overbrenging van het
virus aan de handen of met het speeksel van rookers of pruimers. Zie hier
over hetgeen in Meded. 26 bij de mozaïekziekte van de tomaat is geschreven.
Te Leeuwen vertoonden vele jonge planten op het veld naast de gewone, mo
zaïekverschijnselen ronde, bruine of zwartachtige plekjes op de bladeren; zie
Pl. ILL, fig. 7. Prof. QUANJER hield dit voor de ziekte, die reeds enkele der eerste
onderzoekers over mozaïekziekte, ni. IWANOWSKI en BEIJERINCK, afgebeeld en
beschreven hebben onder den naam pokziekte. Prof. QUANJER was van oordeel, dat
deze vlekken, gecombineerd met typische verschijnselen van mozaïek, optreden
bij tabak, die lijdt aan een complex van twee virusziekten, nl. die, veroorzaakt
door het gewone tabaksmozaïekvirus en die, veroorzaakt doorhet weinig bekende
aardappel x-virus.
Ofschoon de zaak zich ernstig liet aanzien, daar zeer vele planten waren aan
getast, viel het toch erg mede, daar de planten zich aardig herstelden. Niet alleen
leden zij op ouderen leeftijd betrekkelijk weinig aan het gewone mozaïek, maar
de bruine vlekken vertoonden zich op de later gevormde bladeren niet meer.
Spikkel. Vanaf het midden van den zomer ziet men op tal van bladeren tame
lijk ronde, witte of bruinachtige vlekken, meestal met een donkerder rand. Dit
is het verschijnsel, dat in Deli „spikkel" wordt genoemd en daar veroorzaakt
wordt door de zwam Cercospora rticotianae E. et E. Deze zwam hebben wij echter
op onze Nederlandsche tabak nog nimmer aangetroffen, doch wel vonden wij in
het laatst van den zomer van 1942 twee andere zwammen op de spikkels, resp.
behoorende tot het geslacht Alternaria en Phyllosticta, soms beide op één spikkel.
Of deze zwammen behoorden tot de in Amerika voor tabak beschreven soorten
A. tabacina (E. et E.) HORI en Ph. nicotianae E. et E. dan wel tot andere soorten
van die geslachten, waarvan er eenige in de literatuur genoemd worden, is niet
uitgemaakt. Het is trouwens zeer de vraag, of dit wel werkelijk afzonderlijke
l) Het is zeer jammer, dat het wegens gebrek aan hout om een geschikten bak te maken,
niet mogelijk is geweest in 1943 in het Land van Maas en Waal op eenige plaatsen met den
voor dat doel verbouwden aardappelstoomer van Prof. Ir M. F. Visser dçn grond voor de
zaaibedden te stoomen. In plaats daarvan moest genoegen genomen worden met het koken
van den grond in een fornuispot. Door den Dienst werd een aantal malen grond op die wijze
behandeld, waarna op grond van de daarbij opgedane ervaring eene handleiding werd opge
steld, die aan de planters in Maas en Waal werd uitgereikt. De snelheid van werken viel zeer
mede, terwijl de grond, wanneer maar niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid water
werd gebruikt, niet te nat werd en een goede consistentie behield.
Uit den aard der zaak is deze werkwijze met een fornuispot niet geschikt voor complexen
van eenige uitgestrektheid. De voordeelen van ontsmetting van den bakgrond zijn echter
vele; het virus van ratel en mozaïek worden er door onschadelijk gemaakt, kiemschimmels
worden gedood, evenals alle aanwezige insectenlarven, aaltjes en eieren van slakken, die alle
als parasiet van de tabak kunnen optreden. Als bijkomstig voordeel komt het dooden van
wieren en onkruiden, die wel geen parasieten zijn, maar toch in de zaaibakken last kunnen
geven.

soorten zijn, en overigens is dit naamsvraagstuk ook niet zoo erg belangrijk.
Daarliet spikkel, door deze zwammen veroorzaakt, vooral optreedt tegen dat
de bladóren rijp worden of als de planten door sterken wind heen en weer geschud
en dus de fijne worteltjes wat beschadigd zijn, kan men het optreden min of
meer als een aanwijzing beschouwen, dat men wat vroeger moet plukken dan
men anders zou doen, daar een enkel spikkeltje niet hindert, maar te veel spikkels
de kwaliteit en de sterkte van het blad nadeelig beïnvloeden.
Op reeds voor of omstreeks het midden van den zomer aanwezige spikkels
(Pl. II, fig. 4) hebben wij in dit, noch in vorige jaren een der genoemde zwammen
aangetroffen. Waarschijnlijk hebben wij dan te doen met de ziekte, die „Wildfeuerkrankheit", „wild fire" of „feu savage" genoemd wordt. De oorzaak daar
van is de bacterie Bacterium (Pseudomonas) tabacum WOLF et FOSTER.
Schade van beteekenis is tot dusver door deze ziekte in ons land nog niet aan
gericht, maar in het buitenland behoort zij tot de gevreesde tabaksziekten (zie
„Tabacco diseases and decays", door F. A. WOLF, blz. 213-228). Inhetafgeloopen
jaar is het niet gelukt er zekerheid over te krijgen of deze bacterie ook bij
ons het vroege spikkel veroorzaakt; wij hopen, dat men aan het „Laborato
rium voor Microbiologie" gelegenheid zal hebben om deze zaak in 1943 in studie
te nemen.
Natrot. Enkele inzendingen bereikten ons van bladeren, waarvan de hoofd- .
nerf bruin en rot was, terwijl in verder gevorderde gevallen ook de zijnerven en
het daartusschen gelegen bladmoes in dien toestand verkeerden.
Het gelukte Ir J. TEMME van het bovengenoemde laboratorium uit zulk mate
riaal een bacterie tp isoleeren, die in staat bleek bij inoculatie in gezonde bladeren
de beschreven verschijnselen te doen ontstaan. Hij is van meening hier met een
nog niet bekende bacterie te doen te hebben, die verwant is aan Bacterium phytophthorum APPEL, de oorzaak der zwartbeenigheid bij aardappelen, en Bacterium
carotovorum L. R. JONES, die natrot van wortelen (Daucus) en andere vleezige
plantendeelen veroorzaakt. Deze bacterie is met de door haar veroorzaakte
ziekteverschijnselen door Ir TEMME in het in de noot op blz. 25 aangehaalde
artikel onder den naam van Erwinia nicotianae beschreven. Daar zijn dus nadere
bijzonderheden te vinden.
Stengelrot. In een vrij groot veld nicotine-tabak (Nicotiana rustica) te Leeuwen
waren tegen het einde van den zomer vele planten ernstig ziek. De stengel was
bruin en rot, zoo ook de bladstelen aan dat rotte gedeelte; de rotte stengel had
den top niet meer kunnen dragen, zoodat deze er naar beneden geknakt langs
hing, te midden van de bladeren aan de eveneens geknakte bladstelen (zie Pl. X,
fig. 2 in het artikel van TEMME). Het geheel gaf sterk den indruk het gevolg van
een aantasting door bacteriën te zijn en deed eenigszins aan de beruchte Delische
slijmziekte denken. Ir TEMME isoleerde uit de zieke tabak een bacterie, die mor
phologisch geheel met die van de zooeven beschreven ziekte overeenkwam ; of
dit ook physiologisch het geval is, moet nog worden uitgemaakt, evenals de vraag,,
of de geïsoleerde bacterie werkelijk de primaire oorzaak van deze ongetwijfeld
ernstige ziekte is. Een andere oorzaak kon in 1942 niet worden vastgesteld.
Het is te hopen, dat in 1943 over een en ander zekerheid verkregen wordt.1)
*) Dit is niet gelukt, daar dit stengelrot zich in 1943 niet heeft voorgedaan.
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Kiemschimmels. Ofschoon de grond der zaaibakken gewoonlijk noch ververscht,
noch ontsmet wordt, schijnt men tot dusver weinig last van het optreden dezer
schimmels, die het zgn. „smeul" of „smucht" veroorzaken, gehad te hebben. In
1942 kregen wij er enkele klachten over, o.a. van een amateur-tabaksteler uit
Arnhem. Wij gaven in dit geval den raad eens het middel Brassicol të probeeren, dat zeer goede resultaten tegen smeul in salade moet gegeven hebben. Het
resultaat was teleurstellend ; de tabak kon namelijk de behandeling niet verdragen.
Beter voldeden Aretan (0,1 %), Cheshunt-mengsel en Eau céleste (zie Meded.
43), die wij te Leeuwen, waar een zwam van het geslacht Pythium, waarschijnlijk
de bekende P. de Baryanum HESSE, de oorzaak van het ontstaan van ledige
plekken in de bakken tengevolge van het wegsmeulen der zaailingen was. De
grond op de zieke plekken werd naar rato van 10 liter per m2 met de verschillende^
oplossingen gedrenkt. De plantjes leden er niet in het minst van en de ziekte
kwam tot staan, hetgeen evenwel ook, misschien zelfs hoofdzakelijk, te danken
was aan het intreden van gunstig weer, zoodat voldoende gelucht kon worden.
Maar nu gebleken is, dat de tabak daar tegen kan, kunnen wij in elk geval nu
aanraden in geval van smeul Aretan te probeeren. Bij gebrek aan kopersulfaat
kunnen Cheshunt-mengsel en Eau céleste nu niet bereid worden.
Sclerotinia sclerotiorum MASSEE. Dat deze polyphagezwam ook tabak aantast,
baart geen verwondering. In 1942 bracht zij hier en daar in Maas en Waal heel wat
planten, zoowel van de gewone rooktabak (Nicotiana tabacum) als van de nicotine-tabak (N. rustica) tot afsterven. Op het eerste gezicht doen de verschijnselen
aan het boven beschreven stengelrot denken, omdat de bladeren aan de stervende
planten ook verdord langs den stengel hangen (Pl. IV, fig. 9). Er is echter altijd aan
den voet van den stengel of wat hooger een zieke, bruine, meestal concentrisch ge
ringde plek te vinden; in een vergevorderd stadium vindt men.op die plek zoowel
buiten op den stengel als in het rotte weefsel er onder de zwarte sclerotiën (fig. 10).
Ten einde besmetting van het land te voorkomen is het dus van het hoogste
belang de^ieke planten met de sclerotiën te verwijderen en te verbranden of diep
te begraven. Is een plant eenmaal aangetast, dan is zij niet meer te redden.
Stoomen van den grond zou de overwinterende sclerotiën dooden, maar deze
bewerking zal voorloopig nog wel onder de vrome wenschen gerangschikt moeten
worden, zulks op economische gronden, hetgeen ook geldt voor de toepassing van
chemicaliën, gesteld al, dat er bekend waren, die de sclerotiën dooden, hetgeen
niet het geval is.
Vreterij. Hiervan heeft de tabak in ons land over het algemeen niet veel tè
lijden. Plaatselijk worden wel eens eenige aardrupsen schadelijk (in 1942 vonden
wij als 'zoodanig de grauwe aardrups, Agrotis segetum L., de bastaardhoornrups
Mamestra persicariae L. en de rups van den klaveruil Mamestra trifolii ROTT.), een
enkele maal ook slakken, oorwormen, ritnaalden of engerlingen ;soms vreten sprink
hanen hier en daar een stuk uit een blad, maar van bepaalde plagen kan, behalve
misschien soms t.o.v. ritnaalden en van slakken, toch niet gesproken worden.
Het eenvoudigste en meest afdoende middel, wegvangen, is in de veelal kleine
aanplantingen, waarover het ging, zeer wel uitvoerbaar.
Dit geldt tot op zekere hoogte ook nog wel voor de grijze bolsnuittor Cneorrhinus
(Philopedon) plagiatus SCHALL. Dit vooral in de zandstreken algemeen voor
komende kevertje vreet aan vrijwel alle lage planten en gaf er in 1942 op ver
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schillende plaatsen blijk van jonge tabak allerminst te versmaden. Zoowel aan de
bladeren ais aan de jonge stengeltjes werd gevreten, zoodat de plantjes dood
gingen. Daar, waar wegzoeken wegens te groot oppervlak niet goed uitvoerbaar is
(de kevertjes, die overdag rustig op den grond tusschen aardkluitjes liggen, zijn
bovendien niet zoo heel gemakkelijk te vinden), zal tijdige bespuiting met loodof calciumarsenaat de kevertjes aan vergiftiging doen sterven.
Verbranding. In het begin van Juni werden ons vaft eenige plaatsen tabaks
bladeren toegezonden, waarvan het bladmoes tusschen de nerven verdwenen scheen, zoodat het blad er daar eenigszins glazig uitzag en men soms dacht, dat
het aan een zijde was afgevreten. Dit was echter geenszins het geval, de beide
opperhuiden waren volkomen ongeschonden.
De oplossing werd in onze eigen kleine tabaksaanplanting gevonden. De plantjes
waren daar in de eerste dagen van Juni uitgeplant. Spoedig daarop volgde ee§
buitengewoon warme dag met feilen zonneschijn, die den bodem sterk verhitte.
De plantjes, die zich nog niet geheel van den schok van het overplanten hadden
hersteld, lieten in den loop van den dag hunne blaadjes slap hangen. De onderste
blaadjes kwamen daardoor op den heeten grond te liggen en spoedig daarna ver
toonden ook zij de bovenbeschreven vlekken tusschen de nerven.
Wij konden de inzenders dus gerust stellen; van een ziekte was geen sprake en
de plantjes zouden zich volledig herstellen, hetgeen zij ook gedaan hebben.
LAAN- EN PARKBOOMEN

Eik. Eikenbladroller, Tortrix viridana L. Deze bladrollerrups, die nimmer ont
breekt, maar in sommige jaren tot sterke vermeerdering komt, beleefde in 1942
een topjaar, na in 1941 reeds op verschillende plaatsen de eikeboomen sterk te
hebben aangetast. Wij ontvingen in Mei en begin JunLvele inzendingen en tal
van klachten over vreterij door dit rupsje; zonder dat de boomen bepaald kaal
gevreten werden, verorberden de rupsen toch zooveel van het blad, dat men
overal door de kruinen heen keek. Gevaar, dat de boomen er door te gronde zou
den gaan, achtten wij niet aanwezig, daar de boomen naar onze meening zich bij
het uitloopen van het Sintjanslot zouden herstellen, zoodat dus na het midden
van den zomer niet veel meer van de beschadiging te zien zou zijn. Ongetwijfeld
spelen weersinvloeden in de zgn. gradatie van dit insect een groote rol. De vlinder
tjes vliegen in de tweede helft van Juni en begin Juli. Als zij dan gunstig, droog,
zonnig weer treffen, zullen vele eieren worden afgezet. Is het weder daarentegen
tijdens de vlucht koud en nat, dan zijn de vlinders weinig actief en vele zullen
voortijdig sterven. De eieren komen in April en Mei uit; de jonge rupsjes kruipen
dan eerst onder een knopschub in een knop, waar zij beschut zijn. Treffen de
teere, pas uit het ei gekomen rupsjes nat en koud weer, dan zullen er vele te
gronde gaan, vóór zij in de knoppen zijn gekropen.
Bij gunstige weersomstandigheden, vooral als deze een paar jaar achtereen
optreden, kan de vermeerdering tot een plaag leiden, zooals in 1942 het geval was.
Hoewel bestrijding in het algemeen niet rendabel is, kan deze onder bepaalde
omstandigheden toch noodig zijn. Dit was het geval op de Duno, waar de rupsen
aan de bezoekers veel last veroorzaakten. Aldaar is toen bestrijding, door bestiiiving met een poeder, dat J% rotenon en 7i«o% Pyrethrine bevatte, uitge
voerd, welke zeer gunstige resultaten heeft opgeleverd.

30
Dopluizen. Nabij Sittard werd op een twaalftal plm. 100-jarige eiken de aan
wezigheid van een groot aantal dopluizen van de soort Kermes quercus L. gecon
stateerd. Deze bevonden zich bij duizenden in spleten van de schors, vnl. aan
de Oostzijde van den stam.
In jongen toestand leven deze dopluizen op de bladeren; zij zetten zich hierop
vast, waarna spoedig de vorming van het notendopvormig schildje, waarmede
zij later bedekt zijn, begint. Tijdens den groei blijven de pooten in ontwikkeling
achter, zoodat de beweeglijkheid der dieren met het toenemen van den leeftijd
minder wordt. Toch zijn zij in het najaar nog in staat zich te verplaatsen en zich
naar de takken en dert stam te begeven.
Zij, die den stam bereiken, zoeken daarop een gunstige plaats uit, meestal
afgewend van het zonlicht (aan de Oostzijde, zooals werd waargenomen) en
brengen daar in halfvolwassen toestand den winter door. In het voorjaar begijnen
4e overwinterde dieren te groeien; zij bereiken in Mei hun volledige grootte,
waarna de afzetting der eieren, hetgeen onder het schild geschiedt, begint.
Aangezien de beheerder der eiken de schildluizen wenschte te bestrijden, werd
aangeraden in Februari of Maart te spuiten met een boomkleurstof (dinitro-ocresol).
Robinia pseudacacia. In het Verslag over 1940 (Mededeeling 98, blz. 25) wordt
melding gemaakt van eigenaardige rolling en vervorming van het blad van
Robinia pseudacacia L., waargenomen op verschillende plaatsen aan den rand
van den Wageningschen berg.
Naar aanleiding hiervan deelde Dr S. J. VAN OOSTSTROOM, conservator aan
het Rijksherbarium te Leiden, ons in November 1942 het volgende mede: „Het
zal U misschien interesseeren dat reeds in 1905 door VUYCK of> een vergadering
der Nederlandsche Botanische Vereeniging dezelfde afwijking werd gedemon
streerd, eveneens afkomstig uit Wageningen. In het Ned. Kruidkundig Archief
1906, p. 16, staat naar aanleiding van bovenbedoelde vergadering:
„...De heer VUYCK demonstreert een Robinia, uit de buurt van Wageningen,
waarvan alle bladen eigenaardig schroefvormig gedraaid zijn, wellicht door een
Phytoptus veroorzaakt. Niemand der aanwezigen kent het verschijnsel."
Onze kennis omtrent dit verschijnsel is dus sinds 1905 niet toegenomen, daar
ook wij het vermoeden geuit hebben, dat wij hier met een aantasting door Phy
toptus te doen hadden, maar daaromtrent geen zekerheid hebben kunnen krijgen.
Juniperus. Rupsen. Te Boskoop brachteri spanrupsjes, die in grooten getale op
Juniperus voorkwamen, hieraan schade teweeg. De rupsjes werden opgekweekt
en de vlinders later gedetermineerd als Cidaria (= Larentia) juniperata L. Dit
vlindertje komt op de plaatsen in Gelderland, Noord Brabant en Drente, waar
Juniperus in het wild groeit, tamelijk algerfieen voor. Buiten het oorspronkelijke
verbreidingsgebied, zooals in dit geval te Boskoop, wordt deze vlindersoort zelden
gevonden. Gevallen, dat de rupsen in boomkweekerijen voorkwamen en aldaar
schadelijk waren, zijn ons uit de buitenlandsche literatuur niet bekend.
Abies. Wórtelluis Prociphilus nidificus LOEW. Op wortels van Abies werden
wortelluizen aangetroffen, welke door den heer D. HILLE RIS LAMBERS gedeter
mineerd werden als Prociphilus nidificus (= Poschingeri HOLZNER). Deze luis
overwintert aan de wortels van verschillende Abiessoorten. In het voorjaar mi-
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greerenzij naar Fraxinus, waar zich kolonies vestigen op de bladeren en blad
stelen. Doör het steken en zuigen der luizen treedt vervorming der aangetaste
organen van den boom op, waardoor typische zgn. bladnesten kunnen ontstaan.
Diverse boomen en heesters. De honingzwam, Armillaria mellea VAHL, blijft een
lastige parasiet van allerlei houtige planten in parken en tuinen en zal dat blij
ven, zoolang geen gemakkelijk toe te passen methode gevonden is om de door den
grond groeiende rhizomorphen onschadelijk te maken. Herhaaldelijk moest in
onze verslagen van ernstige gevallen melding worden gemaakt (zie Verslag 1938,
blz. 52) en in 1942 vielen in een paar tuinen te Hilversum een sering, een Hy
drangea, een lijsterbes, een kers, een pruim en eén populier, te Wageningen een
Ampélopsis en een sering als offer, zulks tot groot leedwezen van de eigenaars,
wien wij geen afdoende methode-ter bestrijding aan de hand konden doen.
Slechts kon worden aangeraden door het graven van isoleergreppels tusschen
het nog niet aangetaste tuingedeelte en dat, waarin de aanwezigheid van
de zwam geconstateerd was, aan hare verdere voortwoekering paal en perk te
stellen en de doode struiken en boomen zorgvuldig uit te rooien, zoodat geen
wortelresten, waarop de zwam in stand kon blijven, in den grond achter bleven.
Hoe eenvoudig dit ook lijkt, zoo is een en ander in een begroeiden tuin toch heel
wat moeilijker uit te voeren dan neer te schrijven.
De eigenaars vermoedden, dat de boomen en struiken te Hilversum verzwakt
waren door stoffen uit een vlak bij de tuinen staande fabriek van een zeepsurrogaat. Deze stoffen bleken uit glauberzout (natriumsulfaat) te bestaan. In
den grond werd slechts 0,01 % glauberzout gevonden, zoodat van een te sterke
alcaliteit van den bodem ten gevolge van den aanvoer van dit zout uit de fabriek
moeilijk sprake kan zijn. In hoeverre het voortdurende stuiven van deze stof over
de bladeren en de kleine hoeveelheid in den grond het weerstandsvermogen der
door Armillaria te gronde gegane gewassen kan hebben verzwakt, is niet uit te
maken.
BLOEMISTERIJGEWASSEN

Calla's. Mozaïekziekte. Dat de aantasting door virusziekte bij sommige bloe
misterijgewassen ernstig kan zijn, blijkt uit de afbeelding van callabladeren op
pl. III, fig. 8. De Calla's werden in een kas te Heiloo gekweekt. Circa de helft
der planten vertoonde deze verschijnselen en moest worden opgeruimd.
In H. PAPE, Krankheiten und Schädlinge der Zierpflanzen, en in KENNETH
SMITH, A Textbook of Plant Virus Diseases, wordt de mozaïekziekte der Calla's
genoemd. KENNETH SMITH geeft een zeer mooie afbeelding van vervormde bloe
men in zoo'n geval. Bij het ons gestuurde zieke materiaal was wel een wit blad
bij de bloem, maar geen vervormde bloem.
Gypsophfla. Vliegmadeti in stekjes. Van 1000 Gypsop/ii/a-stekjes, die in de
tweede helft van Mei te Coevorden waren opgezet, was drie weken later ruim de
helft dood doordat de stengeltjes waren uitgeboord door vliegmaden. Deze kon
den met zekerheid worden gedetermineerd (zulks met behulp van vorm en ver
deeling der vleezige wratjes aan den achterkant, zie hiervoor Verslag 1941,
blz. 50) als die van de polyphage vliegsoort Chortophila cilicrura ROND. Dit in
sect werd in dit verslag reeds op blz. 22 en 23 besproken, terwijl voor de (zeer
begrensde!) mogelijkheden van bestrijding geldt, hetgeen daaromtrent op blz. 22
over Ch. trichodaetyla in meloenplantjes is medegedeeld.
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Lychnis Arkwrihtii. Vreterij door larven van lievenheersbeestjes. Te Beekbergen
kregen planten van deze soort een dor uiterlijk, doordat van zeer vele blaadjes
het bladmoes weggevreten werd op de karakteristieke manier, waarvan lig. 9,
pl. V van Verslag 1940 een beeld geeft. Dit is de vreterij door de larven van het
24-stippelig lievenheersbeestje Subcoccinella vigintiquattuorpunctata L. ; daar ook
nog eenige der sterk gedoomde larven gevonden werden; kan hierover geen
twijfel bestaan. Voor enkele bijzonderheden zij naar genoemd verslag verwezen.
Bespuiting met een maaggif zou stellig afdoende bestrijding geven, terwijl ook.
van bestuiving met Derris- of Gesarolpoeder (zie voor dit laatste, nieuwe middel
blz. 41 e.v.) goede resultaten verwacht kunnen worden, indien ook deze keverlarven
evenals die van bladkevers daar gevoelig voor zijn, hetgeen echter nog beproefd
moet worden.
Diverse bloemgewassen. Inwendige rupsenvreterij.Stengels van Dahlia, Gladiolus,
Helianthus, Zinnia, Datura en stamspercieboon knikten om ten gevolge van vre
terij van rupsen in het inwendige dezer stengels. De rupsen, waarvan enkele
exemplaren werden opgezonden, bleken larven van den micro-vlinder PyraUsta
nubilalis HB., een plm. 2-3 cm, crèmekleurig tot okergeel vlindertje, dat in het
voorjaar vliegt. Er komt van dezen vlinder slechts een generatie per jaar voor. De
jonge'rupsen worden reeds in Mei en Juni gevonden. Zij leven in het inwendige
van verschillende planten met dikke stengels, waarvan er enkele in ons Verslag
over 1934 op blz. 28 worden genoemd.
De rupsen groeien betrekkelijk langzaam, overwinteren in de uitgeholde sten
gels, waarin zij ook vaak verpoppen.
De aangewezen bestrijdingsmethode is het in den herfst afsnijden en vernieti
gen der aangetaste, vaak geknikte stengels.
Heliantbemum. Omknikken der bloemstengels. Uit Leiderdorp werden*ons goed
groeiende Helianthemumstengels toegestuurd, waarvan de bloemstengels omknikten, hetgeen een groote schadepost voor den kweeker beteekende.
Wetende, dat het kiepen van tulpen waarschijnlijk eenig verband houdt met
een te weinig aan kalk in den grond (dit verschijnsel kan ten deele bestreden
worden door toediening van calciumnitraat), hebben we hierin aanleiding ge
vonden den grond, waarop de Helianthemums geteeld werden, in bet Labora
torium voor Grondonderzoek te Groningen te laten onderzoeken. Uit het rapport
van Groningen bleek, dat de bewuste grond te Leiderdorp inderdaad flink zuur
was. In verband hiermee zal de Helianthemumkweeker in 1943 zijn grond een
extra kalkgift toedienen. We moeten afwachten, wat de planten in den zomer
te zien zullen geven.
.
Dianthus. Van de bladtoppen van opgezonden Dianthusplantjes was het
bladmoes weggevreten door mineerende insectenlarven. Aangezien geen larve
meer in de mijnen aanwezig was, was het niet mogelijk na te gaan, welke de ver
oorzaker van deze beschadiging was.
In ons Verslag over 1924 (pag. 20) wordt een aantasting beschreven, waarbij
vliegenmaden op ernstige wijze in anjers mineerden. Vliegen van deze maden
opgekweekt, werden destijds gedetermineerd door Prof. DE MEYERE als Chortophila (Hylemia) fugax MEIG. Dit is het eenige ons bekende geval, waarbij deze
algemeene vliegensoort aan anjers schade teweegbracht; in de buitenlandsche
literatuur is er niets over te vinden.
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Van een verwante soort, nï.Chortophila brunnescens ZErr.(of Hylemyia nigrescens)
genaamd, is het mineeren van anjerbladeren daarentegen meer bekend. Aange
zien de mijnen, die de laatste soort aanlegt, een ander verloop hebben, dan die,
welke voorkwamen in de opgezonden bladeren, is het zeer wel mogelijk, dat ook
in dit geval de beschadiging is veroorzaakt door Chortophila fugax.
BOL- EN KNOLGEWASSEN

Gladiolus. Op zandgrond, direct achter de duinen, werden bij de Gladiolus
soort Bit of Heaven zwarte punten aan den top en aan het bovenste gedeelte
der bladeren waargenomen. Bij verschillende telers van deze zes jaren geledenuit Amerika geïmporteerde soort kwam dit verschijnsel voor.
Zeer waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een anorganische oorzaak.
Om te trachten de oorzaak van het verschijnsel op te sporen, zullen knollen
van gladiolussen, waarvan de planten in 1942 de bovenbedoelde verschijnselen ver
toonden, in 1943 op verschillende gronden in de bollenstreek, zoo mogelijk ook
op klei, uitgezet worden en zal nagegaan worden, of de grondsoort of wel de weer
omstandigheden Invloed op het optreden van dit verschijnsel hebben.
VIJANDEN VAN SCHADELIJKE DIEREN

Roofwantsen Nabis apterus. Door onzen Controleur te Eist, de heer JANSEN,
werden roof wantsen van de soort Nabis apterus F. gevonden, welke vrouwelijke
wintervlinders uitzogen. Van deze brachyptere wantsensoort is bekend, dat zij op
verschillende loofboomen, o.a. meidoorn, hazelaar en eik voorkomt. In Juli wor
den vnl. nymphen gevonden; van Augustus tot in November imagines. De wijze
van overwinteren van dit insect is onbekend; het is niet waarschijnlijk, dat de
volwassen wantsen tijdens den winter in leven blijven, daar geen vermeldingen
omtrent haar voorkomen in het voorjaar bekend zijn.
Eert andere, op N. apterus gelijkende soort is N. lativentris BOH. (= myrmecoides COSTA). In Frankrijk is waargenomen, dat deze wants eieren van kool
witjes uitzuigt. In een verslag van het Comité ter bestudeering en bestrijding
van insectenplagen in bosschen wordt medegedeeld, dat N. lativentris té Arnhem
een belangrijke vijand vormt voor jonge rupsen van den bastaardsatijnvlinder.
OOK in Brabant is dit insect bij herhaling in de nabijheid van rupsennesten ge
vonden. De levenswijzen van beide wantsensoorten stemmen voor zoover bekend
verder met elkaar overeen.
DIVERSEN

Niet schadelijke insecten. Op den bast van appel- en pereboomen in de omgeving
van Rotterdam werden in groot aantal witte spinseltjes gevonden, waarin zich
lafven van Coniopterygidae (orde Neuroptera) bevonden. Bekend is de soort Conwenzia psociformis CURT., die op eiken leeft. De larven der eerste generatie spinnen
hare cocons op bladeren, die der tweede generatie op den bast. Als voorkomende
op appel en peer wordt geen soort genoemd; of daarop dus een andere soort
voorkomt, dan wel of de genoemde soort ook op andere boomen dan eik leeft, is
ons niet bekend. Onmogelijk is dit laatste zeker niet, daar de carnivore larven
hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitend, van bladluizen leven en dus niet, zooals vele
phytophage insecten, aan een of enkele bepaalde plantensoorten gebonden zijn.
s
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Spektorren in hondenvoeder (stokvlschafval). Een eigenaar van een aantal ras
hondjes te 's-Gravenhage had zich van een partij stokvischafval ter voedering
van die honden voorzien. Toen men het in April 1942 wilde gebfuiken, bleek het
te wemelen van insecten, die wij herkenden als spektorren (Dermsles lardarium L.),
Het voeder was bewaard in een grooten blikken emmer met deksel; het was dus
gemakkelijk te behandelen met M-gas (methallylchloride). De emmer had een
inhoud van 62 liter, waarvoor dus maar heel weinig methallylchloride (8 cm8
per 100 liter) noodig was. Wij zonden den eigenaar die kleine hoeveelheid toe. De
gassing werkte afdoend; er bleef geen kever in leven. Nadat het stokvischafval
weder goed uitgelucht was, zoodat de lucht van het M-gas was verdwenen, werd
het door de hondjes gretig gegeten.
Overlast door Insecten in woonruimten. Te St. Paneras waren ledigstaande
kippenhokken na vertimmering tijdelijk in gebruik genomen als woonruimten
voor geëvacueerden. Er kwamen daarin in het eind van Mei zooveel kevers voor,
dat afkeuring voor bewoning overwogen werd. Alle kevers, die men ons opzond,
behoorden tot de loopkeversoort Ophonus pubescens MÜLL., die aan aardbeien
soms aanmerkelijke schade doet door het afvreten der pitjes en knagen aan het
deze omringende vruchtvleesch. In de literatuur wordt medegedeeld, dat de kever
ook wel in huizen binnendringt en daar opgeslagen voorraden aantast. Het eerste
geval van last van deze kevers in huis in ons land deed zich in 1941 te Havelte
voor; zie Verslag 1941, blz. 36.
De kevers komen meestal in Juni uit de pop; uit de spoedig gelegde eieren ko
men na enkele dagen reeds de larven, die zoowel plantaardig als dierlijk voedsel
schijnen te nuttigen. Zij overwinteren in den bodem en beginnen in het voorjaar
weer te vreten om in Mei volwassen te worden en ter verpopping eenige centi
meters diep in den grond te kruipen. De kevers eten aardbeipitten, graankorrels
en kiemen van boschboomen. Zij verschijnen meestal plotseling in groot aantal'
op de aardbeibedden en verdwijnen gewoonlijk eenige dagen later even plotseling.
VII. Proefnemingen en onderzoekingen
BESTRIJDING VAN HET SPINT BIJ BOONEN

De spintmijten op boonen behooren tot de soort Tetrariychus urticae KOCH
(= Epitetranychas althacae v. HAMT.); van deze soort overwinteren de volwassen
diertjes.
Uit waarnemingen gedurende de laatste jaren in Andijk was gebleken, dat de
overwintering voornamelijk plaats heeft in de tonkinstokken en in de rietmatten;
daarom was het noodig, dat werd nagegaan, op welke wijze deze materialen ont
smet zouden kunnen worden.
Sommige telers waren er reeds toe overgegaan de stokken gedurende den win
ter onder water te leggen. Deze behandeling gaf niet altijd een bevredigend resul
taat, zij was ook nadeelig voor de stokken. Voor rietmatten was deze onder
dompelingsmethode onbruikbaar.
Er werden daarom proeven met verschillende middelen (Californische pap,
minerale oliën, formaline, naphtaline, M-gas) genomen om te trachten betere
methoden te vinden.
Wat de stokken betreft heeft het onderzoek uitgewezen, dat onderdompeling
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in water een geschikte methode is, mits deze eind April-begin Mei wordt toe
gepast. De mijten beginnen dan uit hun rustperiode te ontwaken; zij hebben dan
waarschijnlijk meer zuurstof noodig. Onderdompeling gedurende 1 à 2 weken is
dan voldoende om de mijten te dooden; deze korte behandeling is niet nadeelig
voor de stokken.
Men kan de stokken ook vroeger (Maart) warm plaatsen, b.v. in een gestookte
ruimte brengen of in een bak onder plat glas leggen; de mijten worden dan tot
activiteit geprikkeld, waardoor zij op zoek naar voedsel gaan, dat zij dan niet
vinden. Zij gaan dan spoedig dood.
Plaatst men de stokken zeer warm, dan verdrogen de mijten in haar schuilplaats.
De rietmatten kunnen, evenals de stokken, van mijten gezuiverd worden door
deze warmtebehandeling.
Een gunstig resultaat is ook met M-gas verkregen. De matten werden geplaatst
in een goed afgesloten ruimte ; daarin liet men methallylchloride (80 g per m8)
verdampen. Voor een ruimte van 60 m8 inhoud is 5 liter methallylchloride noodig,
waarvan de prijs ongeveer f3,—bedraagt.
Sommige telers bezitten een dubbel stel matten, dat zij om het andere jaar
gebruiken.
Nu in Andijk en omgeving spintvrije stokken en rietmatten werden gebruikt,
is er een einde aan de ernstige spintaantasting van de boonen gekomen.
SLAKKENBESTRIJDING

Ten gevolge van het niet meer beschikbaar zijn van kopersulfaat voor de be
strijding van slakken werd dit jaar gezocht naar geschikte vervangingsmiddelen.
Beproefd werden o.a.:
Koperslakkenbloem. Gezien de samenstelling van dit product en de zeer geringe
oplosbaarheid van de daarin aanwezige stoffen, waren de verwachtingen hier
omtrent niet hoog gespannen. Uit de genomen proeven in het laboratorium en
op het veld kwam dan ook duidelijk naar voren, dat koperslakkenbloem geener
lei doodende werking op slakken uitoefent. Bij de veldproeven werd op de
veldjes met koperslakkenbloem geen enkele doode slak gevonden; dit in tegen
stelling met de veldjes met fijne poederkalk en fijne poederkalk met kopersulfaät.
Ferrichloride. Vermengd met kalk in de verhouding van 1 op 20 gaf dit middel
goede resultaten. De snelle en afdoende werking was ook reeds in het laborato
rium gebleken. De sterke hygroscopiciteit van het middel, waardoor het product
vrijwel niet kruimelig te krijgen is, wat toch noodig is voor een homogene men
ging met de kalk, maakt dit middel voor de practijk echter ongeschikt.
Om de mogelijkheid van een schadelijke werking op het gewas na té gaan
werden twee veldjes van een perceel rogge van 2 bij 2 m bestrooid met een
mengsel van patentkali en ferrichloride naar rato van 400 kg per ha. De mengverhouding was resp. 20 op 1 en 10 op 1. Het uitstrooien had plaats bij druilerig
herfstweer, terwijl het weer de e.v. dagen eveneens donker bleef.
Na enkele dagen was waar te nemen dat de roggeplant jes wat slap en de blaad
jes aan de toppen iets grauwzwart verkleurd waren. Dit was vrijwel alleen het
geval op plekjes, waar de rogge dik stond. Later was niets bijzonders meer waar
te nemen. De werking van ferrichloride op een droog gewas en bij zonnig weer
werd niet nagegaan.
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Zinksultaat. Uit enkele oriënteerende laboratoriumproeven bleek, dat dit
middel een zeer goede doodende werking uitoefende. Verdere proeven werden
niet genomen.
ONTSMETTING VAN TABAKSZAAD

Ofschoon ons geen h.t.l. optredende ziekten van tabak bekend zijn, tegen welke
zaadontsmetting raadzaam is (behalve het op blz. 27 besproken „wild-fire", welks
aanwezigheid echter nog niet onomstootelijk vaststaat) hebben wij in 1942 een
paar oriënteerende proefjes genomen om te zien, of het zaad een gewoon ont
smettingsmiddel goed verdroeg. Genomen werd daarvoor Ceresan-nat en Ceresandroog. Een klein partijtje zaad werd gedurende J uur in £ % Ceresan-oplossing
gedompeld, een ander partijtje even lang in water, een derde werd droog ont
smet en een vierde onbehandeld gelaten. Het nat-ontsmette zaad kwam het
snelst op en bleef in de kiembakjes, waarin het gezaaid was, zeer aanmerkelijk bij
de andere voor. Bij het uitplanten was het verschil nog duidelijk te zien, alhoe
wel vooral het droog ontsmette partijtje toen al aardig was bijgekomen. Toen de
tabak eenige weken te velde stond, was de stand der beide ontsmette partijtjes
het best, die der andere iets minder.
Weer enkele weken later won de tabak uit droog ontsmet zaad gegroeid, het
duidelijk; zij had die uit nat ontsmet zaad dus voorbij gestreefd. Na een paar
maanden was er geen verschil meer waar te nemen.
Wij stellen ons voor dit proefje in 1943 te herhalen.
INVLOED VAN LICHT OP DE KIEMING VAN TABAKSZAAD

Uit Duitschland ontvangen zaad van zgn. nicotine-tabak (Nicotiana rustica)
kiemde op een paar plaatsen, waar het uitgezaaid was, zeer slecht, op een andere
plaats daarentegen zeer goed. De Directeur van hét Rijksproefstation voor Zaadcontrole was zoo goed op ons verzoek een onderzoek naar de kiemkracht vàn dit
zaad en ter vergelijking ook naar die van een monstertje zaad van de variëteit
Maas en Waal 25, die bij de proefnemingen met verschillende variëteiten het
best voldaan heeft en dan ook algemeen geteeld wordt, in te stellen.
Het bleek al spoedig, dat de nicotine-tabak licht noodig heeft bij de kieming.
Na 7 dagen was van deze tabak in het licht 69, in het donker slechts 26 % ge
kiemd; voor M. en W. 25 waren deze cijfers resp. 85 en 78 %; deze variëteit is
dus veel minder afhankelijk van licht bij de kieming. Na 17 dagen was het
in het donker gekiemde zaad iets bijgekomen, nl. 59 % tegen 80 % in het licht,
na 22 dagen 60 tegen 82 %. Van M. en W. 25 was na 17 dagen in het licht 86,
in het donker 78 % gekiemd.
Wil men van goede opkomst, vooral indien het nicotine-tabak betreft, ver
zekerd zijn, dan moet dus in goed licht worden uitgezaaid en het zaad mag niet
of nauwelijks bedekt worden.
BESTRIJDING VAN ZIEKTEN BIJ DE TOMAAT

Cladosporium (bladziekte). In de Fransche literatuur is melding gemaakt van
goede resultaten, die verkregen zijn met de volgende aniline kleurstoffen ter
bestrijding van diverse zwamziekten.
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Op kastomaten zijn nu door ons de volgende middelen beproefd :
Acridin-Oranje
Auramine
Alle middelen zijn in de sterkte van \ gram per liter water
Malachietgroen plus 0,1 % Shell-Uitvloeier aangewend.
Brillantgroen
Sproeidata: 18 Juni, 29 Juni en 15 Juli.
Tijdens de eerste bespuiting waren reeds enkele Cladosporiumstipjes op de
bladeren aanwezig.
Een deel van de planten was onbehandeld gelaten om als vergelijking dienst
te doen.
Bij de eindcontrôle op 3 Augustus bleek, dat eenig verschil ten gunste van de
sproeimiddelen aanwezig was, doch afdoende was de bestrijding bij geen van de
middelen. Malachietgroen gaf het beste resultaat te zien, daarop volgden Aura
mine en Brillantgroen, terwijl bij Acridin-Oranje het verschil met het onbehan
1
delde deel het kleinst was.
Bulbosan. Dit in 1940 en 1941 onder no 2318 beproefde stuifmiddel is in 1942
op grooter schaal beproefd en het blijkt goed te voldoen als wekelijks gestoven
wordt.
Kurkwortel. Tegen kurkwortel bij kastomaten zijn oriënteerende proeven aan
gezet met een chlooramine-preparaat. Ghlooramine is bedoeld als vervangmiddel
van formaline. De werking van chlooramirie zou gemiddeld circa 20 maal
sterker zijn dan die van formaline, dienovereenkomstig zijn de aan te wenden
hoeveelheden chlooramine ongeveer 20 maal kleiner genomen, namelijk resp.
' 15, 25 en 35 gram per m2, telkens opgelost in 7 à 10 liter water.
Verwacht mocht worden, dat, evenals bij aanwending van formaline als grondontsmettingsmiddel, de tijd, die er moet verloopen tusschen de grondbehandeling
en het inbrengen van de jonge tomatenplanten, ongeveer 6 weken moet zijn. Door
omstandigheden is er echter slechts één week verloopen tusschen de grondbehandeling en het inbrengen van de planten. Het gevolg is geweest, dat ernstige
wortelverbranding opgetreden is en de werking ten opzichte van kurkwortel niet
nagegaan kon worden. De proef zal volgend seizoen herhaald worden. De tijd,
die moet verloopen tusschen de behandeling en het inbrengen van de planten,
zal nagegaan worden door proefplantingen met intervallen van een week.
Phytophthora. Bij tomaten in den vollen grond heeft zich in 1942 tamelijk veel
Phytophthora-aantasting voorgedaan. Zoowel de bladeren, stengels als vruchten
worden aangetast en vertoonen karakteristieke vlekken. Door bespuiting met
Bordeauxsche pap of een vervangmiddel daarvan kan deze ziekte afdoende be
streden of voorkomen worden.
Wortelaaltje. Cystogon. Met dit proefsgewijs aanbevolen middel ter bestrijding
van wortelaaltje of knol bij kastomaten is een oriënteerende proef genomen in
een warenhuis te Monster. Naar later bleek, is de keuze van het proefterrein geen
gelukkige geweest. Het doel was een flink met aaltjes besmet terrein te hebben,
maar achteraf bleek de grond slechts licht besmet te zijn. Behalve met de lichte
aaltjesbesmetting was de grond ook besmet met Verticillium en Kurkwortel.
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Vergeleken zijn:

100 g Cystogon per ma
150 ,,
„
,, ,,
250,,
,,
„ ,,
9 kg zwavelkoolstof per RR2
Onbehandeld.

Het Cystogonpoeder is met een platte vork in den grond geschud. Daarbij is
gebleken, dat het zeer moeilijk is om het poeder gelijkmatig door den grond te
verdeelen.
Het Cystogon is aangewend op 5 Mei en de tomatenplanten zijn reeds 2 dagen
na de behandeling, dus op 7 Mei, in het warenhuis geplant.
Gedurende den groei bleek, dat de planten van de met Cystogon behandelde
vakken donkerder van kleur waren dan de planten van het met zwavelkoolstof
behandelde gedeelte en dan die van het onbehandelde gedeelte. De planten op
de Cystogonvakken bleven achter in groei vergeleken bij die van het onbe
handelde gedeelte, terwijl de planten van de zwavelkoolstofvakken die van het
onbehandelde gedeelte zelfs voor gingen.
Bij het optrekken van de planten in September bleek, dat bij vele planten
van de Cystogonvakken wortelverbranding was opgetreden. Onderlinge ver
schillen tusschen 100, 150 ën 250 gram per m2 waren er niet in dit opzicht. Dat
niet alle planten op de Cystogonvakken door wortelverbranding geleden hadden
moet waarschijnlijk toegeschreven worden aan de ongelijke verdeeling vjin het
poeder door den grond.
Op de Cystogonvakken en op het onbehandelde gedeelte kwam sporadisch
wortelaaltje-aantasting voor; op het met zwavelkoolstof behandelde gedeelte is
geen aantasting gevonden.
Bij herhaling van de proef moet door proefplantingen met intervallen van een
week nagegaan worden hoe lang de tijd moet zijn tusschen de behandeling en het
inbrengen van de planten. Verder dienen er middelen gevonden te worden om
het poeder gelijkmatig door de bouwvoor te verdeelen, b.v. door middel van een
klein model freesmachine.
BESTRIJDING VAN GRAPHOLITHA (CARPOCAPSA) FUNEBRANA FR.
(WORMSTEKIGHEID) BIJ PRUIM

In de Bangert en Omstreken zijn waarnemingen gedaan omtrent de levens
wijze van dit insect hetwelk de wormstekigheid bij pruim veroorzaakt en zijn
proeven aangezet ter bestrijding daarvan. Deze proeven hebben niet tot resul
taten geleid, doordat deze parasiet, in tegenstelling met voorgaande jaren, in
1942 niet schadelijk opgetreden is.
Bij deze en vroegere waarnemingen is gebleken, dat de afzetting van de eieren
door de motvlindertjes steeds geschiedt op het naar den grond gerichte deel van
de vruchten. De eerste generatie zet haar eieren af bij den steel, doordat de
vruchtjes dan nog een omhoog gerichten stand hebben. Ten tijde van de eiafzetting van de tweede generatie hangen de vruchten en worden de eieren op het
tegenover den steel liggende deel van de vrucht afgezet. Zooals reeds in Verslag
1940, pag. 22 aangegeven is, kunnen de larven niet bestreden worden met een
maagvergift, doordat zij bij het inboren de schil en het vruchtvleesch tot op
zekere diepte niet tot zich nemen, maar netjes hapje voor hapje op zij leggen.

/
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Daarom moeten contactvergiften met een ovicide en/of larvicide werking als
nicotine, Quassia, Gesarol enz. tegen deze parasiet beproefd worden.
Vlindertjes en/of eitjes van de eerste generatie zijn in 1942 niet opgemerkt
door de waarnemers. 1 Juli zijn de eerste eitjes van de tweede generatie waar
genomen en 7 Juli zijn een tamelijk groot aantal eitjes gevonden, zoodat een
schadelijk optreden van de tweede generatie verwacht mocht worden.
De volgende middelen zijn beproefd:
1 % Gesarolspuitmiddel
1 % No 2352 W
0,1 % Nicotine 95/98%

0,6 % Extract-Nicotine „Merck"
De aantasting van de contrôle-boomen was tegen de verwachting echter der
mate gering, dat geen oordeel over de werking van de middelen geveld kon
worden.
Het schadelijk optreden van dit insect in voorgaande jaren heeft zich bijna
uitsluitend bepaald tot de soort Victoria.
BESTRIJDING VAN CARPOCAPSA POMONELLA L. (WORMSTEKIGHEID) BIJ APPEL

Door onze ambtenaar te Geldermalsén werd een vergelijkende proef tegen
wormstekigheid bij appel genomen met loodarsenaat, Gesarolspuitmiddel en
het spuitmiddel no 2352 W.
De proef was zoo ingericht, dat Gesarol en loodarsenaat op drie verschillende
wijzen zijn toegepast, namelijk:
a. één vroege bespuiting vóór het sluiten van de kelkblaadjes op 27 Mei.
b. één late bespuiting na het sluiten van de kelkblaadjes op 11 Juni.
c. één vroege en één late bespuiting resp, op 27 Mei en 11 Juni.
Met no 2352 W is slechts één maal gespoten op 13 Juni.
De gebruikte concentraties zijn:
Loodarsenaat
0,3%
Gesarol
1%
No»2352 W
1%
Door het practisch niet optreden van wormstekigheid heeft deze proef geen
cijfermateriaal opgeleverd. In den oogst van de contrôle-boomen kwam minder
dan 1 % wormstekige vruchten voor, zoodat herhaling van de proef gewenscht is.
VERGELIJKENDE PROEF MET KOPERHOUDENDE MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN
SCHURFT BIJ PEER

Onze ambtenaar te Geldermalsen heeft een vergelijkende proef met koperhoudende middelen genomen op vier soorten peren, namelijk op Beurré Clairgeau, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favorite en Legipont.
Op ieder van de perceelen komen alle vier peersoorten voor.
Vier perceelen zijn elk met één van de koperhoudende middelen bespoten en
één perceel is onbehandeld gelaten als controle.
Bordeauxsche pap is vergeleken met drie verschillende mefken koperoxychloriden, waarvan één een zgn. hoogprocentig product was en twee tot de zgn. laagprocentige producten behoorden.
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Als basis voor de doseering is het kopergehalte van de gebruikte producten
genomen en wel zoo, dat het kopergehalte van de sproeivloeistof van de verschil
lende middelen ongeveer gelijk was.
De vergelijking omvat de eerste drie bespuitingen tegen schurft. Sproeidata:
IR,April, 1 en 15 Mei. Verdere bespuitingen zijn uitgevoerd met Califomische
pap.
De gebruikte concentraties zijn:
18 April 1 % Bord. pap 1 en daarmede overeenstemmende percentages van
1 Mei J % „
de koperoxychloriden
15 Mei \% „
„ J
yHet contrôle-perceel heeft tot en met 15 Mei geen bespuitingen ontvangen,
maar nadien is de behandeling ervan geheel gelijk geweest aan die van de proefperceelen.
Resultaat:
In alle vier met koperhoudende middelen bespoten perceelen kwam practisch
geen schurftaantasting voor. Er is niets gebleken, dat wijst op het bestaan van
eenig verschil in fungicide- en/of phytocide werking bij de gebruikte middelen.
In tegenstelling met de vier proefperceelen kwam in het contrôle-perceel veel
schurftaantasting voor.
VERGELIJKENDE PROEF TEGEN SCHURFT MET ZWAVELHOUDENDE MIDDELEN

Onze ambtenaar te Geldermalsen heeft een vergelijkende proef genomen met
de middelen Californische pap, Solbaren Cosan, dit laatste in twee sterkten, op
twee soorten appelen, namelijk Cox's Orange Pippin en Goudreinet.
Alle perceelen zijn in het geheel vijf maal tegen schurft behandeld, namelijk
op 11 en 24 April, 3 en 29 Juni en 29 Juli.
Perceel
I
11 April . . . î%Bord.
24 A p r i l . . . . 1 %o Cosan
3 Juni . . . . 1 »/„O „
2 9 J u n i . . . . 1 "/od , ,
2 9 Juli . . . . 1 V„o „

II
i °/o Bord.
2 ®/oo C o s a n
2 #/0i „
2 °/oo ,,
2 °/oo „

III
î % Bord.
2"L Cal.
H% „
li®/® »
1 % ».

IV
ï®/«Bord.
1 °/0 Solbar
f%
»
f °/®
»
i%
»

Bij beide appelsoorten is van de 6 rijen, waaruit elk perceel bestaat, de op
brengst van 1 rij genomen voor het bepalen van de resultaten. Bij Cox's Orange
Pippin varieerden de opbrengsten van 1 rij van 92 tot 197 kg, bij Goudreinet
van 26 tot 82 kg.
Ook vruchten met slechts een klein schurftplekje zijn onder de schurftige
vruchten gerangschikt.
Resultaat in gewichtsprocenten, afgerond op heele percenten:
Bij Cox's Orange Pippin:
Californische pap
Solbar
Cosan 2 op 1000
Cosan 1 op 1000

5 % schurftige vruchten
5%
15 %
„
„
18 %
„
„
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Bij Goudreinet:
Californische pap.
Solbar.
Cosan 2 op 1000 .
Cosan 1 op 1000

49 % schurftige vruchten
54 %
88%
87 %
„
„

De schurftbestrijdende werking van Cosan stond dus in beide gebruikte concen
traties belangrijk ten achter bij die van Californische pap en bij die van Solbar.
PROEVEN MÉT GESAROL

Gesarol is een synthetisch product van de firma J. R. GEIGY te Bazel, Zwit
serland, dat hier te lande in het najaar van 1941 voorjaar 1942 geïmporteerd
geworden is. Chemisch behoort het werkzame bestanddeel van Gesarol thuis in
een groep van chloorverbindingen, het is namelijk polychloordiphenylaethaan.
Gesarol is in geen enkel opzicht giftig voor den mensch en warmbloedige dieren,
maar is dit wel voor vele koudbloedige dieren; vooral vele leden van de orde der
insecten zijn gevoelig gebleken voor deze stof.
Dit bestrijdingsmiddel wordt in twee vormen in den handel gebracht, namelijk
als spuitmiddel en als stuifmiddel. Als spuitmiddel wordt het gebruikt in 1 %
sterkte, behoudens bij de MeikeverbeStrijding, waarbij 2% genomen wordt.
In alle deelen des lands zijn door de ambtenaren van onzen Dienst oriënteerende
proeven met Gesarol genomen. De uitslag van deze proeven is als volgt:
Gesarol-spuitmiddel 1 %.
Goede resultaten zijn verkregen tegen:
Elzenhaantje, kevers en larven.
Frambozenkever, kevers en larven. Resultaat evengoed als met Derris.
Sciaravliegjes in de champignoncultuur.
Witte vlieg in kasculturen.
Zuringhaantje.
Matige resultaten tegen:
Koolgalmug. Resultaat tegen draaihartigheid minder dan met 0,1%
nicotine.
Koolrupsen. Resultaat minder dan met Gesarol-stuifmiddel.
Steenrups. Resultaat tegen de larven van de pruimezaagwespen minder
dan met Derris.
Twijfelachtige resultaten bij:
Slakvormige bastaardrups op kers en peer. Na 2 dagen waren slechts
enkele larven dood, de overige leefden een week na de bespuiting nog.
Spint op pruim.
Gesarol-stuifmiddel.
Goede resultaten zijn verkregen tegen:
Aardvlooien op aardappelen en koolplantenbedden.
Baris In bloemkool.
Bessenbastaardrupsen.
Koolrupsen. Gestoven in den namiddag; den volgenden morgen waren
alle rupsen dood, zoowel bijna volwassen exemplaren als jonge rupsen.
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Larven van de bladwesp Monophadnus iridis KALT, op sierlisch.
Loopkevers. De soort Ophonus pubescens MÜLL. De kevers waren 48 uur
na de behandeling dood.
Rupsen van Plusia moneta F. op Delphinium.
Wespen.
Witte vlieg in kascult uren.
Geen resultaten zijn verkregen tegen:
Zwarte boonenbladluis op tuinboon.
Beschadiging aan de behandelde gewassen is in geen enkel geval geconsta
teerd, noch bij gebruik van het spuitmiddel, noch bij aanwending van het stuifmiddel.
Nu ons land door den oorlogstoestand van aanvoer van Derris verstoken is,
is Gesarol een zeer welkom vervangmiddel. Gesarol kan echter niet in alle op
zichten gelijkgesteld worden met Derris wat de insecticide werking ervan betreft.
Gesarol-spuitmiddel, 1 %, is zeer werkzaam gebleken tegen vliegen in vee
stallen. Zoldering, wanden en eventueel verdere opstand worden grondig bespoten
door middel van een pulvérisateur, hetgeen ook kan geschieden, terwijl de bees
ten in den stal zijn. Onder deze omstandigheid, binnenshuis, behoudt Gesarol
minstens een maand zijn werkzaamheid. De werking ten opzichte van de vliegen
is ook minstens een maand, doordat aanraking met het sproeiresidu voor de
vliegen den dood ten gevolge heeft. Zoowel de gewone kamervliegen (Musea
domestica L.) als de steekvlieg of stalvlieg (Stomoxys calcitrans L.) zijn gevoelig
gebleken voor Gesarol.
.' ' .
BESTRIJDING VAN KNOLVOET BIJ KOOL

In verschillende tuinbouwcentra des lands zijn proeven aangezet met ver
schillende middelen, die in verschillende sterkten zijn aangewend, terwijl boven
dien bij enkele middelen nog variatie gebracht is in de toe te dienen hoeveelheid
vloeistof per plant.
Abavit-nat
7io% en 1/3 liter per plant
Ammoniumcresolaat Vio % » 3/io » »
3/io% >» 8/io »
»
>>
5/io% » 8/io »
»
»
Aretan
V« % » 7a „ »
Fusariôl-nat
7io% » 7a —
Germisan
7io% » 7a » »
l5/ioo% » 7io »
Hernostan
»
5/ 0/
II
n
/10 /o it 110 »
li
>>
710% » 3/l0 II
II
10/ o/
2/
>>
/10 /O II /10 » >>
Poederkalk
1 eetlepel per plant
.Sublimaat 1 op 1500
j/4 liter per plant
Tubavit
V10% „ Va » »
»
2 / 0 / 1 /
il
110 /O li /3 li li
li
No. 3558
V4 % 11 Va » >>
»>
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Hoewel de verkregen cijfers een tamelijke spreiding vertoonen, is het toch moge»
lijk er voorloopige conclusies uit te trekken.
In ranggetallen uitgedrukt, waarbij „O" honderd procent aantasting aangeeft
en „10" honderd procent gezonde planten, geven de verkregen resultaten het
volgende beeld:
Abavit-nat
Ammoniumcresolaat Vio %
7io%
S/lO %
>'
Aretan
Fusariol
Germisan
Hernostan 16/100 % . .
i %, Vio Kter
I % 3/io üter
1 %
Poederkalk
Sublimaat
Tubavit 1/10%
„
710%- • •
No 3558

1
. . . . ~
2
2
1
2
O
3
. . . . 7
'..... 8
5
2
3
1

De phytocide werking van ammoniumcresolaat bleek zoo sterk te zijn, dat
zelfs door de zwakste concentratie de planten dermate beschadigd werden, dat zij
vroegtijdig aan de gevolgen te gronde gingen.
Bij Hernostan kwam door de variatie 'van percentages en hoeveelheden tot
uiting, dat de hoeveelheid oplossing een grooter rol speelt bij de bestrijding van
de concentratie van de middelen.
Geen der oplossingen heeft afdoende gewerkt, ook het oude beproefde middel
sublimaat heeft gefaald en gaf gemiddeld niet meer dan 44 % gezonde planten
op terreinen, waar de contrôle-perceelen gemiddeld 14 % gezonde planten op
leverden. Een en ander moet waarschijnlijk toegeschreven worden aan uitspoe
ling van de middelen door den velen neerslag in de periode, waarin deze proeven
genomen zijn. Onder die omstandigheden was het waarschijnlijk beter geweest de
begieting één maal te herhalen en wij overwegen om de knolvoetbestrijdingsproeven te combineeren met koolvliegbestrijdingsproeven op terreinen, die met
knolvoetziekte besmet zijn, door de eerste begieting even vóór het planten of
binnen 4 dagen daarna uit te voeren en de tweede begieting 10 dagen na de eerste.
Dit natuurlijk enkel met middelen, die zich leenen voor dit tweeledige doel.
Wat betreft de verdeeling van de oplossing in den grond zou het ideaal zijn deze
straalsgewijs te doen geschieden met de plant als middelpunt en tot op een diepte
als de plant reikt. Bij het gieten na het planten loopt een deel van de vloeistof
over de oppervlakte van den grond ver van de plant en de vloeistof dringt in de
nabijheid van de plant niet voldoende diep in den grond. Een verbetering in deze
kan wellicht verkregen worden door eerst plantgaten te maken, deze daarna vol
te gieten met de oplossing en te planten zoodra de vloeistof weggezakt is.
Alle beproefde middelen, uitgezonderd ammoniumcresolaat, zijn bruikbaar
gebleken wat betreft de phytocide eigenschappen van de middelen.
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* De hoeveelheid gebruikte oplossing per plant is te klein geweest over het alge
meen en zal op J liter per plant gebracht moeten worden.
Een eetlepel poederkalk (gebluschte kalk) door den grond werken op de plaats,
waar een plant moet komen te staan, is een omslachtige methode, doch het resul
taat was bijzonder goed. De groei van de planten was zeer goed en het percen
tage door knolvoet aangetaste wortels was zeer laag. In dit verband moet weer
gewezen worden op de practische en afdoende bestrijding van knolvoet door de
pH van den bouwvoor door bekalking op 7,6 tot 7,8 te brengen in die gevallen,
waarin de grondsoort dit toelaat, want de landbouwkundige beteekenis van de pH
is niet voor alle grondsoorten gelijk. Op grondsoorten, waarvan de pH voor de
optimale ontwikkeling van de gewassen onder de 7 ligt, hetgeen meestal het geval
is met de lichte zandgronden en de zwarte veengronden, kan dit middel niet toe
gepast worden en komt een van de andere middelen in aanmerking.
GLADDE BOLLENPROEVEN

Doel van deze, onder leiding van den heer STOFMEEL te Hillegom opgezette
proeven, was de werking van het nieuwe Germisan 3558 te vergelijken met die
van Aretan en formaline bij verschillenden tijdsduur der behandeling. In deze
proef is tevens een droogontsmetter opgenomen.
Als proefobjecten dienden hyacinthbollen van de soorten l'Innocence en
Queen of the blues. Van l'Innocence werden voor elke behandeling 700 bollen
(maat 12 cm), van Queen of the blues 770 bollen (maat 11 cm) gebruikt. De
behandelingen dezer bollen hadden plaats op 1 en 3 November 1941. De tempera
tuur van het water bedroeg bij de natte behandeling ongeveer 11 °C. De partijen
werden geplant op 4 November.
^
Ten gevolge van een vergissing duurden de behandelingen met Germisan
i % en Aretan £ % in plaats van IJ uur 24 uur. Het zeer verrassende resultaat
dezer behandelingen is mede in de onderstaande tabellen opgenomen.
1. Behandelingen van l'Innocence
duur der
behandeling

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

aant.
gerooide
bollen

gewicht
in kg1)

aantal bollen in de maten
18 tan 17 cm 16 cm 15 cm

Formaline 1 :10 . .
72
5 min.
694
171 281
Formaline 1 :10 . . 10 min.
' 74
694
222 273
Aretan, i % . . . . IJ uur
75
265 263
691
76
Aretan, £ % . . , .
5 min.
691
242 315
Germisan 3558, J % li uur
687
74
193 310
Germisan 3558, J %
76
235 287
5 min.
681
Droogontsm. Defa
3 g/kg bollen . . .
685
154 222
71
8. Onbehandeld . . . '
674
69
45 213
*) Het gewicht der gerooide bollen is omgerekend per 700 bollen.

gem- %
gladde
bollen

194
164
129
115
158
125

48
35
34
19
26
34

20
21
24
20
34
43

217
303

92
113

10
2

Uit deze tabel blijkt, dat het beste resultaat in kg werd verkregen bij de be
handelingen met Aretan 4 % (5 min.) en met Germisan
|
% (eveneens 5 min.,
zgn. dipmethode). Bij vergelijking van de aantallen en de verschillende maten
gerooide bollen blijken de behandelingen met Aretan de beste resultaten op te
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leveren. Met betrekking tot de gladheid van de bollen wint Germisan
|
% (5 min.)
het, daarna volgt Germisan £ % (IJ uur), in de derde plaats komt Aretan.
2. Behandeling van Queen of the blues
duur der
behandeling

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

aantal
gerooide
bollen

gewicht
in kg1)

aantal bollen in de maten
17 cm 16 cm 15 an 14 cm

Formaline 1 :10. .
5 min.
745
28 151
53
Formaline 1 :10. . 10 min.
753
54
49 140
Aretan J % ... 1| uur
722
60
58 200
Aretan } % ...
5 min.
760
59
106 205
Germisan 3558, £ % IJ uur
729
61
67 240
Gernjisan 3558, J % 5 min.
745
78 235
59
Droogontsm. Defa
3 g/kg bollen . . .
762
53
31 121
—
8. Onbehandeld . . .
761
54
31 123
9. Germisan J % . . 24 uur
735
65
176 254
10. Aretan J % . . . 24 uur
725
66
129 260
') Het gewicht der gerooide bollen is omgerekend per 770 bollen.

226
214
207
241
280
260

340
350
257
208
142
172

240
237
185
225

370
370
120
111

gem. %
gladde
bollen

11

12
10 >
13
13
23
11

2

62
54

Bij de beschouwing van het aantal kg gerooide bollen, omgerekend per 770
stuks, blijkt het beste resultaat te zijn verkregen bij de behandeling gedurende
24 uur. Ten gunste der behandeling bedraagt het gewichtsverschil met de onbe
handelde bollen, omgerekend per 770 stuks, voor Aretan 22 % en voor Gèrmisan
20 %. Daarna is het meest gunstige resultaat verkregen bij de behandeling niet
Germisan £ % (IJ uur), gevolgd door de behandeling met Aretan £ % (IJ uur).
De dipmethode geeft bij deze bollen minder goede resultaten dan de behandeling
gedurende IJ uur en 24 uur.
De langdurige behandeling (24 uur) met Aretan en met Germisan, J %, bleek
eveneens op de grootte der geoogste bollen een gunstigen invloed uit te oefenen,
terwijl bij deze behandeling ook het grootste percentage gladde bollen werd ver
kregen.
Zoowel bij de gerooide l'Innocence als bij de Queen of the blues bollen is het
percentage gladde bollen in de verschillende maten eveneens vastgesteld. Uit
de cijfers daarover kunnen evenwel geen bepaalde gevolgtrekkingen gemaakt
worden, zoodat deze niet in de tabellen zijn opgenomen.
Conclusies.
De behandeling heeft gunstige resultaten opgeleverd ten opzichte van het
oogstgewicht, de maat en de gladheid of gaafhuidigheid van de bollen.
Bij het oogstgewicht, omgerekend naar het aantal bollen, waarvan is uitge
gaan, bedroeg het grootste verschil met onbehandeld 7 kg bij l'Innocence en
12 kg bij Queen of the blues. De verschillen in maat zijn daarmede vrijwel in
overeenstemming.
Bij de gladheid van de bollen bedroeg het grootste verschil met onbehandeld
bij l'Innocence 41 % en bij Queen of the blues 60 %.
De oorzaak van het onjpJpce aantal wegblijvers bij de verschillende behande
lingen kon niet worden vastgesteld.
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ONDERZOEK NAAR DE WERKZAAMHEID VAN VERSCHILLENDE WINTERBESPUITINGSMIDDELEN IN DEN WINTER 1941-1942

Dit onderzoekwerd uitgevoerd door Dr A. F. H. BESEMER, bioloog te Wageningen.
Op verschillende plaatsen in het land werden onder leiding van ambtenaren
van den Plantenziektenkundigen Dienst (en in Utrecht en Gelderland ook van
de Rijkstuinbouwconsulenten) gedurende den winter 1941-1942 proefbespuitin»
gen uitgevoerd om de doodende werking van de verschillende in den handel ge
brachte winterbespuitingsmiddelen te kunnen beoordeelen. Het onderzoek betrof
middelen tegen eieren van bladluis, wintervlinder, etc. Daar in plaats van het
vanouds gebruikte middel,1vruchtboomcarbolineum, een aantal nieuwe middelen
op de markt kwam, terwijl ook een aantal middelen gebruikt werd, waarvan
men nog vrije weinig ervaring had, was het gewenscht met deze middelen een
reeks proeven te nemen en de resultaten daarvan te verzamelen.
Tevens werden gegevens verzameld uit de practijk over de ervaring met de
bovengenoemde^middelen. In het algemeen geven deze practijkgegevens hetzelfde
beeld te zien als de proefnemingen, zoodat daarnaar verwezen kan worden.
Bij de proefnemingen werden de volgende middelen verspoten:
V.B.C. 6 %, 4,5 % en 3 %
Nitroleum 0,2 %
Nipton 1 %
D.N.C. Krimpen 0,5 %
Kewa 0,5 %
Jebonol extra 0,5 %
Selinon 1 %
Shell W.U. 117 6%
Etimolos 1 %
Elgetol 1 %
Prokarbol 1 %

(verschillende fabrikaten)
(fabrikant Bataafsche Petroleum Mij.)
(Asepta, Delft)
(Utrechtsche Asfaltfabriek)
(Olster Asfaltfabriek)
(Verdugt's Handel en Industrie Mij.)
(I.G. Farben, Duitschland)
(B.P.M.)
(Tsayeff, Frankrijk)
(Truffaut, Frankrijk)
(Borchers A.G. Goslar, Duitschland)

Alle bovengenoemde middelen, uitgezonderd V.B.C., bevatten Dinitro-orthocresolen. Shell W.U. 117 bevat bovendien nog een minerale olie en bestrijdt daar
door ook spint-eieren. In de genoemde middelen komt het Dinitro-ortho-cresol
in den vorm van een zout voor, behalve bij Nitroleum, waar we met het vrije zuur
te maken hebben. Bekend is o.m. uit Engelsche onderzoekingen (zie b.v. GIMINGHAM C.T., MASSEEA. M.and TATTERSFIELD 1926, Ann. of applied Biol. XIII. A
quantitative examination of the toxity of 3-5 dinitro-o-cresol and other com
pounds to insect eggs, under laboratory and field conditions), dat er eenig ver
schil bestaat tusschen de doodende werking van het vrije dinitro-o-cresol en die
van de zouten. Het vrije zuur werkt iets sterker toxisch. De genoemde onder
zoekers vinden het verschil echter klein. Nauwkeurige onderzoekingen hierover
zijn tot nu toe niet gepubliceerd. Middelen, waarin de vrije zuren voorkomen,
zouden met een iets geringer gehalte aan dinitro-o-cresol verspoten kunnen wor
den, vergeleken met de middelen, waarin het dinitro-o-cresol in zoutvorm voor
komt.
De middelen met de kleurstoffen laten zich orefhet algemeen gemakkelijk
verwerken. Een bezwaar van Nitroleum is, dat het vrijwel kleurloos is, als het
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verspoten wordt. Bij snel drogend weer is het zeer moeilijk te zien, welk deel van
den boom bespoten is en welk deel niet. Nitroleum lost gemakkelijk in water op.
Een groot bezwaar van Nipton was, dat het zich in de oorspronkelijke verpakking
vaak sterk ontmengd had, waarbij groote bonken kristallen op den bodem lagen.
Bij het meestal gebruikte koude water was dit middel niet gemakkelijk en snel
in oplossing te brengen. Wellicht ligt hierin de verklaring voor het vaak slechte
resultaat, dat met Nipton bij de proevén en in de practijk verkregen werd. Het
is mogelijk, dat in de spuitvloeistof niet voldoende doodende stof in opgelosten
vorm aanwezig was, waarbij dan bedacht moet worden, dat het gehalte aan
dinitro-o-cresol in Nipton laag is (0,06 % in de spuitvloeistof bij de volgens
recept aangegeven sterkte). Is niet alles opgelost, dan is het denkbaar, dat het
gehalte geringer is dan de letale dosis voor luizeneieren. Aangeraden werd, de
bussen met Nipton eerst vóór te verwarmen, b.v. in een emmer met warm water.
Bij groote complexen boomgaarden, welke soms ver van huizen gelegen zijn, is
deze methode te omslachtig.
Van de overige genoemde middelen, D.N.C. Krimpen, Jebonol extra, Kewa,
Selinon, Elgetol, Etimolos en Prokarbol valt niets bijzonders over de verwerking
te vermelden. Ze gaan alle zeer gemakkelijk in oplossing en geven sterk geel ge
kleurde oplossingen. Doordat de knoppen geel kleuren, is duidelijk te zien, wat
geraakt is en wat niet.
Op de navolgende plaatsen zijn proefbespuitingen uitgevoerd:
Zuid-Holland. Poortugaal.
Noord-Holland. Midden-Beèmster en Schellinkhout.
Utrecht. IJsselstein en Neerlangbroek.
Gelderland. Eist.
Noord-Brabant. Mill.
Limburg. Maasniel.
Zeeland. Wolphaartsdijk.
Luizen, waarop de proefnemingen gedaan zijn.
De op pruimen aanwezige luis was in de meeste gevallen Hyalopteris prtmi
FABR., de melige pruimenluis. Deze bleek blauw-groene luis is aan zijn „melige"

uiterlijk duidelijk te herkennen. Op appelen en peren kwam op alle plaatsen
Rhopalosiphum crataegellus THEOB. voor. Deze groene luis onderscheidt zich van
de bekende „groene appelbladluis", Doratis pom D.G., door het bezit van kortere,
niet zwart gekleurde siphonen. De siphonen bij Doratis pomi zijn recht, lang en
zwart, ze steken duidelijk verder uit dan de punt van het abdomen. De siphonen
van Rh. crataegellus zijn korter, niet zwart, hoogstens aan het uiteinde donker.
Even voor dit uiteinde vertoonen ze een duidelijke insnoering.
~
Merkwaardig is, dat Doratis pomi nergens aangetroffen werd in het voorjaar,
terwijl Rhopalosiphum crataegellus zeer algemeen was, op enkele plaatsen zelfs
zeer talrijk (Utrecht, De Beemster). Doratis pomi migreert niet, terwijl Rhopalo
si phum crataegellus naar grassen verhuist. Deze migratie had in sterke mate
plaats op warme dagen, vlak vóór en na Pinksteren (plm. 19 Mei 1942 en later).
De luizen hebben de boomen verlaten, zonder veel schade aangericht te hebben.
Contrôle van het resultaat der proeven:
Vergeleken werden in het algemeen de aantallen luizen op onbehandelde boomen

48
en op de boomen, welke met de verschillende middelen bespoten waren. Geteld
werd in de meeste gevallen het aantal luizen op 50 of 100 knoppen van iederen
boom, welke in de proef opgenomen was. De knoppen werden op willekeurige
plaatsen van alle kanten van den boom gekozen. Het beste tijdstip voor de telling
was kort nadat de luizen uitgekomen waren en nog buiten op den nog niet geopenden knop zaten. Telt men de luizen later, wanneer de knoppen reeds geopend
zijn, dan ontsnappen er een aantal aan de aandacht, omdat deze zich in den knop
verscholen hebben en daar zuigen. Bij de proeven in Zeeland werd nog veel later
geteld, toen de blaadjes reeds geheel ontplooid waren. De luizen kan men dan
wel weer gemakkelijk vinden, maar een bezwaar is, dat er op dat tijdstip reeds
dieren van een volgende generatie aanwezig zijn. Bij de telling is niet uit te maken
van welke generatie een dier is, zoodat het beeld van de oorspronkelijke getal
sterkte van de luizen veel onduidelijker wordt.
De vroege telling, waarbij de aantallen luizen van eiken knop opgenomen
werden, leverde verreweg het beste resultaat op en verdient daarom ook voor
e.v. later te nemen proeven sterk de voorkeur. Het is van belang om niet alleen
het totaal aantal luizen per 50 of 100 knoppen te bepalen, maar ook het aantal
luizen op iederen knop, omdat dan onmiddellijk te zien is, waar een fout voor
komt, doordat een aantal knoppen niet geraakt is. Deze fout kan bij het betrekke
lijk geringe aantal knoppen, waarop de sterkte van de luisaantasting beoordeeld
wordt, een belangrijke afwijking geven van het gemiddelde aantal per 50 knoppen
en daardoor het beeld, dat we ons naar aanleiding van dit getal ontwerpen van
de sterkte van de luisaantasting op den betrokken boom, sterk van de werkelijke
situatie doen afwijken.
In verband met de onregelmatige verspreiding van de luizen op de boomen en
in den boomgaard is het minimum aantal knoppen, dat onderzocht moet worden
om een behoorlijk beeld van het aantal luizen te krijgen, zeker niet lager te stellen
dan 50 knoppen per boom, bij de groote zelfs liefst meer.
Bij enkele proeven konden geen contrôleboomen genomen worden (b.v. in
Schellinkhout), maar dezulke hebben weinig waarde, omdat dan niets bekend is
over de aantallen bladluizen, welke onder natuurlijke omstandigheden zouden zijn
uitgekomen. Voor de praktijk levert het aanhouden van contrôleboomen bezwaar
op, doordat deze een minderen of minder waardevollen oogst opleveren. Dit be
zwaar kan grootendeels ondervangen worden door aan de betreffende kweekers
reeds bij het opzetten van de proef nicotine of een ander middel te verstrekken
om de luizen na afloop van de proef op de contrôleboomen te kunnen dooden.
Wanneer we de resultaten van de proefbespuitingen overzien, dan blijkt V.B.C.
in werking bovenaan te staan. Nitroleum 0,2 % en Nipton 1 % gaven in vrijwel
alle gevallen zeer onvoldoende resultaten. Slechts bij enkele proeven op pruimen
(zie de gegevens uit Poortugaal en Schellinkhout) was het resultaat van déze
middelen buitengewoon goed. Waarschijnlijk zijn de bladluiseieren op pruimen
gevoeliger dan die op appelen en peren. Deze ervaring had men reeds vroeger
opgedaan bij de bespuitingen met V.B.C. De werking van Selinon 1 % nadert die
van V.B.C.; in vrijwel alle gevallen is het resultaat uitstekend. Enkele gevallen
maken, zonder dat daar een reden voor aan te wijzen is, een ongunstige uitzonde
ring hierop.
Ook D.N.C. Krimpen, Kewa en Jebonol extra (drie middelen van gelijke samen
stelling) voldeden goed, al is de werking toch iets minder dan die van Selinon.
Waar in de proeven Elgetol of Etlmolos gebruikt werd, was het resultaat steeds
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goed, vrijwel gelijk aan dat met V.B.C. Bij één proef werd Prokarbol gebruikt;
het resultaat hiervan was uitstekend.
De resultatenvan de proefnemingen en de uit de practijkverkregen gegevens over
de werking van Shell Nitroleum waren in veel gevallen in tegenspraak met de
laboratoriumproeven, welke waren genomen, voordat het product in den handel
werd gebracht. Dit was voor het Laboratorium van de Bataafsche Petroleum
Maatschappij aanleiding om te onderzoeken, waaraan het minder gunstige resul
taat toegeschreven moest worden. Hierbij is gebleken, dat de verklaring te vinden
was in de lage temperatuur van het water, waarmede door de bijzondere om
standigheden in çiît sproeiseizoen Shell Nitroleum tot de spuitklare vloeistof ver
dund werd.
Bij deze lage temperatuur lost van de aanwezige toxische stof minder
op dan in water van boven 5 °C en wel te weinig om een volledige dooding
van de eieren van bladluizen te bereiken. Het ligt in de bedoeling van het Labo
ratorium van de Bataafsche Petroleum Maatschappij om bij een volgende pro
ductie van Shell Nitroleum een zoodanige wijziging aan te brengen, dat met be
houd van het principe het bovengenoemde bezwaar wordt opgeheven en dat ook
bij een verdunning met smeltwater een doeltreffende bestrijding van bladluizen
zal worden verkregen.
PROEFNEMINGEN MET DIVERSE MIDDELEN

Aczoline.
Om de phytocide werking van dit middel na te gaan zijn op 26 Aug. '42 bij gun
stig sproeiweer de volgende gewassen met 4% bespoten: Aardappel, Andijvie,
Pronkboon, Sluitkool, Tabak, Voederbiet en Zinnia. Andijvie en Sluitkool werden
beschadigd, de andere gewassen niet.
Roos, bladluis, 4 % heeft de luizen niet gedood
. Wageningen
Sluitkool, rupsen van Pieris brassicae, 4 % doodde geen énkele rups Wageningen
Aretan.
Picea-zaailingen, tegen het zgn. wegvallen den grond begoten met J% 2 liter
per éénruiter. Resultaat zeer goed
Boskoop
Emeltox.
Dit middel werd aanbevolen ter bestrijding van emelten, aardrupsen, koperwor
men, duizendpooten enz.
1 kg uitgestrooid op lf are tuingrond, ingezaaid met peterselie, sla, snijbiet en
andere groenten, gaf, hoewel het weer na het uitstrooien zeer gunstig was voor
de werking van het middel, geen resultaat
Coevorden
Erticin.
Tuinboon, zwarte luis, 1 % gaf bevredigend resultaat ...... Wageningen
Exodin-nieuw.
Kasperzik, bladluis, 0,4 % gaf over het algemeen geen bevredigende resultaten.
Naaldwijk
Tuinboon, zwarte luis, 0,4% verspoten op 11 Juni '42 bij een temperatuur van
19 °C gaf een uitstekend resultaat .
Hoorn
Bij verschillende kleine proefjes heeft dit middel goed voldaan, maar het is duur
in het gebruik
Hoorn
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Extrakt Nikotin „Merck" NT 205.
Kool, rupsen van Pierisbrassicae. 0,6% gaf onvoldoende resultaat tegen halfwas
en volwassen rupsen. Luchttemperatuur tijdens het spuiten 25 °C. .Wageningen
Pruim, melige pruimebladluis, 0,6 % gaf geen resultaat, 1 % gaf goed resultaat.
Wageningen
Florine.
?
Verschillende zaadgewassen, bladluizen, 0,3 % gaf geen afdoend resultaat.
Naaldwijk
Hernostan.
Koolplanten op zaaibed, knolvoet. 29 Maart 1942 gegoten met 0,8 % 6 liter per
m2. Het zaad was reeds enkele dagen tevoren gezaaid. 30 Maart een flinke regen
bui. Bij het optrekken van de planten bleek geen knolvoet te zijn opgetreden noch
in het behandelde gedeelte noch in het onbehandelde gedeelte. Er is geen groeiremmende werking door het middel op de planten uitgeoefend. Grondsoort veenhoudende zavelgrond. »
St. Paneras
Insectol.
Chrysanthen in den vollen grond, bladluis, 5 %, verschillende malen gespoten,
resultaat is uitgebleven
Aalsmeer
Pruim, melige bladluis. Spuitdatum 19 Juni 1942, contrôle op 22 Juni. Tellingen
verricht vóór het spuiten en bij de controle. 5 % gaf afdoende resultaat.
Amsterdam
Sierkers, bladluis, 5 %. Door onderdompeling van met luizen bezette scheuttoppen werden geen luizen gedood
Aalsmeer
Tuinboon, zwarte luis. Spuitdatum 19 Juni 1942, controle op 22 Juni. Tellingen
konden niet verricht worden door het groote aantal luizen en de wijze van be
zetting door deze. 5 % gaf goed resultaat, bij controle bleken zoo goed als geen
levende luizen meer aanwezig te zijn .
Amsterdam
Jardicide Sifacil.
Pronkboon, zwarte luis, 2\ % gaf geen resultaat
Voederbiet, bladluis, 2£ % gaf geen resultaat „

Wageningen
Wageningen

Kankerdood.
Tomaat, tomatenkanker. Door insmeren van de aangetaste plekken kon de
ziekte niet tot staan gebracht worden en de planten gingen aan de ziekte te
gronde . .
Naaldwijk
Malachietgroen (aniline-kleurstof).
Uien, valsche meeldauw, 0,1 % plus uitvloeier, 7 maal gespoten. Geen resultaat.
Hoorn
Methylviolet.
Uien, valsche meeldauw, 0,1 % plus uitvloeier, 7 maal gespoten. Geen resultaat.
Hoórn
Nikopren.
Anjer, thrips, 125 gram per 100 liter gaf matig resultaat . . .... Aalsmeer
Begonia onder glas, thrips, 250 gram per 100 liter gaf goed resultaat. Aalsmeer
Champignon, Sciara, 2 gram per liter verneveld gaf, zooals te verwachten was,
geen resultaat
Aalsmeer
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Chrysanth in den vollen grond, bladluis, 100 gram per 100 liter gaf geen resultaat.
Resp. 125, 200 en 1000 gram per 100 liter gaf goed resultaat. De planten werden
door 1 % niet beschadigd
Aalsmeer
Cyclamen onder glas, bladluis, resp. 125 en 200 gram per 100 liter gaf goed resul
taat
. . . .
Aalsmeer
Cyclamen onder glas, thrips, resp. 250 en 500 gram per 100 liter gaf goed resul
taat
Aalsmeer
Kasperzik, bladluis, 0,1 % gaf eenig resultaat, maar IJ en 2 per 1000 gaf beter
resultaat
Naaldwijk
Pruim, melige bladluis. Sproeidatum 19 Juni 1942, controle op 22 Juni. Tellingen
verricht vóór het sproeien en bij de contrôle. 0,1 % gaf een zeer onvoldoende
resultaat, 0,2 % bleek beter te zijn, maar niet afdoende. Op 22 Juni met 0,2 %
herhaald, maar bij de controle op 24 Juni bleken alle luizen nog niet te zijn gedood.
Roos onder glas, thrips. Resp. 200, 250 en 700 gram per 100 liter gaf goed resul
taat. Nikopren (onverdund) verneveld met een flitspuit naar een hoeveelheid van
200 gram per 500 ms gaf goed resultaat
Aalsmeer
Tuinboon, zwarte luis. Goed resultaat werd verkregen met 300 gram per 100
liter, nadat eerst gewerkt was met resp. 100, 150, 200 en 250 gram per 100 liter
en geen afdoend resultaat verkregen was
Aalsmeer
0,2 % gaf geen afdoende bestrijding, doch het weer was tijdens de uitvoering van
de bespuiting koud en regenachtig, dus ongunstig
Sassenheim
Sproeidatum 19 Juni 1942, controle 23 Juni. Tellingen konden niet worden ver
richt dóór het groote aantal luizen en de wijze van bezetting door deze. 0,1 %
gaf geen zichtbaar resultaat, 0,2 % bleek niet afdoende te zijn. Op 23 Juni de
bespuiting met 0,2 % herhaald, doch ook toen was het resultaat nog niet af
doende
Amsterdam
Appelzaagwesp, 300 gram plus uitvloeier per 100 liter gaf goed resultaat.
Rotterdam
Bladluis. In 1 geval gaf 166 gram per 100 liter goed resultaat en in 2 gevallen
gaf 200 gram per 100 liter geen voldoende resultaat
Rotterdam
Met 0,1 % zijn weinig of geen resultaten bereikt, 0,15 % is beter, doch meest is
0,2 % gebruikt en dat heeft voor bladluisbestrijding goed voldaan. Terneuzen
0,1 % en 0,15 % gaf in het algemeen onvoldoende resultaat, 0,2 % was beter,
maar ook dat percentage heeft in verschillende gevallen van bladluisbestrijding
op appel en pruim, bij de appel- en pruimezaagwespbestrijding en bij de bestrijding
van de draaihartigheid bijjcool niet aan de verwachtingen voldaan . . .Hoorn
Nikotin-Spritzmittel „Merck".
Pruim, melige bladluis, 125 gram op 100 liter water gaf geen resultaat.
Wageningen
Phenothiazine.
3 gram per liter water plus 30 milligram hydrochinol, 1 gram albumine en 1 gram
Shell-uitvloeier.
Kool, rupsen van Pieris brassicae. Geen resultaat tegen halfwas en volwassen
Wageningen
exemplaren
Wageningen
Roos, bladluis. Geen resultaat
Poiegral.
Appel, bes en pruim, bladluis, 2J % gaf in het algemeen geen bevredigend resulHoorn
taat
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Pyrethrumextract.
10 cm8 pyrethrumextract (à 1,75 gram Pyrethrine I en 1,75 gram Pyrethrine II
per 100 cm3) per liter water plus 1 % Shell-uitvloeier; albumine als emulgeer
middel.
Kool, rupsen van Pieris brassicae. Halfwas en volwassen rupsen werden snel en
afdoende bestreden. Luchttemperatuur tijdens het spuiten 20 °C Wageningen
Peer, slakvormige bastaardrups. Resultaat zeer goed
Wageningen
Halve sterkte werkte iets langzamer tegen koolrupsen, maar toch voldoende.
Luchttemperatuur tijdens het spuiten 25 °C
Wageningen
Pyridine-ze«pmengsel.
Kool, rupsen van Pieris brassicae, 5 % gaf geen bevredigend resultaat tegen half
was en volwassen rupsen. Luchttemperatuur tijdens het spuiten 25 °C.
Wageningen
Pruim, groene bladluis, 5 % gaf bevredigend resultaat . . . . . ... Boskoop
Pruim, melige bladluis, 5 % gaf uitstekend resultaat ...... Wageningen
Tuinboon, zwarte luis, 5 % gaf uitstekend resultaat ...... Wageningen
Pyromuls (Pyrethrumpreparaat).
Pruim, melige bladluis,0,1 % gaf geen resultaat, 0,1 %plusO,l % Shell-uitvloeier
gaf goed resultaat, 0,2 % gaf goed resultaat
Wageningen
Quassia.
Appel, appelzaagwesp. Aftreksel gemaakt van Quassia-spanen. 3 kg spanen 24
uur in 10 liter water laten trekken, daarna I uur koken en vervolgens verdunnen
tot 100 liter spröeivloeistof. De eerste indruk van het middel is niet onbevredi
gend; cijfermateriaal is nog niet verzameld. Verdere proefneming met Quassia
is zeker gewenscht. In verband met de omslachtige bereidingswijze verdient
beproeving van de fabriekmatig bereide Quassia-preparaten aanbeveling.
Hoorn
Sch 1192a.
Met dit middel zijn verschillende proeven genomen tegen schurft op appel en
peer na den bloei. Er zijn 3-5 bespuitingen na den bloei toegepast en de concen
traties varieerden van f-| %. Hoewel de schurftbestrijdende werking van dit
middel moeilijk met zekerheid beoordeeld kon worden door de omstandigheid
dat 1942 geen schurftjaar geweest is, is de indruk gunstig. De kleur van de vruch
ten en de bladstand van de behandelde boomen was, zoowel bij appel als peer,
zeer mooi. Het middel lost goed op.
>
In één geval bij vergelijking met zwavelhoudende middelen bleek duidelijk, dat
Sch 1192a niet werkzaam is tegen spint
Hoorn
Appel, schurft. Vóór den bloei 1% na den bloei 2 x f % en 1 x £ %. Er kon
geen oordeel geveld worden over de schurftbestrijdende werking van het middel
door het achterwege blijven van schurftaantasting in de contrôleboomen. Op
merkingen verder als onder Hoorn
. . . .
Eist
Shell nitrum.
Andijvie onder glas, bladluis, 150 gram per 100 liter water gaf goed resultaat.
. Aalsmeer
Appel, bladluis, 150 gram per 100 liter gaf goed resultaat . . . . . Boskoop
Boon, bladluis, 200 gram per 100 liter gaf goed resultaat ..... Aalsmeer
Cyclamen, thrips, de planten met blad en bloem ondergedompeld in een oplossing
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van 100 gram per 100 liter. Geen zichtbaar resultaat . . . . . . . Aalsmeer
Kasperzik, bladluis, 200 gram per 100 liter gaf goed resultaat ... Naaldwijk
Kers, zwarte bladluis, 100 gram per 100 liter gaf geen bevredigend resultaat.
Boskoop
Bij drie andere proefjes gaf 200 gram per 100 liter een bevredigend resultaat,
250 gram per 100 liter water gaf goed resultaat . .
Boskoop
Kool, rupsen van Pieris brassicae, verspoten bij een luchttemperatuur van 20 °C
gaf resp. 100 en 200 gram per 100 liter water onvoldoende resultaat tegen half
was en volwassen rupsen. Door 300 gram per 100 liter werd een flink aantal
rupsen gedood, doch Gesarolstuifmiddel werkte sneller en zekerder. Wageningen
Lonicera, bladluis, 200 gram per 100 liter gaf goed resultaat ..... Boskoop
Peer, bladluis, 100 gram per 100 liter gaf goed resultaat. . .... .Boskoop
Perzik, bladluis, 200 gram per 100 liter gaf goed resultaat ...... Boskoop
Pruim, bladluis, 100 gram per 100 liter verspoten op 12 Juni 1942, bespuiting
gevolgd door regen, bespuiting 13 Juni herhaald. Geen resultaat. 26 Juni be
spuiting herhaald met 300 gram per 100 liter, resultaat goed
Heiloo
Pruim, melige bladluis, 200 gram per 100 liter gaf goed resultaat . . Sassenheim
Pruim, melige bladluis, 100 gram per 100 liter gaf een zeer onvoldoend resultaat,
200 gram per 100 liter gaf een afdoend resultaat. Sproeidatum 19 Juni 1942.
Tellingen verricht vlak vóór en 3 dagen na het sproeien . . . . . .Amsterdam
Roode bes, bladluis, 300 gram per 100 liter gaf goed resultaat . . . . Heiloo
Roos onder glas, bladluis, 100 gram per 100 liter gaf geen resultaat, resp. 150 en
200 gram per 100 liter water gaven goed resultaat . . . .'••
Aalsmeer
Roos onder glas, thrips, 100 gram per 100 liter water gaf geen resultaat.
Aalsmeer
Tuinboon, zwarte luis. Sproeidatum 19 Juni 1942, controle op 23 Juni. Tellingen
waren niet mogelijk door het groote aantal luizen en de wijze van bezetting.
100 gram per 100 liter water gaf geen zichtbaar resultaat; 200 gram per 100 liter
gaf bevredigend resultaat, ongeveer 80% der luizen was gedood, na herhaling
met 200 gram per 100 liter op 23 Juni was het resultaat afdoende. Amsterdam
Zwarte bes, bladluis, 100 gram per 100 liter op 12 Juni, bespuiting gevolgd door
regen, bespuiting herhaald met dezelfde sterkte op 13 Juni, geen resultaat. Op
26 Juni de bespuiting herhaald met 300 gram per 100 liter, goed resultaat.
Heiloo
200 gram per 100 liter water gaf over het algemeen goed resultaat, 0,15 % en
0,1 % gaven geen goed resultaat . . .
Hoorn
Sinaphit.
Chrysanth, zwarte luis. Bestuiving van tuinchrysanthen gaf goed resultaat.
Sassenheim
Kool, rupsen van Pieris brassicae, weinig succes
Mill
Peer, slakvormige bastaardrups, goed resultaat
• • • Mill
Perzik, groene bladluis, goed resultaat
Naaldwijk
Perzik, zwarte bladluis. Hiertegen was de werking onvoldoende . . .Naaldwijk
Roode bes, bladluis, goed resultaat ................. Mill
Slaboon, zwarte luis, goed resultaat
Sassenheim
Vlier, bladluis, goed resultaat
Mill
Vogelkers, rupsen van de spinselmot Hyponomeuta padi. Goed resultaat Mill
Zaadbieten, bladluis, goed resultaat
Mill
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Aardvlooien op diverse gewassen, goed resultaat

Naaldwijk

Spuitzwavel „Wacker".
Peer, schurft. Vóór den bloei 0,4 % Bayer geconcentreerd, na den bloei driemaal
0,3 % spuitzwavel „Wacker". Het middel maakte een goeden indruk, gladde
vruchten en een goede bladstand, doch de schurftbestrijdende werking kon niet
worden beoordeeld door het niet optreden van de ziekte
Hooin—
Spuitzwavel „Wacker" plus Koperkalk „Wacker"-nieuw.
Appel, schurft. Twee bespuitingen zijn uitgevoerd resp. op 23 Mei en 9 Juni met
een mengsel van 0,3 % spuitzwavel en 0,25 % Wacker-nieuw op 5 verschillende
appelsoorten, namelijk Cox's Orange Pippin, Early Victoria, Glorie van Holland,
Jonathan en Mank's Codlin. Na de eerste bespuiting geen bladbeschadiging,
enkele dagen na de tweede bespuiting trad ernstige bladverbranding op bij de
Cox's, bij de andere soorten niet. Daarna zijn de bespuitingen gestaakt. Bij con
trole op 31 Augustus bleek bij Cox's ongeveer de helft van de vruchten ruw van
schil te zijn, enkelen waren zelfs gescheurd. Ook bij de andere soorten was, hoewel
minder ernstig, ruwheid van de vruchten te constateeren
Rotterdam
Sublimaat.
Koolplanten op zaaibed, knolvoet. Op 29 Maart 1942 begoten met l°/oo> 6 liter
per m2. Het zaad was reeds enkele dagen van te voren gezaaid, op 30 Maart een
flinke regenbui. Bij het optrekken van de planten bleek geen knolvoet te zijn
opgetreden, noch in het behandelde, noch in het onbehandelde deel. Er is geen
groeiremmende werking op de planten uitgeoefend door het middel. Grondsoort
veenhoudende zavelgrond
St. Paneras
Tabaksstof.
Tuinboon, zwarte luis. Stuiven met tabaksstof met een gehalte van 0,4 % nico
tine gaf geen resultaat, hoewel het weer warm en windstil was ... Wageningen
Talpan.
Mieren. Dit middel is zeer werkzaam gebleken tegen mieren, maar kan niet toe
gepast worden bij nesten in gazons of nesten, die in de nabijheid van planten
of boomen zitten, daar deze gewassen door Talpan beschadigd worden.
Vinicoll.
Kasperzik, bladluis, 200 gram per 100 liter water gaf goed resultaat. Naaldwijk
Peer, bladluis, 133 gram per 100 liter water gaf bevredigend resultaat. Hoorn
Peer, bladluis, 150 gram per 100 liter gaf goed resultaat
Hoorn
Perzik, bladluis, 150 gram per 100 liter gaf goed resultaat
Hoorn
Roode bes, bladluis, 200 gram per 100 liter gaf goed resultaat
Hoorn
Roode bes, larven van de bessenbladwesp, 200 gram per 100 liter gaf goed resul
taat
Hoorn
200 gram per 100 liter water gaf goed resultaat tegen bladluis op appel en peer
en tegen melige bladluis op pruim
Amsterdam
Vinuran.
Tomaat, groentenuil (Mamestra oleracea L.). Goed resultaat
Naaldwijk
Dit stuif middel kan niet gebruikt worden in chrysanthen en perziken, wijl het
bij die gewassen bladverbranding veroorzaakt
Naaldwijk
Wacker 83.
Peer, schurft. Vóór den bloei met 0,4 % Bayer geconcentreerd, na den bloei
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drie maal met £ % Wacker 83. De indruk van dit sproeimiddel is niet gunstig,
doordat ruwheid van de vruchten en bladverbranding opgetreden is na behande
ling met dit middel. De schurftbestrijdende werking van het middel kon niet
nagegaan worden door het niet optreden van de ziekte
. Hoorn
2352 W.
Met dit middel zijn enkele oriënteerende proeven genomen tegen wormstekigheid
bij appel en peer. De concentratie was 1 %. Tellingen zijn niet verricht, maar
de indruk van dit middel is gunstig
Hoorn
2343.
Met dit spuitmiddel is een oriënteerende proef genomen tegen schurft op appel.
Voor den bloei 0.5%, na den bloei tweemaal 0,4%. Door het niet optreden van
schurft in de contrôle-boomen kon over de fungicide werking van het middel
geen oordeel geveld worden, maar de bladeren vertoonden kleine brandvlekjes
en de vruchten vertoonden koperbeschadiging, zoodat na de 2e bespuiting na
den bloei van verdere toepassing van het middel is afgezien en de laatste bespui
ting is uitgevoerd met Sch 1192a . . .
Eist
VIII. Werkzaamhedea van de ornithologische afdeeling
Invloed strenge winter. Mede als gevolg van den zeer strengen winter werden
de nestkasten dit jaar minder góed bewoond dan gewoonlijk. Vooral de kool
mees is sterk in aantal achteruit gegaan; andere meezensoorten, vooral zwarte
mees en pimpelmees, hebben zich echter beter gehandhaafd. Op de standvogels,
die voor land- en tuinbouw schadelijk zijn, hebben de strenge winters minder
invloed gehad dan algemeen verwacht werd. Slechts het aantal spreeuwen en
daarmede de schade, die door deze vogels in boomgaarden werd veroorzaakt,
toonde een duidelijke vermindering, vergeleken bij voorgaande jaren. Het aantal
musschen was wellicht ook wat geringer en plaatselijk waren de houtduiven sterk
verminderd. In den herfst waren er echter overal weer veel houtduiven. De kraaiachtigen (zwarte kraai, roek, kauw en ekster) hadden niet geleden. Merels waren
niet sterk afgenomen, zanglijsters iets meer. Vinken waren in den broedtijd
schaarscher dan anders; in den herfst was het getal doortrekkers echter zeer
groot. Meerkoeten waren op vele plaatsen zeer schaarsch, elders echter in normaal
aantal aanwezig, waterhoentjes waren vrijwel overal sterk afgenomen.
Van de nuttige vogels heeft de steenuil overal een zeer sterke afname vertoond.
Onder de trekvogels, die hun reizen niet zeer ver zuidwaarts uitstrekken, werd
afname waargenomen van de leeuwerik, de kievit daarentegen nam wellicht iets
in aantal toe.
Vogelbescherming. Tot de werkzaamheden van de ornithologische afdeeling
behoorden zooals gewoonlijk het geven van inlichtingen en het verspreiden van
kennis in zake bescherming van vogels. Persberichten werden verzonden over
wintervoedering en het plaatsen van nestkasten en een oproep werd verspreid
om het uithalen van vogelnesten door de jeugd tegen te gaan.
Vele adviezen werden gegeven inzake het aanbrengen van nestkasten voor
nuttige holenbroeders. Hoewel het gebrek aan timmerhout dezen vorm van
practische vogelbescherming zeer bemoeilijkt, werden toch op onze aanwijzing
verscheidene groote boschcomplexen van nestkasten voorzien.
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De uitvoering van de Vogelwet 1936, welke tot 1 October 1936 werd behartigd
door het Department van Economische Zaken, werd met dien datum in handen
gelegd van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescher
ming. Met ingang van 1 Januari 1942 werd de ornitholoog, Dr H. N. KLUYVER
door den Secretaris-Generaal van laatstgenoemd Departement benoemd tot lid
en secretaris van de door hem ingestelde Commissie van Advies inzake de Vogelwet.
Bestrijdingsmaatregelen tegen roeken. Doordat er veel minder dan vroeger ge
legenheid is tot het dooden van schadelijke vogels met vuurwapenen, zulks ten
gevolge van de bepalingen inzake het inleveren van deze wapenen, neemt het
aantal schadelijke vogels, vooral dat van de roeken, kraaien, kauwen en eksters
bij voortduring toe. Herhaaldelijk werd er door ons bij de bevoegde autoriteiten
op aangedrongen in het belang van land- en tuinbouw weer vuurwapenen voor dit
doel ter beschikking te stellen, doch hieraan werd niet voldaan.
Om de schade, die vooral in de omgeving van broedkolonies van roeken zeer
ernstige vormen begon aan te nemen, zoo veel mogelijk te beperken, werd be
sloten tot het verstoren der nesten in deze roekenkolonies. Hoewel een snelle ver
mindering van het aantal roeken hiervan niet te verwachten was, daar immers de
oude roeken in leven blijven, wordt door het verstoren der nesten althans de
voortplanting en dus verdere uitbreiding voorkomen, terwijl op den duur ver
mindering van het aantal het gevolg moet zijn.
De bestrijdingsmaatregelen werden in 22 roekenkolonies toegepast, terwijl in
totaal ongeveer 20.000 jongen en eieren werden opgeruimd. Gezien het feit, dat
de roekenbevolking van Nederland op meer dan 100.000 stuks mag worden
geschat, moet het resultaat van de maatregelen niet worden overschat. Het mag
dan ook geen verwondering wekken, dat de klachten over roekenschade in 1942
niet tot zwijgen zijn gekomen.
Een uitvoerig verslag van de maatregelen tegen roeken in 1942 is reeds gegeven
in Mededeeling No. 101. Zij zullen in 1943 op grootere schaal worden voortgezet.
Bestrijding van huismusschen. De bestrijding van huismusschen werd voort
gezet. Bevredigende resultaten zijn met de Schwingsche vogelkooien echter ook
dit jaar nog niet verkregen. De vangsten blijven op de meeste plaatsen ver achter
bij de verwachtingen, die in de eerste jaren gewekt waren door de te Wageningen
behaalde resultaten.
Op vele plaatsen werd de vangst nu ook in den winter voortgezet. Plaatselijk
werden daarmede goede resultaten verkregen, doch het bleek nog meer dan in den
zomer noodig te zijn speciale zorg te besteden aan den lokvogel, daar deze anders
spoedig sterft. Zonder lokvogel levert de vangst vrijwel niets op. Het blijkt meer
en meer, dat de dagelijksche verzorging van den lokvogel te veel vergt van de
aandacht, meer dan de meeste practici aan de musschenbestrijding willen besteden.
Vergif kan tegen musschen slechts in bijzondere gevallen worden aangewend,
nl. alleen dan, wanneer het uitgesloten is te achten, dat andere vogels dan mus
schen mede als slachtoffer vallen. Dat is practisch alleen het geval in pakhuizen,
waar huismusschen dikwijls binnendringen, terwijl andere zaadetende vogels
zooals vinken en gorzen dat bijna nooit doen. Afdoende resultaten bereikt men
met vergif trouwens niet altijd, daar musschen spoedig het vergiftigde voedsel
leeren onderscheiden van ongevaarlijk voedsel
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Afweer van wildschade. Voor den oorlog beschikten wij over verscheidene
wildafweermiddelen, die thans echter alle van de markt zijn verdwenen, terwijl
nog geen goede vervangers zijn gevonden.1) Door deze omstandigheid, doch ook
als gevolg van den buitengewoon langen en strengen winter 1941/42 was er bij
zonder veel wildschade. Door de verplichte inlevering der vuurwapenen kon
bovendien slechts door weinigen met het geweer hiertegen worden opgetreden.
Vooral de schade door hazen in jonge boomgaarden nam daardoor ernstige af
metingen aan.
Men kan de jonge vruchtboomen tegen hazen en konijnenvraat beschermen
door ze met gaas of twijgen te omwikkelen tot een hoogte van ongeveer 1 meter
en na zwaren sneeuwval zooveel hooger als de sneeuwlaag dik is. Bij struikvormen,
waarbij de vertakking lager dan 1 meter begint, is het omwikkelen echter nogal
bewerkelijk.
Als geen andere methoden kunnen worden toegepast verdient het omwikkelen
met courantenpapier aanbeveling.
Een middel, dat bij lichten sneeuwval goede resultaten kan geven, is het af
leiden der hazen door hier en daar wat snoeisel neer te leggen. De hazen tasten
dan de grootere boomen niet aan en knagen gaarne de oogen en schors van het
afval af. In het vooruitzicht van sneeuwval kan men een voorraad twijgen op
slaan om ze bij sneeuw uit te leggen.
Ten slotte schijnt varkensmest, tot een papje verdund en op de stammen ge
smeerd, een wildafwerende werking te hebben.
Bisamrat. In het jaarverslag over 1941 werd melding gemaakt van de vangst van
de eerste bisamrat in ons land, t.w. bij Valkenswaard. De nasporingen naar meer
exemplaren in die omgeving, waarmede wij waren begonnen, werden in de eerste
helft van 1942 voortgezet, doch er werd geen enkele aanwijzing verkregen, dat
zich daar een nederzetting zou bevinden. Wij kwamen daardoor tot de overtui
ging, dat de in Mei 1941 aldaar gevangen bisamrat een geïsoleerde voortrekker
moet zijn geweest en het systematisch zoeken naar bisamratten in die omgeving
werd daarom gestaakt. De jachtopzieners blijven echter voortdurend hun aan
dacht aan het dier schenken en de ruime premie, die wij op de inlevering van
ieder exemplaar hebben gesteld zal er, naast de aanmeldingsplicht, zeker voor
zorgen, dat iedere eventueele vangst tot onze kennis zal worden gebracht.
Op 22 Juni 1642 werd te Rijsbergen een bisamrat gevangen in een vischfuik
in de Aa of Weerijs. Daar de vangplaats weinig geschikt was voor een langdurig
verblijf van de rat en in de omgeving geen sporen ontdekt konden worden, die op
de aanwezigheid van meer bisamratten wezen, moet ook hier worden aangeno
men, dat het gevangen dier een voortrekker is geweest van de groep, die in België
verblijf houdt.
Een tweede exemplaar werd begin Juli 1942 gevangen te Westdorpe (Z.V1.) in
de zgn. Molenkreek, andermaal in een vischfuik. Hier bleek de vangplaats een
bij uitstek geschikte biotoop voor de bisamrat te zijn, zoodat een intensief onder
zoek is ingesteld naar het voorkomen van meer exemplaren. Gedurende een half
jaar werd hiermede belast de heer J. WAGENAAR, die de bisamrat en haar levens
gewoonten bij uitstek goed kent, daar hij zich in het buitenland langen tijd heeft
bezig gehouden met de vangst van bisamratten in streken, waar deze dieren veel
*) Vooruitloopende op het verslag over 1943 zij hier reeds vermeld, dat waarschijnlijk in
Flintkote een goed afweermiddel is gevonden.
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voorkomen. Ook hier kon echter niet met afdoende zekerheid het voorkomen van
meer exemplaren worden vastgésteld. De nasporingen worden echter voortgezet,
De vangsten te Rijsbergen en Westdorpe logenstraffen de veronderstelling,
die wij in het jaarverslag 1941 opperden, dat de verspreiding'van de rat vanuit
de nabij Aerschot gelegen haard (waar het dier in 1930 uit een fokkerij ont
snapte) in N.O. richting sneller zou zijn gegaan dan naar N. en N.W. De drie
vangplaatsen in ons land (Valkenswaard, Rijsbergen en Westdorpe) liggen nl. op
ongeveer gelijke afstand (60-70 km) van den haard.
De gegevens, die wij in 1942 omtrent de verspreiding van de bisamrat in
België ontvingen, wijzen op een uitbreiding. In 1941 werden langs het Albertkanaal 12 en in 1942 28 stuks gevangen. Bovendien werd er dit jaar een gevangen
op den oever van het kanaal Gent-Terneuzen nabij Evergem.
Om de kans op melding te bevoegder plaatse van gevangen bisamratten zoo
groot mogelijk te maken, zijn wij voortgegaan met het verspreiden van kennis
in die streken, waar het voorkomen kan worden verwacht. Ons vlugschrift No 49
met afbeeldingen van de bisamrat en de noodige aanwijzingen voor haar opspo
ring werd o.a. toegezonden aan besturen van waterschappen, hoofden van scholen
en aan vele jagers en jachtopzieners in Noord-Brabant en Zeeuwsch Vlaanderen.
IX. Werkzaamheden va» de scheikundige afdeeling
Het aantal onderzochte monsters bedroeg in het verslagjaar 327, dus vrijwel
evenveel als in het voorafgaande jaar.
Vermeld worden hier alleen;
13 monsters Pyrethrum, -extract en -stuifpoeder;
17
„
Derrispoeder en -stuifpoeder;
56
„
nicotine, tabak en nicotinehoudende middelen;
58
„
Californische pap;
39
„
calciumarsenaat;
52
„
koperhoudende middelen;
27
„
dinitrocresolhoudende middelen.
De vroeger bestaande controle op de constantheid van samenstelling van
vruchtboomcarbolineum werd dit jaar in overleg met fabrikanten en importeurs
overgebracht op de dinitrocresolhoudende bestrijdingsmiddelen.
Een groot aantal monsters calciumarsenaat werd onderzocht naar aanleiding
van na de bespuiting opgetreden beschadiging bij appel en steenvruchten, waarbij
gebleken is dat zelfs soorten arsenaat met 0,45 % in water oplosbaar arsenicum,
(na behandeling met koolzuur) beschadiging kunnen geven.
De adsorptie van kwikverbindingen tijdens het ontsmetten van pootaardappels
werd nagegaan, waarbij bleek, dat de hierdoor veroorzaakte achteruitgang in
gehalte van de gebruikte oplossingen zeer sterk of bijna geheel afhangt van de
hoeveelheid aanhangenden grond. Goed schoonwasschen van de pootaardappels
vóór de ontsmetting is dus zeer belangrijk en heeft tot gevolg, dat men dezelfde
oplossing veel vaker gebruiken kan.
Naar aanleiding van een laboratoriumonderzoek over de inwerking van Cal.
pap en Solbar op elkaar werden proefbespuitingen uitgevoerd, waarbij bleek, dat
deze combinatie eerder beschadiging geeft dan ieder van deze stoffen afzonderlijk.
Voor de controle op de bespuitingen ter bestrijding van den Coloradokever werden ,

59
2661 monsters aardappelloof op de aanwezigheid van arsenicum onderzocht. Door
veel regen na de derde bespuiting moest de monsterneming beperkt worden.
In de laatste maanden van het verslagjaar werd een aantal monsters ratten-,
muizen- en andere lokaas bevattende bestrijdingsmiddelen onderzocht met het
oog op de toewijzing van grondstoffen door het Rijksbureau voor voedselvoor
ziening in oorlogstijd.
Nog meer dan in vorige jaren bleek het noodig te zijn, dat het publiek gewezen
wordt op de noodzakelijkheid uitsluitend middelen aan te koopen van onder
nemingen, die als bona fide bekend staan. Zoo werd meermalen een spuitmiddel
tegen een prijs verkocht, die honderd maal zoo hoog was als de waarde ervan,
terwijl het in de praktijk bovendien nog ondeugdelijk bleek. Wanneer men
zekerheid |wil hebben over de werkzaamheid van bestrijdingsmiddelen, wende
men zich om inlichtingen tot onzen Dienst.
Slechts 4 inzenders zonden hun thermometers, bestemd voor de warmwater
behandeling van zaaizaad, in, om deze te laten ijken. Van deze gelegenheid om
gratis thermometers voor dit doel te laten controleeren, wordt nog steeds te
weinig gebruik gemaakt. Het transport geeft echter wel eenig risico door eventueele
beschadiging van de thermometers.
X. Werkzaamheden der afdeeling rattenbestrijding
Door de tijdsomstandigheden werd in stijgende mate behoefte gevoeld aan
maatregelen, die tot een voortgezette en beter gecoördineerde bestrijding van
ratten en muizen zouden kunnen leiden. In verband hiermede werd besloten de
werkzaamheden, die door het geven van voorlichting op dit gebied reeds werden
verricht, uit te breiden en werd de afzonderlijke afdeeling Rattenbestrijding op
gericht.
Van de knaagdiersoorten, waarvan de bestrijding de aandacht had, komen
enkele vrijwel uitsluitend in het vrije veld voor (woelrat, woelmuizen) andere
houden zich bovendien, en in de wintermaanden zelfs hoofdzakelijk, in of nabij
woonhuizen, schuren en pakhuizen.op (bruine rat, boschmuis), terwijl een aantal
soorten vrijwel steeds tot deze laatste plaatsen beperkt blijft (huismuis, zwarte
rat). Hierdoor kwam, behalve beschadigingen van gewassen te velde en de beveili
ging daarvan, ook de bescherming van opgeslagen levensmiddelenvoorraden aan
de orde. De problemen, die zich bij deze beide categorieën van bestrijding
voordoen, werden in het laboratorium en in de praktijk bestudeerd.
Onderzoek bestrijdingsmiddelen. De proeven voor de kwaliteitsbeoordeeling van
verdelgingsmiddelen werden steeds genomen met wilde ratten en muizen. De
noodzakelijkheid hiervan werd reeds spoedig bevestigd, doordat een praeparaat,
dat elders bij onderzoek op tamme ratten goede kwaliteiten leek te hebben, tegen
wilde ratten zoowel in het laboratorium als in de practijk geheel faalde. De proef
dieren kregen naast het te onderzoeken vergiftigde lokaas steeds voldoende nor
maal voer en drinkwater. Weliswaar verliep hierdoor de opname van het lokaas
soms minder vlot dan wanneer dit afzonderlijk zou zijn gegeven, maar de practijkomstandigheden werden beter benaderd. In het laboratorium kon zoodoende
meestal zekerheid worden verkregen omtrent de doodende werking der praeparaten en bovendien aanwijzingen omtrent de lokaaswerking. Deze gegevens
werden zoo noodig door praktijkproeven aangevuld.
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Door het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd wordt voor de
toewijzing van grondstoffen aan fabrikanten en bestrijdingsfirma's thans de
eisch gesteld, dat omtrent de middelen ter verdelging Van ratten en muizen
door ons gunstig advies uitgebracht moet zijn.
In totaal werden 33 middelen onderzocht, waarvoor 143 proeven ingezet
werden. De resultaten hiervan zijn echter, zoowel wat betreft voorraadspositie
als kwaliteit, inmiddels grootendeels door de tijdsomstandigheden achterhaald.
In het algemeen kon gezegd worden, dat door het uitvallen van geïmporteerde
praeparaten en grondstoffen de schaarschte aan goede bestrijdingsmiddelen lang
zamerhand steeg.
'
Bruine rat (Epimys norvegicus ERXL.). Komt in het geheele land voor, vooral
in waterrijkè streken; slechts in het Z.O. van N. Brabant sporadisch. Behalve
in pakhuizen, voorraadschuren e.d. werd schade gemeld aan bloembollen, boonen, aardappelen, in bietenkuilen enz. De veldschade was steeds er door geken
merkt, dat ze bovengronds begon. Ook vernielingen b.v. aan rieten daken, houten
schuren enz. waren talrijk. Bij alle uitgevoerde bestrijdingen werden, nadat lokaas
en gif zeer grondig dooreengestampt waren, van dit mengsel kleine hoeveelheden
in krantenpapier verpakt, waarna deze „rattenpakjes" ongeopend werden uit
gelegd op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen.
De organisatie en uitvoering der jaarlijksche bestrijdingsactie in West-Fries
land werd dit jaar door een onzer controleurs geleid. Bij deze actie, gericht tegen
bruine rat en woelrat (zie aldaar), werd tegen beide soorten hetzelfde vergiftigde
lokaas, nl. Pararat en tuinboonenmeel, gebruikt. Voor de bestrijding van de
bruine rat werden hiervan 40.000 pakjes door vrijwilligers uitgelegd. In aanslui
ting hieraan werd een bestrijding georganiseerd te Obdam en Hensbroek met
Bogena en gekookte aardappelen. Hetzelfde mengsel werd gebruikt te Drie
bergen, terwijl in de 4 hoofddorpen van Ferwerderadeel werd gewerkt met Para
rat met gekookte aardappelen. Over deze bestrijdingen kwamen gunstige rap
porten binnen.
De beschikbare bestrijdingsmiddelen stelden ons nog in staat voor al deze be
strijdingen van de bruine rat, die vrijwel steeds in of nabij woonhuizen uitge
voerd moesten worden, het gebruik van Zeeajuin (Scilla)-praepàraten aan te
raden. Pogingen om een belangrijke partij versehe Scillabollen in ons land te im
porteeren mislukten echter.
Zwarte rat (Epimys rattus L.). Komt vooral voor in het Oosten van NoordBrabant en in deelen van Limburg, Friesland en Groningen. Treedt echter ook in
verschillende groote steden op 1). Het verspreidingsgebied lijkt zich uit te breiden.
Deze soort munt uit door haar klimkunst, wordt in daken en zolders vooral van
graanpakhuizen en boerderijen aangetroffen, maar dringt ook in de woonhuizen
binnen.
De bestrijding levert speciale technische moeilijkheden op. Ter bestudeering
hiervan werd een der controleurs gestationeerd te Budel om in alle jaargetijden
bij proefbestrijdingen gegevens te verzamelen omtrent gevoeligheid voor vergif!) Vooral in havensteden, maar ook elders, treft men tusschen de zwarte ratten soms
exemplaren van de Alexandrijnsche rat (E. rattus alexandrinus) aan. Deze ondersoort van de
zwarte rat heeft in vorm, leefwijze en voedselkeuze groote overeenkomst met de zwarte,
maar lijkt in kleur meer op de bruine rat.
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ten, keuze van lokaassoorten, manier van uitlegging en gunstigste tijdstip van
bestrijding. Deze proeven zijn nog loopende.
Woelrat (Arvicola terrestris L.). Komt practisch in het geheele land voor,
vooral in de waterrijke gebieden en in Limburg, maar ook in het Oosten b.v. bij
riviertjes enz. Schade aan vruchtboomen [door wortelvreterij (bij appel vooral op
onderstammen van de types IX en VI I en bij peren op kwee) en ontschorsing van
den wortelhals], bloembollen, wortelen, bieten, knolselderij, schorseneeren, kool,
witlof (vooral in den kuil), aardappelen enz. De schade werd vrijwel steeds onder
gronds vanuit den gang toegebracht. Slechts éénmaal werd het bovengronds af
knagen van jong wortelloof waargenomen.
Nadat in het laboratorium zoowel als in het veld was vastgesteld, dat de me
thode der „rattenpakjes" (waarvan bij bestrijdingen tegen de bruine rat zoowel
technische als organisatorische voordeelen gebleken waren) ook voor de woelrat
toegepast kon worden, werd deze methode ook bij grootere woelratbestrijdingen
overgenomen. Bij de bestrijdingsactie in West-Friesland werden 240.000 pakjes
met Pararat en tuinboonenmeel tegen woelratten gebruikt. Verder werden be
strijdingen uitgevoerd te Alblasserdam (Bogena met gemalen wortelen en wat
grasmeel), Driebergen (Bogena met gemalen wortelen) Ubbergen (idem), Obdam/
Hensbroek (idem), Deventer (Zeliopasta met gemalen wortelen) ,en Heerlen
(idem). De resultaten van deze bestrijdingen, hoewel in het bouwland meestal
gunstig, waren in het algemeen wisselend en lieten vooral in fruittuinen vaak te
wenschen over. Daar dit niet afhankelijk was van de gebruikte middelen, moeten
hiervoor andere oorzaken bestaan. Hiervoor komen vooral het tijdstip der be
strijding en het varieerend woelrattenaantal, dat zich in de verschillende cultuur
types ophoudt, in aanmerking. Teneinde hierover zekerder gegevens te krijgen,
werden, onder medewerking van de kweekers, in West-Friesland doorloopende
bestrijdingsproeven in verschillende bedrijven begonnen.
Muizen. Behalve de schade door huismuizen (Mus musculus L.) aan voorraden,
werden in het veld hoofdzakelijk door veldmuizen (Microtus arvalis PALL.) be
schadigingen veroorzaakt. Vooral na den strengen winter met abnormaal hoogen
sneeuwval trad veel ontschorsing van vruchtboomen en schade in aardappel
en bietenkuilen op, die echter pas na afloop geconstateerd kon worden. De latere
schade (b.v. aan wortelen) was over het algemeen van geringe beteekenis, zoodat
slechts enkele kleinere, plaatselijke bestrijdingen werden uitgevoerd (o.a. te Deven
ter) door het uitleggen van Zelio-, Lepit- of Talpan-korrels in „voerplaatsen".
In het najaar drong de boschmuis (Apodemus sylvaticus L.), die geenszins tot
het echte boschterrein beperkt is, vaak in huizen en schuren binnen.
XI. Bijzondere werkzaamheden
RASBEPALING BIJ AARDAPPELEN

In 1942 werd bij 55 monsters, door middel van lichtkiemonderzoek vastgesteld,
tot welk ras de ingezonden aardappelen behoorden.
TOEZICHT OP DE ZAAIZAADONTSMETTING

Het aantal personen en instellingen, die zich onder toezicht van onzen Dienst
hebben gesteld, bedroeg 20.
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Behalve de monsters, die bij deze handelaren, instellingen en hare filialen,
werden genomen, werd nog een groot aantal monsters, genomen door keurmees
ters van den N.A.K., onderzocht.
De resultaten van dit onderzoek waren over het algemeen zeer bevredigend.
Slechts bij een gering percentage werd een iets te geringe hoeveelheid ontsmettingsstof vastgesteld.
LABORATORIUMONDERZOEK NAAR DE VATBAARHEID VAN AARDAPPELRASSEN
VOOR DE WRATZIEKTE

Dit onderzoek is in den winter 1942-1943 uitgevoerd op 899 nieuw gekweekte
aardappelrassen. Dit jaar was het aantal inzendingen niet bijzonder groot, het
geen zal moeten worden toegeschreven aan het optreden gedurende den zomer
van de zwam Phytophthora infestans, waardoor vele zaailingen zijn vernietigd.
Het onderzoek had een vlot verloop, waardoor de resultaten reeds einde Fe
bruari bekend gemaakt konden worden.
WAARSCHUWINGEN VOOR DE BESTRIJDING VAN DE DRAAIHARTIGHEID BIJ KOOL

Evenals in 1941 is dit jaar de draaihartigheid niet in ernstige mate opgetreden.
Door omstandigheden kon Dr LEEFMANS zijn draaihartigheidsonderzoek niet
verder voortzetten, zoodat het waarnemen der vluchten uitsluitend geschiedde
door onze Controleurs A. v. HERWIJNEN te St. Paneras en W. J. DROST te Hoorn.
Op 9 Juni werd het noodig geoordeeld het eerste waarschuwingsbericht te ver
spreiden. Het aantal mugjes, dat daarna in de vangbakken werd waargenomen,
was gering, zoodat, nadat op 11 Juli was medegedeeld, dat de eerste muggenvlucht was geëindigd, geen verdere waarschuwingen zijn uitgezonden.
De volgende vluchten bleken inderdaad van geringen omvang te zijn, zoodat
geen verdere bespuitingen behoefden te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWINGSDIENST VOOR HET OPTREDEN VAN AARDAPPELZIEKTE
V

Door Dr C. BRAAK, directeur van de 3e Afdeeling van het Nederlandsch Meteo
rologisch Instituut te De Bilt, is over dezen dienst het navolgende verslag uitge
bracht.
De waarnemingsstations ten behoeve van den waarschuwingsdienst voor het
optreden van aardappelziekte waren in 1942 gevestigd te Hallum (1 Mei-31 Aug.),
Wieringerwerf (1 Juni-16 Aug.), Grootebroek (1 Mei-31 Aug.), Obdam (1 Mei31 Aug.), Barendrecht (18 Mei-31 Aug.) en Wilhelminadorp (21 Mei-24 Aug.).
Het station Eenrum verviel, terwijl op het station Oudkarspel geen waar
nemingen konden worden verricht als gevolg van een ongeval aan den waarnemer
pverkomen. De waarschuwingsdienst, uitgaande van De Bilt, functioneerde binnen
het tijdvak van 15 Mei-15 Augustus.
Te De Bilt werden 14 waarschuwingsberichten Qpgesteld en door het A.N.P.
verzonden en wel op de dagen 19 Mei, 7, 11, 13, 17, 20, 23, 25, 28, 30 Juli en 4,
10, 11, 15 Augustus. Zij hadden betrekking op de dagen 18 Mei, 6, 10, 11, 16,
18, 19, 21, 22, 24, 27, 29 Juli en 3, 4, 8, 10, 13, 14 Augustus, in totaal 18 dagen.
Volgens de waarnemingen is gebleken, dat op 24 dagen de weersgesteldheid kri
tiek of bijna kritiek was voor het optreden van aardappelziekte.
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Hieronder volgt een volledig overzicht van de kritieke dagen, afgeleid uit de
waarnemingen.
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Met + zijn aangegeven de kritieke gevallen, waarvan een volledig bericht
werd ontvangen, met x de kritieke gevallen, waarin geen of slechts een half
bericht werd ontvangen. Een * duidt aan, dat het betreffende geval als bijna
kritiek werd beoordeeld.
Wat het optreden van aardappelziekte betreft kan aan de hand van de rap
porten der diverse controleurs worden medegedeeld, dat op 16 Juni voor het
eerst in ons land van een lichte aantasting te Berlikum werd melding gemaakt.
Daarna werd in Friesland een lichte aantasting geconstateerd op 18 Juli, doch
deze vond geen voortgang. Pas na 27 Juli begon de ziekte door te zetten en werden
ook de latere aardappelsoorten aangetast (in de eerste week van Augustus). De
vroege rassen werden doodgespoten.
Uit Noord-Holland kwamen berichten binnen van de omgeving van Alkmaar,
welke van 6-11 Juli en 4-5 Aug. lichte aantasting meldden, uit de Streek (21,
22 Juli, aantasting van het loof en van den knol op onbespoten Eerstelingen),
uit de Beemster (3-8 Aug. hier en daar lichte aantasting op bespoten Zeeuwsche
Blauwen), uit de omgeving van Amsterdam (6-7 Aug. ernstige aantasting van
niet bespoten Zeeuwsche Blauwen).
In Zuid-Holland werden uit verschillende plaatsen in de omgeving van Leiden
na 23 Juli gevallen van lichte aantasting medegedeeld, die tusschen 27 en 1 Aug.
een sterke uitbreiding ondergingen en in de eerste week van Augustus algemeen
verspreid waren.
Op de Zuid-HoHandsche eilanden werd op 2 Juli voor het eerst een geval van
lichte aantasting waargenomen, daarna ook op 15, 17, 18 en op bespoten rassen
op 24 Juli en tusschen 27 Juli en 1 Augustus. In de omgeving van Goes werd aan
tasting waargenomen tusschen 27 Juli en1 Augustus. Ook kwamen in Eerstelingen
reeds zieke knollen voor. In Zeeuwsch-Vlaanderen werd de ziekte in lichte mate
voor 't eerst in de omgeving van Hulst en St. Jansteen op 23 Juni waargenomen.
Daarna volgde tusschen 13 en 18 Juli een lichte aantasting, welke snel toenam.
Tusschen 27 Juli en 1 Augustus was het loof der Eerstelingen reeds afgestorven,
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terwijl ook ziekte in de knollen voorkwam. In de andere vroege soorten breidde
de ziekte zich nog uit. Tusschen 10 en 15 Augustus werd in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen geconstateerd, dat de onbespoten Bintjes zwart waren, de Eigenheimers
sterk aangetast, terwijl ziekte in den knol tot 10 % voorkwam. In West-ZeeuwschVlaanderen was de ziekte minder hevig.
In het Westen van Noord-Brabant werd op 2 Juli lichte aantasting op de
kleigronden geconstateerd, welke tot staan kwam. Evenzoo was dit het geval in
de periode tusschen 13 en 18 Juli. Op 22 Juli werd evenwel een plotseling ernstig
optreden van de ziekte waargenomen, vooral op de kleigronden, doch ook op de
zandgronden. In het N.O. van Noord-Brabant werd hier en daar op 8 en 18 Juli
aantasting in Industrie waargenomen. Op 25 Juli bleek de ziekte te zijn uitge
breid, terwijl het loof gedeeltelijk reeds was afgestorven.
In de omgeving van Roermond werd op 11 Juli lichte aantasting bij Eerstelingen
geconstateerd, daarna ook in andere soorten, terwijl na 27 Juli sterke aantasting
werd waargenomen. Dit was eveneens in Zuid-Limburg het geval.
Uit Gelderland kwamen berichten binnen van Eist, waar hier en daar na 27 Juli
een eerste aantasting werd geconstateerd en van Wageningen, waar na 3 Aug.
van algemeene aantasting sprake was bij Eerstelingen en Bintje, terwijl de ziekte
ook in andere rassen doorzette.
Uit Utrecht werden slechts gevallen van lichte aantasting bekend na 13 Juli.
Ten slotte werd in Drente een eerste aantasting na 20 Juli geconstateerd in de
Veenkoloniën en bij Assen, welke in beide gevallen zich slechts weinig uitbreidde.
Uitbreiding trad op na 3 Augustus op zoodanige wijze, dat na half Augustus vrij
wel alle rassen waren aangetast.
Vergelijkt men, voor zoover de verkregen berichten dit toelaten, de data voor
het optreden van aardappelziekte met de data der kritieke dagen op de verschil
lende waarnemingsstations, dan krijgt men inderdaad den indruk, dat na kritieke
dagen de ziekte optreedt of uitbreiding ondergaat binnen de uiterste termijn van
14 dagen, die door Prof. VAN EVERDINGEN werd gesteld, het ontwikkelingsstadium
van het gewas daarbij in aanmerking genomen.
XII. Werkzaamheden in verband met den In- en Uitvoer
UITVOERING VAN BINNENLANDSCHE WETTEN EN REGELINGEN

Aardappelen. De uitvoer van pootaardappelen leverde geen bijzondere moei
lijkheden op. De weersgesteldheid is niet van dien aard geweest, dat er, zooals in
1941, een speciale vóórkeuring op aantasting door Phytophthora noodig was
Slechts heeft een ernstige beschadiging door ritnaalden aanleiding opgeleverd
om de inspecteerende ambtenaren te wijzen op de mogelijkheid, dat deze schade
in partijen, die op gescheurd grasland verbouwd zijn, van zoo ernstigen aard
kan zijn, dat afkeuring moet volgen.
De afgifte der geleidebiljetten ten behoeve van de Nedërlandsche Akkerbouw
Centrale, welke in het najaar van 1941was beëindigd, had ook in 1942 niet plaats.
Bloembollen. De minimummaat voor gladiolusknollen, welke voor het seizoen
1941/'42 vastgesteld was op 8 cm, kon in den loop van het seizoen niet gehand
haafd blijven. De maat 6-8 cm moest, daar anders niet aan de bestellingen kon
worden voldaan, voor uitvoer worden vrijgegeven.
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In de lijst van minimummaten, die in den zomer van 1942 voor het verzendseizoen 1942/'43 werd vastgesteld, werd geen verdere wijziging aangebracht. De
geldigheidsduur der geleidebiljetten bleef gehandhaafd op 14 dagen, in verband
met de transportmoeilijkheden.
De samenwerking met de Keuringsdiensten van de Vereenigingen „de Hya
cinth" en de „Narcis" was als altijd zeer goed. Het overleg met de Nederlandsche
Gladiolus Vereeniging over de oprichting van een Gladiolenkeuringsdienst werd
voortgezet en na de oprichting daarvan werd de erkenning in den zin van de
Bloembollenziektewet 1937 verkregen.
Ten gerieve van een door de Nederlandsche Sierteelt Centrale ingesteldescheids
rechterlijke commissie werd vastgesteld, dat door de ambtenaren van den Plantenziektenkundigen Dienst bij de inspectie van uit België ingevoerde bollen van
Gloxinia's en Begonia's een expertise-rapport wordt opgemaakt betreffende den
gezondheidstoestand, de kwaliteit en het aantal van de geleverde bollen, ingeval
de ontvanger reden tot aanmerking aanwezig acht. Daar deze regeling eerst in
December 1942 tot stand kwam, zijn in het verslagjaar geen dergelijke rapporten
ingediend.
Druifluisinspedies.
In 1942 werden twee aanvragen ontvangen voor het toezicht ter voldoening
aan de bepalingen van de Berner Druifluis Conventie van 3 November 1881.
Op 15 October verscheen het 9e Supplement op de lijst van ingeschrevenen,
bevattende de namen der firma's, die zich tusschen 12 September 1941 en 15
October 1942 hebben laten inschrijven.
Boomkweekerijproduden. Ook in 1942 werden de uitvoermachtigingen voor deze
artikelen ten behoeve van de Nederlandsche Sierteelt Centrale (inmiddels ge
wijzigd in Bedrijfschap voor Sierteeltproducten) uitgeschreven door de ambte
naren van den Plantenziektenkundigen Dienst, die tevens de daaraan verbonden
controle op de zendingen uitoefenden. Op verzoek van genoemde Centrale werd de
afgifte van nationaliteitsverklaringen voor boomkweekerijproducten uitgebreid
tot den uitvoer naar alle landen. Voordien* geschiedde zulks alleen voor uitvoer
naar Duitschland.
DISTRIBUTIEREGELINGEN

Zooals reeds in het jaarverslag over 1941 meegedeeld werd, kwam in Januari
1942 de distributieregeling voor nicotine tot stand. De distributie werd daarbij
toevertrouwd aan de ambtenaren van den Plantenziektenkundigen Dienst en de
Rijkstuinbouwconsulenten. Ter voorkoming van onregelmatigheden heeft regel
matige uitwisseling van de gegeven toewijzingen tusschen beide instanties plaats.
Aanvankelijk werd alleen de nicotine voor berookingsdoeleinden aan een toe
wijzing onderworpen, terwijl speciale nicotinehoudende spuit- en stuif middelen
op een eenvoudige verklaring van den afnemer verkrijgbaar waren. In den loop
van het jaar werd wijziging hierin echter noodzakelijk, zoodat sindsdien alle nicotinepreparaten slechts op toewijzing gekocht kunnen wordep.
Aan het R.V.O. afd. Bureau Grondstoffen, dat o.a. belast is met de distributie
van motorbrandstof in den land- en tuinbouw, werd wederom advies gegeven
over de benzinetoewijzing voor bespuiting van vruchtboomen en aardappelen.
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Reeds in December 1941 werd voor de winterbespuiting 10 liter per hectare toe
gewezen voor boomgaarden ouder dan 10 jaar. In Februari werd de gelegenheid
opengesteld, eenzelfde hoeveelheid benzine aan te vragen voor de zomerbespuitingen. Aan de mogelijkheid om voor aardappelbespuiting benzine te verkrijgen,
werd om misbruiken te voorkomen geen openbare bekendheid gegeven. Aan de
ambtenaren werd opgedragen hiervan alleen mededeeling te doen aan degenen,
die aan een toewijzing inderdaad groote behoefte hadden.
Voor de bespuitingen tegen de draaihartigheid bij kool werd in 1942 weder
pyridine-zeepmengsel beschikbaar gesteld. Door den Plantenziektenkundigen
Dienst werd, op grond van de speciale waarnemingen, op 9 Juni 1942 het bericht
gepubliceerd, dat met bespuiting moest worden begonnen en op 11 Juli 1942
het bericht, dat deze weder gestaakt kon worden.
INSPECTIEWERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET BUITENLANDSCHE VOORSCHRIFTEN

De omvang van den export en die van de aan het toezicht daarop verbonden
werkzaamheden blijken uit onderstaande opgave van het aantal verstrekte ge
zondheidscertificaten, verklaringen van gezonde herkomst, geleidebiljetten enz.
en van de hoeveelheden producten, die door de ambtenaren van den Dienst zijn
geïnspecteerd :
aantal certificaten
35.419
„
verklaringen van herkomst
3.206
„ geleidebiljetten
14.478
„ Coloradokeververklaringen
3.875
„ colli bloembollen met eert. boven 35 kg
.
263.276
„
„
„
met geleidebiljet boven 35 kg ....
24.498
„
„
„
van 10-35 kg
28.435
beneden 10 kg
51.722
„
„ planten boven 10 kg
2.447
„
„
„
beneden 10 kg
40
„
ferrywagons
189
Aardappelen
. .
203.306.085 kg
Groenten (rabarberplanten) ;
20 wagons
Zaden, inspectiekosten
1 423,80
aantal minima à f 5,—
27
„
^ f 2,50
65
„ colli invoer
759+
3 wagons
Terreininspectie
5,56 ha
Plombeerkosten
f 159,88
XIII. Werkzaamheden in verband met binnenlandsche bepalingen
DE COLORADOKEVER

Het gebied, waarin de Coloradokever is opgetreden, is in1942 beperkt gebleven
tot het deel van ons land ten zuiden van de Maas. Op de haarden te Borne,
Deventer en Bergen (L). van het vorige jaar werd geen kever meer gevonden,
zoodat aangenomen kan worden, dat het insect op die plaatsen geheel uitgeroeid is.
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Het aantal vindplaatsen was vrij aanzienlijk grooter dan dat van 1941, nl.:
gemeenten . . .
daarin vindplaatsen
waarvan haarden.

1941
59
127
51

1942
98
365
85

Dit heeft echter een zeer bijzondere oorzaak. Op 21 Mei werd nl. een Colorado
kever op het strand bij Zoutelande (Walcheren) gevonden. Door de zeer gewaar
deerde medewerking van het hoofd der lagere school aldaar, den heer A. JANSE,
is toen door de leerlingen dezer school het strand zeer nauwkeurig afgezocht,
waarbij ruim 2000 door den zeestroom aangevoerde kevers gevangen en onscha
delijk gemaakt zijn.
Waarschijnlijk echter had reeds een aantal kevers zich landwaarts verplaatst
en ook op andere plaatsen langs de kust van Walcheren en andere eilanden en
langs de Schelde-oevers zullen er kevers aangespoeld zijn, zoodat vanaf de kust
strook en de Schelde-oevers een aantal zich over de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche Eilanden, zoomede over het Westelijk deel van Noord-Brabant heeft ver
spreid. Het is dan ook hoofdzakelijk in dit gedeelte van ons land, dat de vind
plaatsen zijn vastgesteld. Het grootste deel, nl. 260, is zoo vroegtijdig gevonden
(een of enkele kevers of jonge larven), dat zich daar ter plaatse geen haard kon
vormen. Op 85 plaatsen is de aanwezigheid van het insect eerst later vastgesteld
en deze worden dus als haarden beschouwd, omdat met de mogelijkheid, dat het
insect nog in den grond aanwezig is, rekening gehouden moet worden. Dat aan
de tijdige opsporing veel aandacht is gewijd blijkt uit het feit, dat in 1942 ruim
76 % van de vindplaatsen is ontdekt, voordat deze als haard zouden moeten
worden beschouwd tegen 60 % in 1941.
In Zeeuwsch-Vlaanderen heeft ongetwijfeld wederom verspreiding van kevers
uit België plaats gevonden, terwijl hetzelfde het geval is geweest van uit Baarle
Hertog, het gebied grenzende aan de gemeente Melick Herkenbosch en bij Gronsveld. Op die plaatsen werden resp. 38, 2656 en 163 kevers gevangen.
Het grootere aantal vind- en haardplaatsen moet dus uitsluitend aan de ver
spreiding van de aan de kust van Walcheren en andere eilanden aangespoelde
kevers toegeschreven worden. Een dergelijke aanspoeling uitzie zee was tot nu
toe in ons land nog niet voorgekomen. Vluchten van kevers uit het Zuiden zijn
niet voorgekomen. Wij meenen te mogen aannemen, dat de wel uitgebreide, maar
in hoofdzaak zeer lichte verspreiding van den Coloradokever voor het volgende
jaar geen ernstige gevolgen zal hebben.
De" eerste kevers zijn gevónden op 21 Mei, eieren op 6 Juni, de eerste larven op
26 Juni, poppen op 8 Juli. De eerste kevers van de tweede generatie verschenen
op 20 en 24 Juli: de laatste kever is op 3 October gevangen.
De bestrijding is wederom op dezelfde wijze uitgevoerd als in de vorige jaren.
De op alle plaatsen, waar in 1941 haarden waren opgetreden of waar de mogelijk
heid, dat het insect in den grond aanwezig was gebleven, kon worden aangenomen,
uitgezette vangplanten zijn vanaf 28 Mei tot 30 Juli dagelijks afgezocht. Slechts
op 4 plaatsen zijn daarop in totaal 10 kevers gevonden, waaruit blijkt, dat de in
1941 ter plaatse genomen uitroeiingsmaatregelen zeer nauwkeurig zijn uitge
voerd.
De verdere bestrijding bestond uit een driemalige bespuiting van alle aardappel
velden in het gedeelte van ons land ten Zuiden van den Rijn, met 0,4 % calcium-
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arsenaat. Daarvoor zijn van rijkswege 548141 kg calciùmarsenaat ter beschik
king van de aardappelverbouwers gesteld.
De bespuitingen zijn uitgevoerd in de perioden: 15-23 Juni, 6-15 Juli en
22 Juli—1 Augustus.
Voor de controle op de uitvoering dezer bespuitingen zijn 140 controleurs aan
gesteld, die 2661 monsters aardappelloof genomen hebben op de velden, waar
omtrent verdenking bestond, dat de bespuiting niet of op onvoldoende wijze
was uitgevoerd.
*
Doordat pulvérisateurs vrijwel niet meer verkrijgbaar waren, kon het aantal
ter beschikking van gemeenten en spuitdiensten gestelde machines slechts zeer
weinig worden uitgebreid.
De kosten der bestrijding bebben bedragen f 350.380.
AARDAPPELWRATZIEKTE

In 1942 is op 5 perceelen met een gezamenlijke oppervlakte van 2.13.11 ha
aardappelwratziekte waargenomen. Krachtens artikel 3 van het Aardappelbesluit 1935 is de verbouw van aardappelen op deze perceelen slechts voorwaarde
lijk toegestaan.
De maatregelen ten aanzien van den verbouw van het aardappelras Eigenhei
mer in bepaalde gedeelten van de provincies Groningen, Drente en Overijssel zijn
reeds in Hoofdstuk II medegedeeld.

Wageningen, Februari 1944.

De Inspecteur, Hoofd van den
Plantenziektenkundigen Dienst :
N. VAN POETEREN.
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Bacterierot
Blauw
. .
Bruine rat
Coloradokever . . . . 58,59,66,67,
Doodspuiten
Doorwas
Holheid
Koude
Natrot
Phytophthora
12,62,63,
Ritnaalden
Roodrot
Slechte spruitvorming
Thrips
Veldmuis
Woelrat
Wratziekte
62,
Aardbei

Ophonus pubescens
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Andijvie

Bladluis
Anjer
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Chortophila fugax
Thrips
Vliegmaden

.

11
12
60
68
12
10
11
11
11
64
64
11
10
10
61
61
68
34
30
52

33
33
. . 50
.* 32

Bladluis
47,51,52, 54
Carpocapsa
39
Coniopterygidae
33
Schurft . . . . . . . . 40,52,54, 55
Skeletteermotje
. 21
Spint
. 52
Woelrat
61
Wormstekigheid
55
Zaagwesp
51, 52
Begonia
Bes

Bessenbladwesp
Bladluis

Aardvlooien
Bietenmoeheid .
Bladluis
Bruine rat
Schildpadtorretje
Veldmuis
Vlas als voorvrucht
Woelrat
Blauwmaanzaad

Aardrups
Dendryphium penicillatum

54
12
53
60
13
61
13
61
.

Bloembollen

Bruine rat
Woelrat

Bloemkool

Beschadiging door dinitro-o-cresol. .
Beschadiging door natriumchloraat .
Boon

Bladluis
.50,52,
Bruine rat
Kruisingen
Beschadiging door loodarsenaat. . .
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Rupsenvreterij (Pyrausta)
Spint
Sterke vertakking
Vetvlekkenziekte
Vliegmaden (Soldaatjes)
Calla

50
54
51,53, 54

Champignon

Bladluis

53
61
18
16
23
32
34
23
17
23

50
50,51, 53

Cyclamen

Bladluis
Thrips

Diverse bloemgewassen

Rupsenvreterij (Pyrausta)

Diverse boomen en heesters

24
12

31

Sciara

Chrysanth

19
19
60
61

Mozaïekziekte

Appel

Thrips

Blz.

Biet

Honingzwam (Armillaria Mellea) . .

51
52
32
31
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Blz.

Druif

Bladwesplarven . . . . . . . . .
Bruine ingedeukte vlekken op bessen
Skeletteerrnotje .

21
21
21

Eik
Conwenzia psociformis
Dopluizen
Eikenbladroller. . . .

33
30
29

Erwt
Abavit
Ascochyta
16
Fusarium
Beschadiging door loodarsenaat
Beschadiging door nachtvorst. .
Ontsmetting
Pythium
Thrips ... .
Tijd. geelverkl. der topbladeren .
Voetziekte
15,
Het Zwart
Qerst
Koude

16

17
17
16
15
16

16
15
15
16
15
9

Gladiolus
Zwarte punten aan bladtoppen . . .

33

Gypsophila
Vliegmaden in stekjes .

31

Haver
Hydrellia griseola (mineervliegje)

9

Helianthemum
Omknikken der stengels . . . .

32

Hennep
Gele verkleuring der bladranden

20

Hyacinth
Gladde-bollen proeven

44

....

Juniperus
Rupsen .

30

Karwij
Bremraapaantasting

18

Kers
Bladluis . . . . . .
Cyiindrosporium . .
Gnomonia . . . . .

53
22
22

Klaver
Meeldauw
Vreterij door kevertjes

......

19
19

Klaverhooi
Vreterij door rupsen ..... 19, 20

Kool
Draaihartigheid
Knolvoet
Koolvlieg . . .
Rupsen
Woelrat

Blz.

51,62, 66
42,43,44,50, 54
43
50,51,52, 53
61

Koolzaad
Bietenaaltje .
Koolzaadgalmug
Koolzaadsnuittorretje
Beschadiging door natriumchoraat .
Phytomyza rufipes

14
14
14
12
13

Lonicera
Bladluis

53

Lychnis Arkurihtil
Vreterij door larven van lievenheers
beestjes
32
Mais
Fritvlieg

.

9

Meloen
Chortophila trichodactyla .....
Vliegmaden in stengels

22
22

Peer
Bladluis
47,53,
Coniopterygidae
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20,
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39,52,54,
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Spint .
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20,
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54
33
21
55
53
52
21
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55
61
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Bladluis

49,51,53,

54

Peterselie
Ceuthorrhynchus terminatus . . 24,

25

Picea
Wegvallen

49

Pruim
Grapholitha
38
Groene bladluis
51,52,53, 54
Melige pruimebladluis
47, 50, 51, 52, 53, 54
Zaagwesp
51
Rhabarber
Te droge standplaats . . . . . 23,
Rogge
Fritvlieg.

7,

24
8
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Bladluis
Thrips

Biz.

49,51, 53
51, 53

Blz.

Tuinboon

Bladluis

42,49,50,51,52, "54

Tulp

Kiepen van tulpen

Schorseneeren

Woelrat

61

Vlier

61

Vogelkers

50

Wikke

Bladluis

Selderij

Woelrat

53

Rups

Sierkers

Bladluis . . .

53
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Vlas als voorvrucht . . . . . . . .

Sluitkool
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Rupsen
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Ascochyta

18

Spinazie
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6
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.
....
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. . . .
.
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.
25,
.
. .

Kiemschimmels
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Septoria .

Tomaat

24

26
26
28
36
28
26
27
26
26
25
28
28
28
28
27
27
26
29
25
26
8
12
8
8

Bestrijding van ziekten ...... 36
Cladosporium
36
Qroentenuil
54
Kankerdood . .
50
Kurkwortel
37
Phytophthora . . . . . . . . . . 37
Wortelaaltje
. 37

32

Woelrat

12
13
61

Wortel

Aardrups
Woelrat . . .

25
61
DIVERSEN

Aardrups
19,
Bisamrat.
• • • 57,
Bladluis
Bladwesplarven in snoeihout ....
Boschmuis
59,
Bruine rat
• • » • 59,
Coniopterygidae . . . • • • • • •
Dopluizen
Duizendpooten
Ekster
55,
Emelten. . . . . • • • • •
7,
Fritvlieg
Hazenvreterij
Houtduif.
Huismuis
59,
Insecten in woonruimten
Kauw.
55,
Kievit . . . . • • • • • • •
Konijnenvreterij
• •
Koolmees
•
Koperwormen
Leeuwerik
•
Meerkoet
Meikever
Merel
• • • • • •
Mieren
Mineervliegje . . .
Müsch
55,
Ophonys pubescens . .......
Pimpelmees
Rietmatten.
.34,
Roek . . . . . . . . . . . . 55,
Roofwantsen
Slakken
- 6,
Spektorren
Spreeuw
Steenuil
Stokvischafval
Tonkinstokken
34,
Veldmuis

49
58
46
21

61

60

33
30
49
56
49
9
57
55

61

34
56
55
57
55
49
55
55
41
55
54

9

56
34
55
35
56
33
35
34
55
55
34
35

61
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Vink . . . . . .
Vliegen
Watemoentje . .
Wildschade. . . .
Wintervlinder . .
Woelmuis . . . .
. . . . 5 9 , 60,
Woelrat
Zanglijster....
. . . . . . 55,
Zwarte mees . . .
Zwarte rat. . . .

Blz.

55
42
55
57
46
59
61
55
5K
55
61

BESTRIJDINGSMIDDELEN
. . . . . .16,42,
Abavit
Acridin-Oranje . .
Aczoline
Ammoniumcresolaat
42,
. .28,42,43,44,
Aretan
Arsenicum . . . .
Aseptazout . . .
Auramine . . . .
60,
Bogena
Bordeauxsche pap. . . . 22,37,39,
Brassicol . . . .
Brillantgroen. . .
, , , , , , , ,
Calcid
29,
Calciumarsenaat .
Calciumnitraat . .
Californische pap . . . . 22,34,40,
Calomel
46,
Carbonileum . . .
Ceresan
Cheshunt-mengsel
Chlooramine . . .
Cosan . . . . . .
Cystogonpoeder .
32,
Derrispoeder . . .
Dinitro-o-cresol. . . . . 30,46,47,
46,47,
D.N.C. Krimpen .
Eau céleste. . . .
46,47,
Elgetol
Emeltox
Erucin
46,47,
Etimolos . . . .
Exodin-nieuw . .
Extrakt Nikotin „Merck" N.T. 205
Ferrichloride . . .
Florine
34,
Formaline . . . .
Fusariol
42,
Germisan . . . .
21,23,32,39,41,
Gesarol
Hedit . . . . . .
Hernostan . . . .
42,
Insectenpoeder . .
Insectol
Jardicide sifacil .
Jebonol extra. . . . . . . . 4 6 , 4 7 ,
Kainiet

43
37
49
43
49
19
12
37
61
40
28
37
24
58
32
58
22
48
36
28
37
40
38
58
58
48
28
48
49
49
48
49
50
35
50
44
42
44
42
12
50
20
50
50
48
7

Kalk
Kankerdood
46,47
Kewa
Koken van den grond . . . . . .
. .
Koperkalk „Wacker"-nieuw
Koperslakkenbloem . . . .
. 39
Koperoxychloriden
Kopersulfaat
I .nndarsenaat
16.23.2Ü
. 37
Malachietgroen
Metaldehyde
Methylviolet
„M"-gas (Methallyl chloride) . '. 34
Minerale oliën
Naphtaline
Natriumchloraat
Nicotine
39.48,58
. 58
Nicotinehoudende middelen.
Nikopren
Nikotin-Spritzmittel „Merck"
46,47
Nipton
46,47
Nitroleum
No 2343
. 3S
No 2352 W
No 3558
Ontsmetting
8,16, lt
Paraplant
. 60
Parasat
Patentkali
Phenothiazine
7,42
Poederkalk
Polegrol
46,47
Prokarbol
Pyrethrine
Pyrethrumextract . . . .
Pyridine-zeepmengsel . . .
Pyromuls
! 39
Quassia
. 6C
Rattenpakjes
Rotenon
Sch. 1192a.
Schwingsche vogelkooien
46,47
Selinon
Shell nitrum
. 46
Shell W.U. 117
. 5:
Sinaphit
. 40
Solbar
Spuitzwavel „Wacker" . .
Stoomen van den grond . . 25,26
. 42
Sublimaat
Tabaksstof
Talpan
Tubavit
Vangapparaat
Vergif tegen musschen . .
Vinicol
Vinuran
. 54
Wacker 83
Zeeajuin
Zinksulfaat
Zwavelkoolstof . . . . . .

..

Biz.
32
50
48
17
54
35
40
7
39
50
7
50
35
34
34

12

65
65
50
51
48
48
55
55
42
36

12
61
35
51
44
51
48
29
58

66

52
52
61
29
52
56
48
53
48
54
58
54

28

54
54
54
42
14
56
54
54
55

60

35
38

VERKLARING DER FIGUREN
PLAAT I
Fig. 1. Vergroening der bloemen bij erwt ; blz. 14.
Fig. 2. Kersebladeren, waarop fructificaties van Cylindrosporiutn-, blz. 22.
Fig. 3. Peren met lichte vlekjes gegroeid aan loodglanszieken boom; blz. 20.
PLAAT II
Fig. 4. Tabaksblad met spikkel, veroorzaakt door Baderium tabacum; blz. 27.
Fig. 5. Sterk „ratel" (ring- en streepziekte bij tabak) ; blz. 25.
PLAAT III
Fig. 6. Extreem geval van gewone mozaïekziekte bij tabak; blz. 26.
Fig. 7. Jonge tabaksplant van boven gëzien. Bovenste bladeren gewoon mozaïekziek; onder
ste bladeren met ronde zwarte vlekjes, waarschijnlijk gevolg van aantasting door het aard
appel X-virus; blz. 26.
Fig. 8. Blad van ernstig virus-zieke Calla; blz. 31.
PLAAT IV
Fig. 9. Volwassen tabaksplant, gedood door Sclerotinia sclerotiorum; blz. 28.
Fig. 10. Tabaksstengel met zieke plek, veroorzaakt door dezelfde zwam; buitenop de zwarte
sclerotiën. Rechts een doorgesneden aangetaste stengel met sclerotiën binnenin; blz. 28.
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