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I
Ziekten en plagen in Landbouwgewassen
A. Overzicht
ALGEMEEN
WEERSINVLOEDEN

In 1951 vertraagden talrijke regenbuien in de eerste helft van April de voorjaars
werkzaamheden, zodat deze 3 à 4 weken later dan normaal konden aanvangen. Ook
tijdens de zomermaanden vielen vrij veel regenbuien, waardoor o.a. in sterke mate
Phytophthora in aardappelen is opgetreden.
1952 kenmerkte zich door veelvuldig en tot vrij diep in het seizoen voorkomende
nachtvorsten, terwijl reeds vroeg in de nazomer opnieuw nachtvorst optrad. De laat
ste nachtvorstschade werd gemeld tijdens de eerste dagen van Juni, terwijl in de om
geving van Didam in de nacht van 22 op 23 Augustus reeds weer de eerste nacht
vorst werd geconstateerd.
In verschillende streken hadden de aardappelen ernstig van deze nachtvorsten te
lijden. Echter ook gewassen als bieten en mais leden hierdoor enige schade. In Sep
tember/October trad weer nachtvorstschade in mais op. Met name de late percelen
konden hierdoor niet normaal afriipen.
Het voorjaar was warm, doch droog (regenval April en Mei tezamen normaal 96 mm,
1952 45 mm) zodat vooral op de hooggelegen lichte zandgronden droogteschade op
trad. De maanden Juli t/m October kenmerkten zich door relatief koel weer met veel
regen. Hieronder leed de kwaliteit van de geoogste producten, terwijl tevens 1952
als een ernstig Phytophthora-jaar geboekstaafd zal blijven.
Hagelbuien teisterden plaatselijk de gewassen. Genoemd mag worden o.a. de bui, die
op 6 Juni in de omgeving van Kesteren, Lienden en Beesd fruit en andere gewassen
vernielde.
GEWERVELDE DIEREN, zie blz. 118
SLAKKEN, Arionidae, Limacidae

De weersomstandigheden hebben in 1951 de ontwikkeling van slakken zeer gunstig be
ïnvloed. Gedurende het gehele seizoen werd dan ook plaatselijk aan verschillende ge
wassen ernstige schade aangericht.
RITNAALDEN, Agriotes spp.
In 1951 werd wederom op vele percelen vreterij door ritnaalden waargenomen, ten
gevolge waarvan plaatselijk schade van betekenis voorkwam. Het droge voorjaar van
1952 had tot gevolg dat de schade van meer betekenis was dan in 1951. Zie voor
bestrijdingsproeven blz. 155.
ENGERLINGEN, Melolontha melolontha L., Phyllopertha hordeola L., Rhizotrogus
solstitiales L.
Larven van deze soorten richten in 1952 zowel in grasland als bouwland op vele
plaatsen enige schade aan.
Vooral in noord Limburg en het oostelijk deel van Noord-Brabant is de aantasting vrij
hevig geweest.
Vreterij van meikevers was in grote omvang waar te nemen langs de Maas in NoordBrabant, in het Land van Maas en Waal en in de Bommelerwaard.
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Afb. 1. Door Hydroecia naar boven toe uit
geholde jonge bietjes.

HYDROECIA, Hydroecia micacea Esp.

EMELTEN, Tipuhl spp.

Deze vleeskleurige rupsen doen ge
woonlijk geen merkbare schade, doch
in 1951 kwam deze schade voor en
was plaatselijk, met name in de
Noordoostpolder, van ernstige aard.
Vanaf eind April tot Juni trad op
verschillende percelen met bieten,
mais en aardappelen ernstige vreterij
op, die niet beperkt bleef tot de ran
den langs de sloten, doch ook verder
in het perceel voorkwam. De rupsen
boren zich in de vlezige wortels of
stengels en hollen deze naar boven
toe uit (afb. 1).

In het voorjaar van 1951 werd vrij algemeen schade door emelten waargenomen. In
de oostelijke helft van Brabant en in Friesland had deze schade een vrij ernstig
karakter, vooral in grasland, rogge, zomergranen, erwten en klaver. Het optreden was
in 1952 van minder betekenis. Zie voor bestrijdingsproeven blz. 154.
AARDAPPELEN, Solanum tuberosum L.
AARDAPPELMOEHEID, Heterodera rostochiensis Wollenweber, zie blz. 94
STENGEL- EN DESTRUCTORAALTJE, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 1936 en D.

destructor Thorne 1945
Van de 18 inzendingen van knollen, die aangetast waren door aaltjes bleken in 8
monsters het stengel- en in 5 het destructoraaltje voor te komen, terwijl bij 5 mon
sters de soort niet nader vastgesteld werd. Beide soorten komen vrij verspreid voor.
De aantasting was overigens niet van zeer ernstige aard.
COLORADOKEVER, Leptinotarsa decemlineata Say, zie blz. 92
sxuiTKEVER,/?higopsidius tucumanus Heller (= Rh. piercei Heller)

Tussen Sept. en Oct. 1947 werden uit Jujuy (Argentinië) aardappelen
in ons land geimporteerd. Deze aardappelen, Solanum andigenum ras
papa tuni, waren bestemd voor kruisingswerk. Het werd noodzakelijk
geacht de gezondheidstoestand van de knollen te onderzoeken; dat dit
niet geheel overbodig was bleek toen een aantal snuitkeverlarven uit
de knollen te voorschijn werd gehaald. Een tweetal larven kweekten
wij in de broedstoof. Hoewel wij de kevers zelf determineerden,
werd nimmer volkomen zekerheid omtrent de identiteit verkregen.
Thans heeft de heer van Emden (Londen) een definitieve determinatie
gemaakt, waarbij hij vaststelde dat ons materiaal uit Argentinië het
midden houdt tussen de bovengenoemde soorten, waarvan de iden
titeit reeds eerder werd vermoed. Nu blijkt dat Rh. piercei slechts
een synoniem is van Rh. tucumanus (zie K. M. Heller, Ergänzende
Bemerkung über Kartoffelschädigende Rüsselkäfer. Arb. phys. und
angew. Ent. 3 (1936): 284-285). (zie afb. 2).
Afb. 2. Knol van wilde aardappel uit Zuid-Amerika, aangetast door larven van
Rhigopsidius tucumanus

Afb. 3. Verschijnsel in Saskia-knollen; grijs- •
bruine vlekken, die beginnend aan de
rand, iets zijn ingezonken

ALTERNARIA-ziEKTE, Alternaria solani
(Ell. et Mart.) Jones et Grout
Hoewel in enkele rassen o.a. Bintje
en IJsselster enige loofaantasting werd
waargenomen, bleek in beide jaren
de knolaantasting van slechts weinir
betekenis te zijn. Slechts in een en|
kele partij Bintje werd vrij veel Al
ternaria aangetroffen.
ZWARTE SPIKKEL, Colletotrichum atramentarium (Berk. et Br.) Taubenh.
Onder verwijzing naar het verslag over 1950 (Med. 118, blz. 5) kan worden medege
deeld dat ook in deze beide iaren uit verschillende inzendingen Colletotrichum ge
kweekt kon worden.
In het voorjaar van 1952 kwamen in enige partijen Saskiapootgoed afkomstig van
zandgrond, zowel bij bewaring in pootaardappelbewaarplaatsen als in kuilen, afwij
kingen voor, die als volgt beschreven kunnen worden.
Op de schil ontstaan min of meer ronde, zilvergrijze vlekken. Deze vlekken zinken
iets in, beginnend aan de rand van de vlek (afb. 3). Uiteindelijk wordt de tint meer
grijs-bruin en is de gehele vlek iets ingezonken, met daaronder een oppervlakkige
bruinverkleuring van het vlees, waarin kleine holten voorkomen (afb. 4.) De vlekken
kunnen samenvloeien waardoor geen of slechte kieming optreedt.
Deze verschijnselen treden pas tijdens de bewaring op, zodat in het najaar de partijen
geheel gaaf lijken. Uit de zieke plekken werd vrijwel steeds de schimmel Colleto
trichum atramentarium gekweekt. Voorshands wordt gemeend, dat deze schimmel
niet de primaire oorzaak is, doch dat deze verschijnselen meer van physiologischeof klimatologische aard zijn. Door de Stichting voor Aardappelbewaring is dit probleeir
in onderzoek genomen.
NATROT

In 1952 trad omstreeks Juli plaatselijk vrij sterk natrot op tengevolge van zware
regenval.
DE AARDAPPELZIEKTE, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary

Beide jaren kunnen als ernstige „phytophthora-jaren" geboekstaafd worden. Voor
meer gedetailleerde gegevens zij verwezen naar blz. 19.
Voor proefnemingen ter bestrijding van deze ziekte zie men blz. 22.
Proefnemingen m.b.t. het doodspuiten van het loof zijn vermeld op blz. 25.
Voor proeven betreffende quarantaine van aardappelen voor export wordt verwezen
naar blz. 25.

Afb. 4. Verschijnsel in Saskia-knollen; meei :
ernstige vorm; vlekken dieper inge- |
zonken en samengevloeid; op door- ;
snede bruine, zwarte verkleuring {
van het vlees direct onder de schil }
mei kleine holten

Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.
Behoudens een enkel geval in andere delen van het land, bleef het voorkomen vnl.
beperkt tot de noordelijke zand- en dalgronden. In deze gebieden droeg de aantasting
een matig karakter.

POEDERSCHURFT,

RHIZOCTONIA-ZIEKTE, Corticium vagum Berk. et Curt.

De aantasting droeg een normaal karakter met uitzondering van enige gebieden waar
zij van meer betekenis was.
SCHURFT, Actinomyces spp.

In 1951 viel in noord Groningen, de droogmakerijen van Noord-Holland en in de
Noordoostpolder vrij veel oppervlakkige en „greideschurft" waar te nemen. In ver
band met het nog steeds vrij ernstig optreden van schurft in laatst genoemd gebied,
maakt daar het minder gevoelige ras IJsselster enige opgang. Overigen was de aan
tasting in beide seizoenen van niet meer dan normale omvang, zodat zelfs de export
naar landen, die hoge eisen stellen inzake schurft, weinig moeilijkheden ondervond.
Erwinia atroseptica (v. Hall) lennison
Slechts plaatselijk was deze bacterie-aantasting van ernstige aard. Wederom hadden
de meeste meldingen betrekking op Voran.

ZWARTBENIGHEID,

VIRUSZIEKTEN

In 1951 werd in het gehele land in sterkere mate bladrol aangetroffen dan in het
vorige jaar. Vooral was hiervan sprake in het zuidelijke en oostelijke deel van het
land. De vrij ernstige luis-bezetting had tot gevolg dat ook in 1952 veel bladrol voor
kwam, met name in de nateelt van de iets te laat gerooide pootgoedpercelen.
Alleen de vroeg gerooide percelen hadden de primaire infectie ontlopen. Van de
andere virusziekten vallen geen bijzonderheden te vermelden; wel werd de indruk
verkregen, dat het Y-virus in 1951 in het zuiden van het land ernstiger optrad dan
in het voorgaande jaar.
Blijkens gegevens van de N.A.K, werd in de jaren 1948, 1949, 1950, 1951 en 1952
respectievelijk 73,4 88,6 89,2 81,3 en 79,6 % van de voor keuring aangegeven op
pervlakte aardappelen te velde goedgekeurd. Ook deze cijfers wijzen op een ernstiger
optreden van virusziekten (vnl. bladrol) dan in 1950.
GELE VERKLEURING VAN HET BLAD

Speciaal bij het ras Eigenheimer trad omstreeks Juli 1951 in de bladeren een geel
achtige verkleuring op die wel enigzins deed denken aan de verschijnselen van Mggebrek. Er waren echter wel enige verschillen. Mg-gebrek begint nl. met een geelkleuring tussen de nerven van de oudste bladeren, waarbij de rand van het blad
groen blijft. Bij het bovenbedoelde algemeen voorkomende verschijnsel kwam de gele
verkleuring in vrijwel alle bladeren even sterk voor, soms zelfs meer in de jongste
bladeren, terwijl de groene rand ontbrak. De oorzaak van deze verkleuring kon niet
worden vastgesteld. Verondersteld wordt dat het natte en koude weer de voedselopname heeft gestoord. De afwijking kwam voor in verschillende delen van het land
en op allerlei grondsoorten. Zij is echter verder van weinig betekenis geweest.
GROENE KNOLLEN

Door plaatselijke slagregens na het looftrekken (o.a. in de omgeving van Dokkum)
werden in 1952 veel knollen bloot gespoeld, waardoor in vrij ernstige mate groene
knollen werden aangetroffen.
HOLHEID

Door gunstige groeiomstandigheden in 1952 waren de aardappelen vrij grof van stuk.
In verschillende rassen kwam daardoor in vrij aanzienlijke mate holheid voor, o.a. in
Eigenheimer, Record, Wilpo, Doré en Allerfriiheste Gelbe.
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KALIBLAUW OF GRAUWVLEZIGHEID

Van 16 ingezonden monsters met verschijnselen van kaliblauw behoorden er 14 tot
het ras Noordeling. Dit illustreert voldoende de grote gevoeligheid van dit ras voor
kaliblauw. Bovendien zijn de verschijnselen meestal van vrij hevige aard.
KRINGEIUGHEID

Behalve het jaarlijks terugkerende optreden van kringerigheid in hiervoor vatbare aard
appelrassen op verschillende percelen zandgronden, mag voor 1951 vermeld worden
dat in verschillende partijen Alpha, afkomstig van klei- en zandgronden in Zeeland in
vrij hevige mate kringerigheid voorkwam. In sommige gevallen was zelfs meer dan
50% van de knollen aangetast. Ook in het practisch niet vatbare ras Noordeling kwam
op sommige percelen kringerigheid voor, welke dan vaak van vrij ernstige aard en uit
wendig zichtbaar was (dubbeltjes vuur).
BIETEN, Beta vulgaris L.
BIETENKEVERTJE, A tomaria linearis Steph.

Zowel in 1951 als in 1952 werd enige schade aangericht, voornamelijk in het westen
van het land.
SCHILDPADTORRETJES, Cassida spp.

In 1951 werd het gestreepte schildpadtorretje (C.nobilis L.j het meest waargenomen
in het westen van het land. Enige schade werd gemeld van Duiveland en Tholen.
Vooral in Noord Limburg en het aangrenzende deel van Noord-Brabant kwamen
vrij veel larven van het gevlekte schildpadtorretje (Cassida nebulosa L.) op melde voor.
Aan de bieten werd echter geen schade van betekenis aangericht.
Het gestreepte schildpadtorretje werd in 1952 opnieuw vooral van de Zuid-Hollandse
eilanden gemeld, terwijl het eveneens schade aanrichtte in Noord-Brabant en midden
Limburg.
BIETENSNUITKEVER, Tanymecus palliatus F.

Zowel in 1951 als in 1952 richtten deze kevers in enkele bietenpercelen schade aan
(afb. 5).
BIETENVLIEG, Pegomya hyoscyami Panz.
In de zomermaanden werd vrij algemeen vreterij van
de maden van de bietenvlieg waargenomen. De schade
was in beide jaren gering.
WORTELBRAND, Pythium debaryanum Hesse, Phoma

betae Frank e.a.
De lage temperaturen en grote vochtigheid waren ver
moedelijk gunstige factoren voor een meer dan nor
maal optreden van wortelbrand in 1951. In het oosten
van het land kwamen ernstige gevallen voor.
Ook in 1952 kwamen uit het oosten van het land mel
dingen over het wegvallen van bietenplantjes binnen.

Afb. 5. Door de bietensnuitkever aangevreten bietenplantjes;
midden boven: volwassen kever
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Afb. 6 Inwendige verkleuring van ingekuilde pootbieten
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In 1951 en 1952 is het optreden van vergelingsziekte hevig geweest. Gemiddeld was de aantasting in beide jaren ongeveer even ernstig, maar in
1952 was in Zeeland, Zuid-Holland en noord Lim
burg het optreden ernstiger dan in 1951. Ook in
het noorden van het land kwam de aantasting
voor, doch in minder ernstige mate.
De eerste symptomen waren in 1952 reeds vroeg, omstreeks begin Juni, te vinden.
Tengevolge van het in grote getale voorkomen van zwarte bonenluizen, waren de
ziektesymptomen in Juli—Augustus reeds overal in het veld te zien.
Ondanks het vroege optreden is de schade meegevallen, daar de vochtige koele zomer
voor de wortelgroei gunstig was.
ZWARTE HARTEN BIJ POOTBIETJES

Uit Groningen ontvingen wij in Maart 1952 enkele inzendingen van pootbietjes met
een typische afsterving van het weefsel in het hart van de biet, juist op de grens van
stengel en wortel (zie afb. 6).
Het percentage „aangetaste" pootbietjes varieerde van 30—80 %. Bij een onderzoek
ter plaatse bleek dat de dikste bieten het verschijnsel het sterkst vertoonden.
Een duidelijke verklaring omtrent de oorzaak was niet te vinden. Misschien is de af
sterving een gevolg geweest van zuurstofgebrek.
Pootbietjes met het bovenomschreven beeld werden in de P.D.-tuin uitgepoot. Vrijwel
alle bietjes leverden normale planten. Uit de praktijk kregen wij geen klachten, zodat
voor de verdere ontwikkeling der bieten de afwijking blijkbaar toch niet veel heeft
te betekenen.
GEBREKSZIEKTEN

Mangaangebrek kwam vooral in het westen van het land op de kleigronden in beide
jaren vrij veel voor.
Boriumgebrek werd in 1951 op vele plaatsen geconstateerd, vooral in het noorden
en oosten van het land. In het volgende jaar was het aantal meldingen van borium
gebrek opnieuw vrij hoog. Het voornaamste gebied waar men dit constateerde werd
nu gevormd door midden Overijsel, de Achterhoek, Noord-Brabant en de noordelijke
helft van Limburg.
BLAUWMAANZAAD, Papaver somniferum L.
GALWESP, Timaspis papaveris Kieff.

Op Walcheren, Zuid-Beveland en ten zuiden van Rotterdam werd in 1951 en 1952
een ernstige aantasting van blauwmaanzaad geconstateerd. De stengels werden in Juli
van binnen uitgevreten door Hymenopterenlarven, waardoor een vroegtijdige verge
ling en noodrijpheid optrad.
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Reeds in 1951 ontvingen wij beschadigde planten, maar het gelukte toen niet uit te
maken welk insect de aantasting veroorzaakte. Wij kunnen evenwel thans vaststellen dat
de beschadiging wordt veroorzaakt door een galwesp, Timaspis papaveris Kieff., waar
omtrent een artikel verscheen van H. W. Nolte: „Die Kapselvergilbung des Mohns.
Eine Gallwespe als neuer deutscher Mohnschädling". Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten
und Pflanzenschutz 58 Cl951): 89-92.
Wij kweekten de in Mei verschijnende imagines, waarbij ook een groot aantal para
sieten verscheen, die aan de heer Ferrière te Genève ter determinatie werden gegeven.
Van deze specialist vernamen wij, dat de parasieten behoren tot het geslacht Trichomalus. Dit is interessant omdat tot nu toe nog geen vertegenwoordiger van dit geslacht
als parasiet van Cynipidae is geconstateerd. Gewoonlijk parasiteren Trichomalussoorten keverlarven, die inwendig in planten leven (o.a. bij Ceuthorhynchus as-similis
Payk.).
ERWTEN, Pisum spp.
BLADRANDKEVER, Sitona lineatus L.

De bladrandkever deed in beide jaren van zich spreken. In 1952 kenmerkte hij zich
door een zeer vroegtijdig optreden, zodat reeds in April op verschillende percelen
landbouwerwten sprake was van vreterij van ernstige aard. In enkele gevallen werden
ook andere gewassen zoals klaver, lupinen en stambonen aangetast. Schadelijk op
treden van de larven werd minder algemeen gemeld. Toch mag ook deze schade niet
onderschat worden, hoewel de symptomen minder typisch zijn dan van de kevers. De
bestrijding vindt weliswaar op vrij grote schaal plaats, doch te vaak op een te laat tijdstip
om het afzetten van eitjes te voorkomen.
ERWTENPEULBOORDER. Enarmonia nigricana F.
KNOPMADE, Contarinia pisi Winn.

Beide insecten kwamen algemeen voor. Zonder dat hun optreden echter direct aan
leiding gaf tot een bijzondere vermelding, was dat op vele plaatsen toch van vrij ern
stige aard.
ERWTENBLADLUIS, Acyrthosiphon pisum Harris

In 1952 kwamen over bijna het gehele land veel erwtenbladluizen voor en deze ver
oorzaakten in enkele gevallen, soms tezamen met thrips (Kakothrips robustus Uzel),
een vrij ernstige schade aan het gewas.
GRANEN
(TARWE, Triticum vulgare L.; GERST, Hordeum vulgare L.; HAVER, Avena sativa L.;
ROGGE, Secale cereale L.).
HAVERCYSTENAALTJE, Heterodera avenue Filipjev

Op sommige plaatsen was de aantasting ernstig, o.a. in Groningen, Limburg en NoordBrabant. Behalve aan haver werd in vele gevallen ook aan gerst schade veroorzaakt.
NIET-CYSTENVORMENDE WORTELAALTJES

Het slecht groeien van granen (gerst, tarwe, haver en rogge) in de IJselstreek en enkele
andere gebieden in 1952 bleek samen te gaan met grote aantallen niet-cystenvormende
wortelaaltjes in de wortels zowel als in de grond er omheen. Het is waarschijnlijk, dat
deze aaltjes de ziekteverwekkers zijn. Het ziektebeeld komt ongeveer overeen met
dat van het havercystenaaltje. In samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap
Arnhem wordt een nader onderzoek ingesteld.
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STENGELAALTJE, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 1936

Tengevolge van een zeer ernstige „reup"-aantasting moesten in 1951 in Limburg een
aantal rogge percelen worden omgeploegd. Op vele plaatsen is het optreden van het
stengelaaljte vooral in rogge nog verontrustend.
GRAANLOOPKEVER, Zabrus tenebrioides Goeze

Hoewel de schade erg mee viel, breidde het aantastingsgebied in zuid Limburg zich
toch uit.
GIÎAANGOUDHAANTJE, Lema S p p .

Het optreden van dit insect was niet verontrustend, behalve in 1951 toen in het oos
telijke deel van Noord-Brabant zeer veel kevers en larven werden waargenomen.
SMALLE GRAANVLIEG, Hylemya coarctata Fall.

Larven van deze vlieg deden in 1951 in het oosten van Noord-Brabant en in de Gro
ninger Veenkoloniën vrij ernstige schade.
FRITVLIEG, Oscinella frit L.

Gedurende het najaar en de winter werd vooral op de zandgronden door de najaars
generatie van de fritvlieg schade aangericht in de wintergranen (vnl. in rogge), terwijl
in het voorjaar van 1952 schade optrad in de zomergranen (haver), nu veroorzaakt
door de eerste generatie.
LOZE PAKJES

Vooral in 1951 werd het verschijnsel van de loze pakjes in haver als gevolg van een
aantasting door larven van de fritvlieg (tweede generatie) of van thrips, Limothrips
cerealium Hal., veelvuldig waargenomen.
Op sommige plaatsen in het oosten van het land was het verschijnsel min of meer
verontrustend.
MEELDAUW, Erysiphe graminis DC.
Voornamelijk gerst, doch in minder ernstige mate ook tarwe en haver werden in 1952
ernstig aangetast door meeldauw.
ROEST, Puccinia spp.

Het optreden van roest gaf in 1951 geen reden tot een bijzondere vermelding; 1952
kan tot die jaren worden gerekend welke zich kenmerken door een ernstige roestaantasting.
Voor meer bijzonderheden over het voorkomen van roest in 1952 wordt verwezen
naar blz. 31. Bestrijdingsproeven tegen dwergroest in zomergerst zijn vermeld op blz. 32.
STEENBRAND BIJ TARWE, Tilletia tritici (Bjerk.) Wint. (zie ook blz. 34).
STEENBRAND BIJ GERST, Ustilago hordei (Pers.) Kellerm. et Sw.

Het optreden van steenbrand kan, in vergelijking tot andere jaren, als normaal worden
gekenmerkt. Ook in het zuid-westen van het land bleef de aantasting beperkt.
STKEPENZIEKTE BIJ HAVER, Pyrenophora avenae (Eidam) Ito et Kuribay

Vooral in 1952 werden verschillende malen jonge haverplantjes ingezonden, welke
waren aangetast door strepenziekte. Bij navraag bleek, dat in practisch al deze gevallen
het zaaizaad niet ontsmet was. Ook op percelen gerst, welke met niet ontsmet zaad
waren ingezaaid werd een vrij hoog percentage strepenzieke planten aangetroffen.
(1951. Betuwe).
STUIFBRAND, Ustilago spp.

In tegenstelling tot haverstuifbrand, Ustilago avenae (Pers.) Jensen, die de laatste jaren
minder veelvuldig voorkwam, werd op vele percelen tarwe (vooral het ras Alba) en
gerst een vrij groot aantal stuifbrandaren aangetroffen, resp. veroorzaakt door Ustilago
tritici (Pers.) Jensen en Ustilago nuda (Jens.) Kellerm. et Sw.
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VOETZIEKTEN

Over het algemeen was deze aantasting slechts plaatselijk van belang. Zo bereikten
ons in 1952 meldingen omtrent de oogvlekkenziekte, Cercosporella herpotrichoides
Fron uit Noord-Brabant, Limburg en n.w. Groningen, terwijl ten oosten van Sittard
op enkele plaatsen een ernstige aantasting door de tarwehalmdoder, Ophiobolus graminis Sacc. werd geconstateerd in wintertarwe.
Ook uit de kleistreken kwamen berichten binnen over het optreden van voetziekte
op talrijke percelen, vooral in de wintertarwe-rassen Carsten's V, Heine's VII en
Minister.
MEELKALFJES

Vrijwel elk jaar worden enkele malen haverpluimen ingezonden, waarvan de kafjes
bedekt zijn met een meelachtig poeder en veelal enkele overdwars verlopende indeu
kingen vertonen. De korrels zelf zijn dan aan de basis en aan de top over korte af
stand gebarsten. Deze symptomen worden veroorzaakt doordat mussen de korrels
tijdens het melkrijpe stadium in de bek nemen, waardoor deze barsten en de zetmeelrijke inhoud naar buiten treedt.
GEBREKSZIEKTEN

De belangrijkste „hongerziekte" is wel die waarbij het element Magnesium, veelal in
samenhang met een lage pH, een rol speelt. Het zijn dan ook in de eerste plaats de
lichte zandgronden waarop in het voorjaar in granen de symptomen van magnesium
gebrek nog te algemeen in ernstige mate worden aangetroffen.
Vooral gerst blijkt zeer gevoelig te zijn voor een slechte structuur, een lage pH, het
niet in voldoende mate beschikbaar zijn van bepaalde voedingselementen enz. In het
voorjaar van beide jaren werden namelijk vele malen jonge gerstplantjes ingezonden,
afkomstig van percelen die een ongezonde indruk maakten en waarbij het ziektebeeld
zich typeerde in kleine vlekjes op het blad of in het geel worden en afsterven van
de bladeren vanaf de top. In geen van de onderzochte gevallen was echter sprake van
een parasitaire aantasting, zodat steeds gedacht werd aan het bovengenoemde complex
van factoren, zonder dat het mogelijk was één daarvan als de belangrijkste oorzaak
aan te wijzen. Ook mangaangebrek werd nog veelvuldig geconstateerd, o.a. in Gro
ningen, Drente en Limburg en zowel op klei-, zavel-, als veengronden.
Als gevolg van de hevige regenval in het voorjaar van 1951 ontstond door uitspoeling
op de lichte zandgronden stikstofgebrek.
BRUINE VLEKKEN OP DE HALM

In 1952 werden enkele malen tarwehalmen ontvangen, die veelal eenzijdig tussen de
aar en de bovenste knoop bruine vlekken vertoonden. Uit deze vlekken kon echter
geen parasitaire schimmel worden geïsoleerd. Aangenomen wordt dan ook dat de
vlekken slechts een oppervlakkige beschadiging betreffen, die ongeveer tijdens het
melkrijpe stadium ontstaat, doordat gedurende een periode met harde wind de aren
van dichtbijstaande planten voortdurend tegen een bepaald gedeelte van de halm
worden geslagen. De aantasting is niet van economisch belang.

GRASSEN
STUIFBRAND, Ustilago

perennans Rostr.
Een perceeltje Frans raaigras (Arrhenaterum elatius J. et C. Presl.) bleek een zeer hoog
percentage stuifbrand-zieke pluimen te hebben. Vermoedelijk was dit het gevolg van
een infectie afkomstig van de planten waarvan zaaizaad werd gewonnen. Deze infectie
zal dan vrij zeker vanuit de omgeving, waar wild Frans raaigras groeit, hebben plaats
gehad.
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HEKSENKRINGEN, Marasmius oreades (Bolt.) Fr.

Ieder jaar ontvangen wij enkele meldingen over het optreden van heksenkringen in
gazons of sportvelden, veroorzaakt door Marasmius oreades. (zie afb. 7 en 8).
Het is hinderlijk dat door deze schimmel ringen dood gras ontstaan, die zich jaarlijks
verplaatsen, zodat het grasbestand er door wordt gewijzigd.
Er wordt gezocht naar een bestrijdingsmethode met chemische middelen.

Afb. 7. Heksenkring in grasveld

Afb. 8. Vruchtlichamen van Marasmius oreadus
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Afb. 9. Klaver, aangetast door stengel
aaltjes; bladsymptomen

KLAVER, Trifolium spp.
STENGELAALTJES, Ditylenchui

dipsaci, (Kühn) Filipjev 1936
De schade veroorzaakt door sten
gelaaltjes was in 1951 en 1952
minder hevig dan die tengevolge
van kanker.
Toch komt de aaltjesaantasting in
verschillende gebieden vrij alge
meen voor (afb. 9). In samenwer
king met de N.A.K, en het
R.P.v.Z. (Rijks Proefstation voor
Zaadcontrôle) wordt een onder
zoek ingesteld naar de overgang
van stengelaaltjes met klaverzaad,
de betekenis hiervan en de waarde
van gassing als ontsmettings
methode.
Apion pisi F., A pion
assimile Kirby
Vanaf 1950 is in de P.D.-tuin
waargenomen dat larven van
kleine sr.uitkevertjes behorende tot
het geslacht Apion, vrij veel
bloempjes in de bloemhoofdjes van
rode klaver kunnen beschadigen.
Uiterlijk is deze beschadiging aan
de bloeiwijzen niet zichtbaar.

SNUITKEVER,
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Eerst na het openscheuren van het
bloempje is de vreterij te zien, ter
wijl dan meestal enkele kleine witte
pootloze kever-larfjes worden gevon
den (zie afb. 10).
In 1952 kwam de beschadiging op
nieuw voor. Daarom werd een aan
tal monsters verzameld. Het bleek
dat in het noorden van het land de
larven in het geheel niet of in zeer
gering aantal voorkomen. In het mid
den en zuiden van het land zijn ze
vrij regelmatig te vinden. Wij heb
ben echter de indruk verkregen dat
de beschadiging althans in 1952 niet
van betekenis was.
Afb. 10. Bloemhoofdje van klaver, aangevreten
doof Apion-larven

Afb. 11. Vruchtlichamen van klaverkanker

KANKEK, Sclerotinia trifoliorum Erikss.

Evenals in 1950 kwam klaverkanker (afb.
11) vrij veel en in ernstige mate voor. Het
hevigst in oost Friesland, Overijsel, het gebied tussen de grote rivieren, Zeeland en
Noord-Brabant. In 1952 was de aantasting veel minder hevig.
BLADVLEKKENZIEKTEN

Van de bladvlekkenziekten die in klaver kunnen voorkomen werden de meeste reeds
in ons land gevonden.
Tot nu toe werd van geen van deze bladvlekkenziekten echter belangrijke schade ge
zien, hoewel bv. van Pseudopeziza trifolii (Biv.-Bern) Fuck., in buitenlandse literatuur
wel wordt vermeld dat zij een ernstige bladval kan veroorzaken.
Tot nu toe troffen wij de volgende schimmels, die bladvlekkenziekten kunnen ver
oorzaken, in ons land aan:
Doth.id.ella trifolii Bayl. Elliot et Stans.
Stemphylium sarcinaeforme (Cav.) Wiltsh.
Sphaerulina trifolii Rostr. (op witte klaver).
Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc. (op lucerne) (afb. 12).
Pleospora herbarum Rabenh. (op lucerne).
Colletotrichum trifolii Bain, et Ess. (OD lucerne).
MAGNESIUMGEBREK

Van de Rijkslandbouwconsulent te Assen ontvingen wij klaver van een perceel met
een lage pH. Het ziektebeeld in deze klaver kwam overeen met dat in één onzer bemestingsbakken, de zg. zure bak met een pH van ± 4,3.
Bij gevonden afwijking blijft de bladrand groen, daar binnen ligt een strook waar
necrotische vlekken ontstaan, terwijl het centrum van het blad de normale kleur
behoudt. Tenslotte ontstaat in vele bladeren een ring van necrotisch weefsel, waarbij
de bladrand nog enige tijd groen blijft.
Het ontstaan van dit beeld mag aan magnesiumgebrek worden toegeschreven. Mis
schien heeft de lage pH ook nog een directe invloed uitgeoefend.

Afb. 12. Lucernebladeren met bladvlek
ken, veroorzaakt door Pseudope
ziza medicaginis
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KOOLZAAD, Brassica napus L.
KOOLZAADAARDVLO, Psylliodes chrysocephala L. (Zie ook blz. 37)

Vreterij door larven van de koolzaadaardvlo werd vrijwel overal aangetroffen, doch
was slechts in enkele gevallen van zodanige aard, dat het gewas moest worden omge
ploegd. Op de juiste wijze uitgevoerde bespuitingen geven een afdoend resultaat.
KOOLZAADGLANSKEVER, Meligethes aeneus F.
SNUITKEVER VAN DE HAUWEN, Ceuthorhynchus assimilis Payk. (Zie ook blz. 37)

Hoewel beide kevers over het gehele land in groten getale aanwezig waren, was de
schade veroorzaakt door de glanskever van weinig belang in tegenstelling tot die,
veroorzaakt door de snuitkever.
Tengevolge van het plotseling optreden van een periode met warm en zonnig weer
verschenen in het voorjaar van 1952 de snuitkevers zeer vroeg en ongeveer tegelijker
tijd met de glanskevers.
GALMUG, Dasyneura brassicae Winn.

Over het algemeen was de schade veroorzaakt door larven van de galmug zo ernstig,
dat zij door sommigen zelfs van gelijke omvang werd geacht als die welke veroorzaakt
wordt door de koolzaadsnuitkever. Vooral de randen van de aangetaste percelen moes
ten het ontgelden.
SCLEROTIENROT (RATTENKEUTELZIEKTE), Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Massee
SPIKKELZIEKTE, Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.

In tegenstelling tot de laatste jaren was het optreden van bovengenoemde ziekten van
weinig belang.
LUCERNE, Medicago sativa L.
LUCERNE KEVER, Phytonomus posticus1 Gyll.
Deze ± 5 mm. lange kever (de
„alfalfa weevil" der Amerikanen)
komt na overwintering in April te
voorschijn. De wijfjes leggen daarna
in Mei haar eitjes in de stengels van
lucerne en hopperups klaver.
De larven die door hun groen-gele
kleur veel op rupsjes gelijken, vreten
gedurende een paar dagen in de sten
gels, daarna verlaten zij deze en be
geven zich naar de knoppen, die zij
beschadigen. Oudere larven vreten
van de bladeren waarbij vooral het
jongste blad het ongelden moet.
(afb. 13).
Vreterij door deze larven was in 1951
plaatselijk van betekenis. In 1952
hebben wij geen gevallen van ernstige
schade gezien, doch wij hebben wel
de indruk gekregen dat de larven in
zeer veel lucerne percelen te vinden
waren.
Afb. 13. Larven van Phytonomus op lucernebladeren
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Colletotrichum trifolii Bain, et Kss.
In 1951 ontvingen wij enkele klachten
over een vrij snel en pleksgewijs af
sterven van lucerne planten. Het ziek
tebeeld werd in 1952 opnieuw in vele
lucerne percelen opgemerkt.
De aantasting treed op tegen de bloei.
Op de stengels en ook wel op de blad
stelen ontstaan dan langgerekte vlek
ken (afb. 14). Het aangetaste weefsel
sterft af en verdroogt daarna, op de
aangetaste plekken breken de stengels
of bladstelen vaak. Boven de aange
taste plekken vergeelt het blad van de
planten, waarna het tenslotte afsterft
(afb. 15).
Deze symptomen worden veroorzaakt
door de schimmel Colletotrichum tri
folii.
Bestrijdingsmaatregelen kunnen moei
lijk worden aangegeven. In het bui
tenland wordt geadviseerd de lucerne
wat vroeger dan normaal te maaien.
Afb. 14. Lucernestengel mei
vlekken, veroorzaakt
door Colletotrichum
trifolii

Afb. 16.

Afb. 15. Lucerne; links afstervende stengel,
rechts gezonde stengel

VERWELKINGSZIEKTE, Verticillium albo-atrum R. et Berth.
Bij de zg. verwelkingsziekte worden eerst de bladeren van lucerneplanten geel, waarna
de stengels eveneens geel kleuren en afsterven, (afb. 16). Na het doorsnijden van de
wortels van dergelijke geel gekleurde planten blijkt in de wortel een bruine ring voor
te komen. (afb. 17).
Lucerne; links gezonde stengel, rechts stengel met
In het verslag van 1950 wordt de Verticilliumverwelkte en geelkleurende bladeren
aantasting van lucerne voor het eerst genoemd.
In 1951 werd het voorkomen van verschillende
plaatsen gemeld, terwijl onze indruk in 1952 was
dat de ziekte in vrijwel alle gebieden met lucerneteelt voorkomt, gewoonlijk op enige verspreide
planten in bepaalde percelen. Ernstige aantastin
gen waarbij van een mislukking van het gewas
kon worden gesproken, werden tot nu toe nog
niet gemeld.

Afb. 17. Bruine ringen in doorgesneden wortels van lucerne
(vergroot)

LUPINE, Lupinus spp.
STIKSTOFGEBREK

Wij ontvingen enige keren zeer armelijk ontwikkelde lupineplantjes, waarvan de
stengel en bladstelen gedeeltelijk paars waren gekleurd.
De plantjes hadden in deze gevallen geen bacterieknolletjes, zodat de afwijking wel
voornamelijk aan stikstofgebrek zal kunnen worden toegeschreven.
MAIS, Zea mays L.
VOGELS

Elk jaar blijkt weer dat verschillende vogelsoorten zoals houtduiven, postduiven,
roeken, kauwen, fazanten, eksters en huismussen zeer veel schade kunnen aanrichten.
Moeten in het voorjaar de kiemplanten het ontgelden, waarbij de jonge spruit wordt
afgerukt en het zaadje uit de grond getrokken, in het najaar hebben de vogels het
gemunt op de kolven waaruit de korrels vanaf de top worden weggepikt. Een af
doende bestrijdingsmethode is niet bekend. Het ophangen van enkele dode vogels
helpt veelal nog het beste, (zie voorts blz. 125).
STENGELAALTJE, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 1936

In het zuidwestelijke zeekleigebied werd op enkele percelen een ernstige aantasting
geconstateerd waarbij de planten klein en gedrongen bleven, een bruingekleurde sten
gelbasis vertoonden en veelal spoedig omvielen doordat het wortelstelsel geheel of
gedeeltelijk was weggerot.
In de meeste gevallen werden stengelaaltjes in de planten aangetroffen, zodat deze
vermoedelijk een belangrijke rol spelen.
LOOPKEVER, Clivina fossor L.

In het voorjaar van 1952 werd schade aan kiemende mais te Zevenbergen en Wouw
geconstateerd. Enige, van deze schade verdachte kevertjes, werden gedetermineerd,
waarbij bleek dat wij te doen hadden met het bovengenoemde loopkevertje. Aangezien
men in de U.S.A. eveneens schade aan mais van Clivina-soorten kent, twijfelen wij
er geen ogenblik aan dat Clivina fossor hier de schuldige was.
FRITVLIEG, Oscinella frit L.

Vooral in het voorjaar van 1952 kwam de aantasting veroorzaakt door larven van
de fritvlieg algemeen voor, zonder echter aanleiding te geven tot schade van betekenis.
BUILENBRAND, Ustilago zeae (Beckm.) Ung.

Evenals de maisteelt zich de laatste jaren sterk heeft uitgebreid, zo neemt ook het
optreden van builenbrand toe. Dit was vooral in 1952 het geval.
Ernstig was de aantasting op sommige percelen in die gebieden waar reeds van ouds
mais wordt verbouwd. (Ossendrecht, Overasselt, noord Limburg).
Aan het verwijderen van de brandbuilen blijkt nog te weinig aandacht te worden be
steed. Door in de nieuwe maiscentra nauwkeurig de brandbuilen te verwijderen, zal
het optreden van deze ziekte grotendeels kunnen worden voorkomen of althans be
langrijk worden vertraagd. Het kweken van resistente of minder vatbare rassen blijkt
voor ons land van groot belang.
KOLFSCHIMMEL, Fusarium graminearum Schw.

1952 toonde weer aan dat in een nazomer met ongustige weersomstandigheden voor
het afrijpen van de mais, de kolven gemakkelijk aangetast worden door Fusarium.
De belangrijkste bestrijdingsmethode van deze ziekte bestaat dan ook in het treffen
van maatregelen waardoor het gewas tijdig afrijpt (rassenkeuze, bemesting, enz.).
CEBREKSZJEKTEN

Mais reageert zeer spoedig en met duidelijke symptomen op een tekort aan voor de
plantenvoeding belangrijke elementen in de grond. De belangrijkste gebreksziekten
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bleken magnesium- en fosfaatgebrek te zijn, terwijl stikstof- en kaligebrek minder veel
vuldig optraden.
Magnesiumgebrek trad vooral op de lichte zandgronden op. Daarbij bleek, dat over het
algemeen, namelijk indien het tekort niet ernstig was, de symptomen pas tegen het
einde van de zomer duidelijk zichtbaar werden. Dit in tegenstelling tot fosfaatgebrek
waarvan de planten de symptomen juist vertonen op het moment dat ze nog tamelijk
klein zijn. Vooral in 1952 kwam in een jong stadium dit fosfaatgebrek veel voor.
Lang niet altijd was er dan sprake van een tekort aan opneembare fosfaatverbindin
gen in de grond, doch veelal moest de oorzaak worden gezocht in bepaalde factoren
die de ontwikkeling van het wortelgestel belemmerden (koude, ritnaaldenvreterij,
slechte structuur e.d.).
SLECHT ZAAIZAAD

In 1951 kwam op een aantal percelen in het zuidwesten van het land de mais slecht
op. Naderhand bleek het zaaizaad afkomstig te zijn van een bepaalde geïmporteerde
partij, die een vrij slechte kiemkracht bezat en bovendien onvoldoende was ontsmet
met TMTD.
STAM BONEN, Phaseolus vulgaris L.
SCHIMMEL- EN BACTERIEZIEKTEN

Verschillende schimmel- en bacterieziekten, zoals de schuimziekte, Sclerotinia sclero
tiorum (Lib.) Massee, de vetvlekkenziekte, Pseudomonas phaseolicola (Burkh.) Dowson
en de vlekkenziekte, Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri et Cav.,
kwamen wel algemeen voor, doch gaven geen reden tot het maken van een bijzondere
opmerking.
VIRUSZIEKTEN

Vooral vanuit de drie zuidelijke provincies kwamen meldingen binnen over het voor
komen van rolmozaïek (Phaseolus virus I).
VLAS, Linum usitatissimum L.
NACHTVORST

Op verschillende plaatsen bleek dat kiemende vlasplantjes, vooral op het moment dat
zij boven de grond komen, gevoelig zijn voor nachtvorst of lichte vorst. Er ontwikkelen
zich dan sterk gekromde plantjes, terwijl ook de kans op wegvallen toeneemt (zie ook
onder Botrytis-ziekte).
THRIPS, Thrips lini Lad.

Vooral in 1951 kwam op vele vlaspercelen in het zuidwesten van het land een ernstige
thripsaantasting voor.
ALTERNARIA-ziEKTE, Alternaria linicola Groves et Skolko

Zaadbollen van olievlas worden zeer spoedig aangetast door Alternaria, waardoor zij
afvallen. Dit verschijnsel kwam vooral voor op die percelen, waar de oogst tengevolge
van de ongunstige weersomstandigheden enige tijd moest worden uitgesteld.
BOTRYTIS-ZIEKTE, Botrytis cinerea Pers.

Vooral in het voorjaar van 1952 kwam op vele percelen Botrytis-aantasting voor. Als
gevolg hiervan vielen de jonge plantjes pleksgewijze weg en dit ondanks het feit dat
het zaad ontsmet was. Het is niet onmogelijk dat beschadiging door nachtvorst de aan
tasting in de hand heeft gewerkt.
DODE HARREL, Ascochyta linicola Naoum. et Vass. en Phoma spp.

Over het algemeen werd in beide jaren vrij veel dode harrel geconstateerd.
VLASBRAND, Pythium megalacanthum de Bary

De grote uitbreiding van de met vlas verbouwde oppervlakte leidde er toe dat men
soms te spoedig met dit gewas in de vruchtwisseling terugkwam. Mede tengevolge hier
van werden op verschillende plaatsen in ons land vrij ernstige gevallen van vlasbrand
geconstateerd.
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B. Waarnemingen en proeven in Landbouwgewassen
RESULTATEN VAN EEN ENQUETE
OVER HET OPTREDEN VAN DE AARDAPPELZIEKTE
Phytophthora infestons (Mont.) de Bary
In verband met de radioberichtgeving van het K.N.M.I, te de Bilt omtrent het op
treden van de aardappelziekte werd in 1951 en 1952 onder een groot aantal telers
een enquête gehouden. Door de medewerking van Consulentschappen, P.D.-Kringen
en landbouwers werden in de herfst van 1951 en 1952 resp. ca 600 en 500 ingevulde
formulieren terugontvangen.
WAARSCHUWING K.N.M.I.

In beide jaren zijn de weersomstandigheden verscheidene keren gunstig geweest voor
het optreden van de aardappelziekte. In tabel 1 worden zowel voor 1951 als 1952,
de door het K.N.M.I. opgegeven critieke data vermeld.
Tabel 1
Mei
data 5

12

Juni
19

2

+

1951
1952

26

++

+

X

9

16

23

Augustus

Juli
7

30

+ + XX XX
X +

+4+

14

21

+
+

4

28

XX

J

11

18

+X+ + +

25

31

+++

+++ + ++++++X++

X = weersomstandigheden critiek voor het gehele land
+ =a weersomstandigheden plaatselijk critiek.
Zoals uit deze tabel blijkt waren de eerste (plaatselijke) critieke data in 1952 ca 10
dagen vroeger dan in 1951. In beide jaren kwamen zoals te verwachten is, de meeste
critieke data in de regenrijke Augustus maand voor.
VERLOOP VAN DE LOOF AANTASTING IN HET GEWAS

Aan de hand van een waarderingstabel werd voor de loofaantasting een waarderings
cijfer gegeven. Deze cijfers zijn op de bepaalde data gemiddeld en worden hieronder
voor de rassen Eigenheimer en Bintje in de grafieken I en II weergegeven.
10 •= geen aantasting, O == geheel gedood door Phytophthora.
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Ras: Bintje

_

1951
1951
1952
1952

Behandeld (112 percelen)
Onbehandeld (86 percelen)
Behandeld (97 percelen)
Onbehandeld (30 percelen)

In beide jaren werd Phytophthora voor het eerst in Eersteling waargenomen, nl. in
1951 op 23 Mei in Noord-Holland, in 1952 op 27 Mei in Noord-Holland en NoordBrabant. Na de voor het gehele land critieke data van eind Juni in 1951 en die van
1 en 15 Juni in 1952 werd algemeen het eerste optreden van Phytophthora gecon
stateerd. Dit blijkt ook duidelijk uit bovenstaande grafieken. De sterke uitbreiding van
de aardappelziekte kwam in beide jaren eind Juli — begin Augustus. Het verloop
van de aantasting is echter, vooral bij Bintje, in 1952 minder snel geweest dan in
1951. In beide jaren werd na deze periode ook in de latere rassen een sterke loofaantasting waargenomen.
KNOLAANTASTING

Bij de oogst van de meer vatbare rassen kwam in 1951 veel knolaantasting voor,
vooral in Zeeland bij Bintje. Partijen met 20—25 % zieke knollen waren geen uitzon
deringen. In 1952 kwam bij de vroege aardappel-campagne in Noord-Holland om
streeks half Juni al vrij veel ziek in de knollen voor (in sommige gevallen 10—30%).
Bij Eigenheimer en Bintje werden bij het oogsten nog betrekkelijk weinig zieke knol
len gevonden. In tegenstelling echter met September 1951, in welke maand vrij hoge
temperaturen voorkwamen waardoor de ziekte in de knollen vlug doorzette, zodat
er later in het seizoen betrekkelijk weinig hinder van werd ondervonden, was Sep
tember 1952 nat en koud. Hierdoor waren de aardappelen vrijwel steeds sterk met
grond behangen en zette de ziekte in de knollen zeer langzaam door. Na enige tijd
opgeslagen te zijn viel het percentage zieke knollen dan ook meestal sterk tegen.
Dat een behandeling van de voor Phytophthora meer vatbare rassen de knolaantasting
tegen gaat, blijkt uit tabel 2, waar de verkregen cijfers na hiervan het gemiddelde
berekend te hebben in percentages worden weergegeven.
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Tabel 2.

Percentage zieke knollen.

Jaar

Ras

Behandeld

Onbehandeld

1951
1952
1951
1951

Eigenheimer
Eigenheimer
Bintje
Bintje

4,4
4,1
4,0
5,3

7,0
13,0
7,6
7,5

(47)
(37)
(112)
(79)

(58)
(35)
(86)
(26)

Tussen haakjes: het aantal percelen waarvan het gemiddelde is berekend.
OPBRENGSTVERMINDERING

Uit de ramingen over de opbrengstverminderingen ontstaan door Phytophthora-aan
tasting blijkt, dat deze vrij aanzienlijk zijn geweest, ook voor verscheidene behandelde
percelen.
In tabel 3 worden de opbrengstverminderingen van Eigenheimer en Bintje in kg/ha
weergegeven.
Tabel 3.
Jaar

1951
1952
1951
1952

Opbrengstvermindering in kg/ha.
Ras

Eigenheimer
Eigenheimer
Bintje
Bintje

Behandeld

Onbehandeld

1282
938
1577
841

3315
3185
4144
2080

Verschil ten
gunste van
behandeld
2033
2247
2567
1139

ALGEMENE OPMERKINGEN

Uit de enquête kwam naar voren, dat er in 1952 meer aan de Phytophthora bestrij
ding is gedaan dan in 1951. Over het gehele land werden op de behandelde waarne
mingspercelen in 1951 en 1952 gemiddeld resp. 2 à 3 en 3 behandelingen uitgevoerd.
Het grootste aantal behandelingen was in 1951 4; in 1952 echter 11.
Werd in 1951 nog maar sporadisch melding gemaakt van vernevelen, in 1952 werd
reeds op 21,3 % van de behandelde waarnemingspercelen van deze methode van be
strijding gebruik gemaakt.
Zowel in 1951 als in 1952 kwamen vrij grote verschillen omtrent de omvang van
de bestrijding in de verschillende provincies naar voren.
Zoals uit tabel 4 blijkt, zijn in 1952 meer verschillende typen middelen gebruikt dan
in 1951.
Tabel 4.

Gebruikte typen middelen, uitgedrukt in % van het aantal
behandelde percelen.

Type middel
koperoxychloride
koperoxyduul
coll. kopermiddelen
Bordeauxse pap
Bourgondische pap
aetyleenbisdithiocarbamaten

1951

1952

82
4
0
3
4
0

80,6
11,4
1,9
1
3
2,3
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BESTRIJDINGSPROEVEN TEGEN DE AARDAPPELZIEKTE,
Phytophthora infestons (Mont.) de Bary
1.

MERKENONDERZOEK

In beide jaren werden in veldproeven enige nieuwe middelen op basis van een dithiocarbamaat of van een koperverbinding onderzocht.
2. VERHOGING VAN DE GEBRUIKSCONCENTRATIE VAN ZINKAETHYLEENBISDITHIOCARBAMAAT
(ZINEB)

Uit proeven van voorgaande jaren was gebleken, dat de resultaten met aethyleenbisdithiocarbamaten sterk ten achter bleven bij die van kopermiddelen. Er werden aanwij
zingen verkregen dat door een concentratieverhoging van P/2—2Vs' kg tot 3—5 kg
per ha het effect beter zou zijn.
In tabel 5 worden de resultaten weergegeven van een proef, waarbij concentraties
van 0,3; 0,4; 0,5 en 0,6% van zineb werden vergeleken met koperoxychloride 0,9%.
Hieruit blijkt dat de concentratieverhoging inderdaad gunstig heeft gewerkt, zodat
deze verhoogde concentraties thans in gebruik zijn.
Uit deze cijfers blijkt eveneens (en dit wordt door andere proeven bevestigd) dat in
tijden met een ernstige Phytophthora aantasting de zinebmiddelen ten achter staan
bij kopermiddelen en dat vooral de knolaantasting hoger is.
Tabel 5
Waarderingscijfers loofaantasting.
10 = gezond 0 = geheel dood
10/7

17/7

21/7

28/7

6/8

11/8

17/8

24/8

% zieke
knol
len

koperoxychl. 0.9 %

10

9.8

9.8

9.3

9.0

7.7

6.7

1.7

8.7

zineb 0.3 %

10

9.7

9.5

8.8

6.3

6.0

4.7

1.7

31.2

Objecten

„

0.4 %

10

9.8

9.5

9.5

7.0

5.7

4.3

1.0

28.1

„

0.5 %

10

9.8

9.7

9.3

8.3

6.7

5.7

3.0

24.3

„

0.6 %

10

9.8

9.7

9.3

8.3

7.0

6.7

3.3

24.6

onbehandeld

10

8.8

8.5

6.7

2.0

1.0

0

0

23.2

PROEVEN TER VERGELIJKING VAN KOPERMIDDELEN EN ZINEB

Op vier verschillende plaatsen in ons land legden wij proefvelden aan in de vorm van
een ,,Latin square" (5x5 m), waarop zineb werd vergeleken met enkele bekende
typen kopermiddelen.
Het aantal bespuitingen liep op deze proefvelden uiteen van 4 tot 6.
In tabel 6 wordt een samenvatting van de resultaten van deze 4 proefvelden gegeven.
De in de tabel weergegeven waarderingscijfers voor de loofaantasting zijn de gemid
delden van de seizoengemiddelden (seizoen gemiddelde = sommatie van alle waar
deringscijfers gedeeld door het aantal waarnemingen).
De dosering was voor :
Bordeauxse pap
koperoxychloride 50 %
koperoxyduul 50 %
zineb

22

15
7.5
4
3

22,5
11
6
5

kg/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha

Tabel 6
Objecten
Oppervlakte : 1 are

Loofaantasting
uitgedrukt in
waarderingscijfers
10 =: gezond
0 = geheel dood

Gemiddelds
opbrengst
gezonde knollen
> 35 mm in kg

%

zieke
knollen

1. onbehandeld

4.3

212.8

5.06

2. Bordeauxse pap

7.3

257

2.51

3. koperoxychloride 50 %

7.2

215.5

4.06

4. koperoxyduul 50 %

7.1

243.5

4.49

5. zineb

6.5

254.8

6.12

Ook uit deze cijfers blijkt weer dat zineb, ondanks de verhoogde concentratie nog
iets ten achter blijft bij de kopermiddelen.
De knolaantasting is zelfs nog iets hoger dan bij onbehandeld. Bordeauxse pap blijkt
het beste de knolaantasting tegen te gaan.
i. CONCENTRATIEVERLAGING RIJ KOPEROXYCHLORIDEN
Zowel in 1951 als in 1952 zijn proeven genomen om de invloed van een lagere con
centratie bij gebruik van koperoxychloriden na te gaan. Hoewel in enkele proeven de
verschillen niet erg duidelijk waren, bleek over het algemeen dat men niet beneden
de dosering van 7—10 kg per ha moet gaan. Bij lagere doseringen was zowel de loofals de knolaantasting ernstiger dan bij de normale dosis.
5.

TOEVOEGING ZINKSULFAAT

In één proef werd nagegaan of door toevoeging van zinksulfaat de soms optredende
oogstdepressie bij behandeling met kopermiddelen, kon worden opgevangen. Daartoe
werd naast de normale koperdosering in opklimmende hoeveelheden zinksulfaat toe
gediend. Uit de resultaten bleek echter, dat deze toevoeging geen invloed op de op
brengst uitoefende.
6.

VERSPUITEN EN VERNEVELEN

In beide jaren zijn proeven aangelegd om de resultaten van verspuiten en vernevelen
te vergelijken.
In 1951 werd op het eiland Rozenburg naast verspuiten en vernevelen met landmachines ook vernevelen vanuit een vliegtuig vergeleken, (zie publicatie Maandblad
R.L.V.D. Mei 1952).
Uit de resultaten van deze proef bleek dat het mogelijk is, behalve door bespuiting
met 800—1000 1 per ha, ook met verneveling in 100 1 en 50 1 per ha het gewas in
voldoende mate te beschermen.
Ook in andere praktijkproeven, waar alleen met landmachines werd gewerkt, bleken
de resultaten van verspuiten en vernevelen elkaar zeer weinig te ontlopen.
Deze proeven zijn ook op kleine schaal met een rugspuit uitgevoerd. De resultaten
hiervan wijken iets af van de grote proeven; over het algemeen staan de resultaten
van vernevelen bij gelijke dosering van het middel per ha iets ten achter bij verspuiten.
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van drie in 1952 uitgevoerde spuit-nevelproeven.
De vermelde waarderingscijfers voor de loofaantasting zijn seizoengemiddelden, d.w.z.
een door het aantal waarnemingen gedeelde sommatie van de waarderingscijfers. Daar
van de met C aangegeven proef niet van alle veldjes de opbrengst is bepaald, ontbreken
hiervan enkele getallen. Vooral bij beschouwing van de waarderingscijfers voor ds
loofaantasting komt de betere werking van verspuiten naar voren. Verspuiten in de
hoeveelheid van 5—7,5 kg/ha is ongeveer gelijk aan vernevelen met 7—10 kg/ha.
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Tabel 7

dl e dna he bno

Bij vergelijking van het percentage zieke knollen moet opgemerkt worden dat proef
A op zeeklei en proef B op zandgrond lag. Uit proef A blijkt de betere werking van
het verspuiten voor het tegengaan van de knolaantasting. In proef B komt dit weinig
duidelijk tot uiting.
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DOODSPUITPROEVEN BIJ AARDAPPELEN
In beide jaren werden in veldproeven enige middelen op basis van DNC, van een
arseniet en van K- en Na-chloraat onderzocht. Goedgekeurd werden drie middelen;
drie middelen werden afgekeurd, terwijl één middel opnieuw in onderzoek zal worden
genomen.
Evenals in voorgaande jaren bleek dat DNC als doodspuitmiddel ten achter bleef bij
de middelen op basis van Na-arseniet. Dit blijkt duidelijk uit de waarderingscijfers van
een in 1951 genomen spuitproef (zie tabel 8). De mate waarin het gewas werd gedood
werd uitgedrukt in cijfers van 0 tot 10. Hierbij is 0 geheel groen, 7 blad geheel dood,
10 blad en stengel geheel dood.
Tabel 8
Objecten

Loofbeoordeling op
5/9

28/8

29/8

30/8

31/8

Na-arseniet (40%) 2%

5

5,5

6,2

7,3

9

DNC (80%) 1,5%

3,7

4,3

4,2

4,5

5,7

onbehandeld

0

0

0

0

0

In 1951 is ook een proef genomen om de werking bij verspuiten en vernevelen met
verschillende middelen te vergelijken.
Over het algemeen heeft het vernevelen iets minder goede resultaten gegeven dan
het verspuiten: deze verschillen waren echter niet betrouwbaar. Er kan dan ook de
conclusie worden getrokken dat het vernevelen van doodspuitmiddelen voor de prak
tijk mogelijkheden kan bieden.
PROEVEN BETREFFENDE QUARANTAINE VAN AARDAPPELEN
VOOR EXPORT
In aansluiting op de proeven van 1950 (zie Med. P.D. no. 118) werd in 1951 en 1952
wederom een reeks proeven uitgevoerd om meer concrete aanwijzingen te verkrijgen
over de juiste tijdsduur en wijze van opslaan bij de quarantaine van aardappelen, die
bestemd zijn voor export over zee. (zie ook blz. 140).
De proeven werden genomen met de rassen Eersteling, Bintje, Eigenheimer en Alpha.
De aardappelen waren afkomstig van zieke gewassen. In beide jaren trad Phytophthora
infestans in sterke mate op.
De proefopzet was in grote trekken gelijk aan die in 1950 (zie Med. P.D. no. 118).
De aardappelen werden dus bij deze quarantaine-proeven op verschillende wijzen be
waard (in kratten, kuilen, enz.), terwijl er eveneens een variatie in de duur van de
bewaring was aangebracht.
In 1951 werd tevens het effect van een knolontsmetting met natriumaethyleenbisdithiocarbamaat (nabam), vóór en/of na de quarantaine toegepast, onderzocht. Ook
werden enige laboratoriumproeven genomen.
In de tabellen 9 en 10 zijn enige resultaten van de proeven weergegeven. Ter toelich
ting diene het volgende:
De eerste twee kolommen (,,oud"-en ,,jong-ziek") geven tezamen het aantal aange
taste knollen na de betreffende bewaring weer. Als grens tussen „jong- en „oud-ziek"
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wordt een uitwendig zichtbare aantasting ter grootte van een duimafdruk genomen.
Deze splitsing wordt gemaakt, omdat alleen het „oud-ziek" in de praktijk uit een partij
verwijderd kan worden. Na de eerste sortering zijn de partijen, ter controle, na nog
maals 14 dagen op dezelfde wijze te zijn opgeslagen, wederom gesorteerd. De resul
taten hiervan ziin in de derde en vierde kolom vermeld. Is er dan nog „jong-ziek"
aanwezig, dan wijst dit erop, dat de partij na de contrôleperiode nog niet in voldoende
mate is uitgeziekt. Hieruit blijkt tevens, wat er na de betreffende quarantaine bij be
nadering in de partij zou zijn achtergebleven.
Tabel 9
gem. aantal zieke knollen per 50 kg.

Eigenheimer
wijze van opslaan

in
in
in
in

kuilen, knollen nat
kratten, knollen nat
kuilen, knollen droog
kratten, knollen droog

na quarantaine van
14 dagen

na contrôleperiode van
14 dagen

oud-ziek
1

jong-ziek
2

247
33
130
35

5
0
4
0

13
6
16
2

3
0
2
0

10
9

2
2

15
30

0
0

oud-ziek
3

jong-ziek
4

Eigenheimer
in kuilen, knollen nat
in balen, knollen nat
Tabel 10
Bintje
wijze van opslaan

gem. aantal zieke knollen per 50 kg.
na quarantaine van
14 dagen
oud-ziek
1

8 dagen in de grond + 10 dagen
in kratten
14 dagen in de grond

jong-ziek
2

na contrôleperiode van
14 dagen
oud-ziek
3

jong-ziek
4

23
25

12
11

16

0
0

20
40

4
16

12
10

2
2

Bintje
7 dagen in de grond -f 5 dage::
in de kuil
12 cagen in de grond

Uit de proeven bleek duidelijk, dat een quarantaine in kratten de meest gunstige wijze
van opslaan is. Een termijn van 14 dagen is dan meestal voldoende mits de bewaartemperatuur ± 20° C is en de knollen niet met teveel vochtige grond zijn behangen.
Dit is echter de korst toelaatbare tijdsduur. Hoe lager de temperatuur en hoe vochtiger
de aanhangende grond is, des te langer moet de quarantaine duren.
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Dit laatste geldt voor alle wijzen van opslaan. Naast de temperatuur en de vochtigheid
zijn er vermoedelijk andere nog onbekende factoren, die de lengte van de quarantaine
periode bepalen. In 1952 hadden de aardappelen, die vanaf Augustus in kratten waren
opgeslagen in de meeste gevallen een quarantaine van minstens 20 dagen moeten
doormaken.
De quarantaine in kuilen en balen moet vrijwel altijd langer duren dan die in kratten,
(zie tabel 9). Een termijn van 28 dagen zal in doorsnee wel voldoende zijn. Ook zijn
de verliezen tengevolge van de aardappelziekte bij het opslaan in kuilen en balen aan
zienlijk groter dan bij een quarantaine in kratten. Door de hoge relatieve luchtvoch
tigheid in kuilen en balen en een niet voldoende snel drogen van de knollen met aan
hangende grond, vinden tijdens deze wijzen van bewaring zeer waarschijnlijk nog lange
tijd nieuwe infecties plaats door de schimmel die in een of andere vorm in de aan
hangende grond aanwezig is. Van der Spek x) toonde in laboratoriumproeven aan, dat
gedurende geruime tijd infectie vanuit aanklevende grond kan plaats vinden en over
gang van de ziekte van aangetaste op gezonde knollen mogelijk is.
Een „quarantaine in de grond" voldoet niet, aangezien nadien nog een volledige bo
vengrondse quarantaine noodzakelijk bleek te zijn.
Over de wijze van bewaring, waarbij de knollen los gestort worden in een ruimte met
kunstmatige ventilatie, is nog weinig te zeggen. Theoretisch zou het resultaat daarvan,
mits goed uitgevoerd, gelijk moeten staan met dat van een quarantaine in kratten. Er
is hier geen sprake van „koelen", maar van zo snel mogelijk „droog blazen" (hogere
temperatuur!).
Een knolontsmetting, waarbij de aardappelen in een oplossing van nabam werden ge
dompeld, had bij de gevolgde proefopzet geen effect.
Welke wijze van in quarantaine-brengen men ook toepast, het komt er in de eerste
plaats op aan, dat als de knollen vochtig of met vochtige grond behangen zijn, zij zo
snel mogelijk drogen, en dat de aardappelen in elk geval gedurende de gehele quaran
taine-periode goed droog blijven. Om de partij verder zo snel mogelijk voldoende te
laten uitzieken is het gewenst, dat de quarantaine bij een temperatuur van ± 20 0 C
wordt uitgevoerd. Wordt hieraan voldaan, dan zal de tijd van verplicht opslaan zo
kort mogelijk kunnen zijn, terwijl de verliezen door Phytophthora tot een minimum
worden teruggebracht.
PROEVEN TER BESTRIJDING VAN BLADLUIZEN IN AARDAPPELEN
Teneinde na te gaan in hoeverre een bestrijding van bladluizen op aardappelen met
insecticiden de gezondheid van de nateelt bevordert, werden in 1951 twee 2-jarige
proeven aangelegd. Eén der proeven werd in samenwerking met het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek (LP.O.) uitgevoerd.
De resultaten van de proeven stemmen met elkaar overeen. Het bleek, dat door een
vele malen (variërend van 7 tot 13) herhaalde bespuiting met een DDT-, parathionof schradan-bevattend middel het aantal bladluizen sterk wordt verminderd (zie
tabel 11).
Tabel 11
oenanaenng
onbehandeld
DDT
parathion
schradan
')

gemiddeld aantal luizen op 4 planten per object
14/6

20/6

29/6

11
12
12
8

33
15
3
9

86
24
8
15

7/7
889
91
23
87

13/7

21/7

28/7

4/8

878
186
82
151

420
68
20
48

94
42
9
7

7
2
0
1

De infectie van opgeslagen aardappelknollen door Phytophthora infestans (Mont.)
de Bary. Tijdschrift over Plantenziekten, Jrg. 59, afl. 1, blz. 29.

27

De tendenz was aanwezig, dat van de onderzochte middelen parathion de beste luisdodende werking had. Wat het percentage viruszieke planten in de nateelt betreft was
er echter geen betrouwbaar verschil tussen de behandelde objecten en onbehandeld.
Voor een mogelijke verklaring hiervan alsmede voor een volledig verslag van deze
proeven kan verwezen worden naar een nog in het Tijdschrift over Plantenziekten op
te nemen artikel.
In 1952 werden een drietal proeven aangelegd, waarin naast bovengenoemde mid
delen, preparaten op basis van bis(monoiso-propylamino)fosforoxyfluoride, 0,0-diaethylO-aethyl-mercaptoaethylthiofosfaat, en enkele middelen met geheime samenstelling wer
den opgenomen.
In tegenstelling tot 1951 kwamen er weinig luizen voor, zodat het effect van de be
spuitingen op de luizenpopulatie minder duidelijk tot uiting kwam.
Over de gezondheid van de nateelt zijn nog geen gegevens beschikbaar.

DE INVLOED VAN EEN AANTAL INSECTICIDEN OP DE SMAAK
VAN AARDAPPELEN
Elk jaar worden in de zg. „Smaakproeven" een aantal insecticiden onderzocht om na te
gaan of zij, aangewend op aardappel tegen Coloradokever, de smaak van de knollen on
gunstig kunnen beïnvloeden.
In 1951 werden gezuiverde HCH- en lindaan-producten en middelen op basis van toxapheen en chlordaan in drie proeven opgenomen. Hieronder bevonden zich zowel stuif-,
strooi- en verspuitbare poeders als vloeibare producten.
Behalve de strooipoeders, die slechts éénmaal werden aangewend, werden de overige
driemaal toegepast met tussenruimten van ±10 dagen.
De aardappelen werden rijp gerooid. Bij de oogst werden uit elk object monsters ge
trokken, die op het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (C.I.L.O.) te
Wageningen door Mej. A. Veenbaas op „geur" werden beoordeeld.
Gezien de resultaten van deze beoordeling konden enige lindaan-producten worden
goedgekeurd. Bij de aanbeveling hiervan mag worden vermeld, dat geen gevaar voor
smaakbeinvloeding aanwezig is. Van de overige in de proef opgenomen lindaan-pro
ducten en een gezuiverd product bleek niet duidelijk, dat er geen gevaar voor smaak
beinvloeding aanwezig is. Deze middelen kregen een voorlopige ontheffing. Zij werden
in 1952 nogmaals onderzocht.
Enkele ruw-HCH bevattende middelen, die als vergelijkingsmateriaal in de proeven
waren opgenomen, vertoonden weer een duidelijk merkbare smaakbeinvloeding. Zoals
in de voorgaande jaren al is komen vast te staan, moet een behandeling van het aard
appelloof met dit ruwe product beslist worden afgeraden.
Opvallend was, dat de HCH-bevattende stuifpoeders steeds minder smaakbeinvloe
ding gaven dan de vloeibare producten.
In 1952 werden wederom enige proeven opgezet, waarin naast een gezuiverd HCHproduct en enige lindaan-producten ook middelen op basis van chlordaan, toxapheen,
indaan, aldrin en dieldrin werden opgenomen. De uitvoering was gelijk aan die in
1951. Dit jaar werd de beoordeling van de monsters echter uitgevoerd door de Voor
lichtingsdienst van de Voedingsraad te 's-Gravenhage.
Uit de resultaten van deze beoordeling bleek niet duidelijk of en in welke mate er
bij de in deze proeven opgenomen lindaan-producten van een smaakbeinvloeding
sprake is.
Het gezuiverde HCH-product moest worden afgekeurd voor gebruik op aardappel.
Bij de overige reeds genoemde middelen was het resultaat evenmin overtuigend. Zij
zullen het volgende jaar nogmaals worden beproefd.
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ZAADBEHANDELING VAN STAMBONEN TEGEN DE BONENVLIEG,
Chortophila cilicrura Rond.
In 1952 zijn enkele proeven genomen over de bestrijding van de bonenvlieg d.m.v.
een zaadbehandeling. Als voorvracht is spinazie gezaaid, welke een dag voor het zaaien
van de bonen is ondergespit.
Er werden twee proeven aangelegd met dezelfde objecten, doch met een week ver
schil in zaaidatum.
Van iedere proef lagen de objecten in viervoud (gerangschikt volgens het Youdonsquare). Per veldje werden met de zaaihoorn 120 bonen uitgelegd (dus 480 per object).
Ongeveer 20 dagen na het zaaien is van elk veldje het aantal opgekomen planten en
het aantal „soldaatjes" geteld. Daarbij zijn alleen de planten met weggevreten hartbladeren en duidelijke vreterij plekken op de zaadlobben voor „soldaatjes" gerekend.
Op het onbehandelde object bleek al direct het aantal opgekomen planten kleiner te
zijn dan op de overige objecten. De weggebleven bonen werden hier en daar op en
kele veldjes opgegraven, vrijwel al deze bonen waren door vreterij vernietigd.
De proeven gaven de volgende resultaten (tabel 12):
Tabel 12
Aantal normale planten uit 480 zaden
Middelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lindaan 20 %

HCH spuitpoeder 25 %
HCH spuitpoeder 25 %
onbehandeld

dosering
2
3,5
5
6,5
20
30

g per
g per
g per
g per
g per
g per

kg/zaad
kg/zaad
kg/zaad
kg/zaad
kg/zaad
kg/zaad

zaaidatum 3/6/52
teldatum 27/6/52

zaaidatum 9/6/52
teldatum 30/6/52

406
423
440
423
356
359
271

409
410
423
406
397
406
337

In beide proeven zijn de behandelde bonen steeds beter opgekomen dan de onbehan
delde. De onderlinge verschillen tussen dc zaadbehandelingen met lindaan blijken niet
betrouwbaar te zijn, alleen in de eerste proef is HCH 25 % betrouwbaar slechter dan
de behandelingen met lindaan 20 %. De bonen waren niet met een fungicide ontsmet.
Uit beide proeven kan worden geconcludeerd, dat een zaadbehandeling tegen de aan
tasting door de bonenvlieg goede mogelijkheden biedt. Buitenlandse resultaten worden
hierdoor bevestigd. Het lijkt zelfs alleszins verantwoord, indien dit nodig is, in de
praktijk proefsgewijs een zaadbehandeling met 5 g lindaan 20 % per 1 kg zaad aan
te raden. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij onze proeven steeds met landbouwstambonen werd gewerkt. Het is mogelijk dat andere bonen, b.v. stamslabonen, gevoe
liger zijn voor groeiremming.
ONDERZOEK VAN ZAAIZAAD-ONTSMETTINGSMIDDELEN VOOR GRANEN
(UITGEZONDERD MAIS)
Het onderzoek had zowel betrekking op de fungicide werking ten opzichte van tarwesteenbrand en haverstuifbrand, als op de invloed op de kiemkracht van het zaad (de
phytocidewerking). Alleen indien de chemische samenstelling van het middel naar onze
mening hiertoe aanleiding gaf, werd ook de fungicide werking tegen kiemschimmels
onderzocht.
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Bij de ontsmettingsproeven tegen tarwesteenbrand, Tilletia tritici (Bjerk.) Wint., werd
in 1950-'51 uitgegaan van een zwaar met steenbrandsporen besmette partij Titan (2 g
sporen per kg zaad), terwijl de proeven in 1951-'52 op dezelfde wijze, doch zowel met
Titan als met Alba, werden uitgevoerd. Nadat de monsters waren ontsmet, werden
zij naar zes over het gehele land verspreid liggende proefboerderijen gestuurd en al
daar uitgezaaid op veldjes van 10 m2.
In verhouding tot voorgaande jaren was de infectie zwaar. Tussen de proefvelden
onderling kwamen echter grote verschillen voor. Gerekend naar het aantal steenbrandaren in het niet ontsmette monster werd de zwaarste infectie in 1951 aangetroffen
op de Titan-serie te Wageningen (1000 aren per 10 m2); in 1952 eveneens in de Titan
serie te Wageningen (1380 aren per 10 m2) en in de Alba-serie in de Noordoost
polder (2090 aren per 10 m2). (Tabel 13).
Tabel 13:

Gemiddeld aantal steenbrandaren per 102 m op zes proefvelden.
1951-'52

1950-'51

niet ontsmet

Titan

Titan

800

850

Alba
810

standaard 1

1,7

2.2

1.6

standaard 2

3.5

6.8

2.8

De fungicide werking van de middelen werd vooral beoordeeld op grond van de re
sultaten die verkregen werden op die proefvelden waar de infectiekansen groot waren
geweest.
De proeven tegen haverstuifbrand, Ustilago avenae (Pers.) Jensen, werden uitgevoerd
met op natuurlijke wijze geïnfecteerde haver.
Hoewel was vastgesteld dat de betreffende partij haver afkomstig was van een perceel
waarin zeer veel stuifbrand voorkwam, werd na gebruik van dit zaad voor genoemde
proeven, zelfs in het onbehandelde object geen enkele door stuifbrand aangetaste pluim
gevonden. Een beoordeling van de middelen op grond van deze proeven was dan ook
niet mogelijk.
Tabel 14 geeft een beeld van de fungicide werking ten opzichte van kiemschimmels
(Fusarium svp.) van ontsmettingsmiddelen welke bepaalde metaalvrije fungiciden
(o.a. pentachloornitrobenzeen) bevatten. Hoewel met deze verbindingen een goede
bestrijding van tarwesteenbrand werd bereikt, komen zijn voor algemeen gebruik dus
niet in aanmerking, omdat zij niet universeel zijn.
Tabel 14: Percentage opgekomen kiemolanten bij twee partijen tarwe,
welke resp. matig (A) en stek (B) met Fusarium waren besmet.
partij

A

B

onbehandeld

75

42

PCNB

75

43

org. kwik verb.

93

78

De methode voor het kiembeschadigingsonderzoek bleef ongewijzigd.
In 1950-'51 (1951-'52) werden 52(48) verschillende objecten in deze proeven opge
nomen, waarvan 37(27) voor fabrikanten of handelaren, 13(16) ter controle en 4(5)
voor eigen oriëntering. Van de voor particulieren onderzochte middelen kwamen er
4(5) voor een goedkeuring in aanmerking, 15(14) werden er afgekeurd of door de
fabrikant teruggetrokken, terwijl er 10(7) opnieuw in onderzoek werden genomen.
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ONDERZOEK NAAR HET VOORKOMEN VAN ROEST, Puccinia spp.,
BIJ GRANEN
In 1952 werd over vrijwel het gehele land een enquête gehouden, die ten doel had:
a. een inventarisatie van de op granen voorkomende roestsoorten;
b. het verkrijgen van een indruk over de mate van aantasting door deze roestsoorten
in 21 P.D.-kringen.
Gedurende de maand Juli werden op 442 willekeurig gekozen praktijkpercelen waar
nemingen verricht bij enkele voor elk gewas tevoren bepaalde rassen. Deze waarne
mingen bestonden uit het bepalen van de roestsoort(en), die op het betreffende gewas
aanwezig was(waren) en van de mate van aantasting, met behulp van de daartoe door
Stevenson ontworpen schaal.
Voorts werden op elk perceel een aantal halmen verzameld die naar Wageningen
werden gestuurd, waar de roestsoort nogmaals werd gecontroleerd. Het onderscheiden
van de verschillende roestsoorten met het blote oog vereist namelijk veel ervaring.
Zelfs indien men een miscroscoop gebruikt stuit men nog op moeilijkheden, omdat in
tegenstelling tot de teleutosporen, die bij alle roestsoorten specifiek zijn, alleen de
uredosporen van zwarte roest een karakteristieke vorm bezitten.
Tabel 15 geeft een overzicht van de resultaten van deze enquête.
Tabel 15.

Overzicht van de resultaten van de graanroestenquête 1952

a. Aantal onderzochte
monsters *):

tarwe

gerst

haver

135 (14)

71 (11)

101 (16)

rogge

r-5 (13)

b. percentage v.h. aantal
onderzochte monsters aange
tast door: 2):
gele roest

22 (11)

15

—

43 (11)

bruine roest

99 (14)

—

—

96 (13)

zwarte roest

15

—

—

12

dwergroest

—

99 (11)

—

—

kroonroest

—

—

83 (16)

—

—

17

—

zonder roest
c. mate van
uitgedrukt
delde van
schaal v.

aantasting
in proc. als gemid
alle monsters (volg.
Stevenson). 3):

1

(5)

(1)

15 (45)

(7)

19 (60)

(6)

6 (25)

(8)

18 (60)

1): De tussen haakjes geplaatste getallen geven het aantal P.D.-kringen aan waarbinnen
de monsters werden verzameld.
2): tarwe - gele roest
Puccinia glumarum (Schm.) Erikss. et Henn.
bruine roest P. triticina Erikss.
zwarte roest P. graminis Pers.
gerst - gele roest
P. glumarum (Schm.) Erikss. et Henn.
dwergroest
P. simplex (Körn.) Erikss. et Henn.
haver - kroonroest
P. coroni fera Kleb,
rogge - gele roest
P. glumarum (Schm.) Erikss. et Henn.
bruine roest P. dispera Erikss.
zwarte roest P. graminis Pers. f. sp. secalis Erikss.
3): Tussen haakjes: de mate van aantasting op het perceel dat het zwaarste was besmet.
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Bijna elk tarwe- en roggemonster bleek te zijn aangetast door de bijbehorende bruine
roestsoort, terwijl daarnaast ook veel gele roest en in een aantal gevallen ook zwarte
roest werd gevonden. Deze laatste kwam vooral veelvuldig voor in de tarwemonsters
afkomstig uit Friesland en de Noordoostpolder en in de roggemonsters uit de omgeving
van Assen. Bij de 7 roggemonsters uit de Noordoostpolder week de aantasting (40%)
vrij sterk van het gemiddelde (18%) af.
Gerst bleek in alle gevallen aangetast te zijn door dwergroest en een enkele maal ook
door gele roest. In het zuid-westelijk zeekleigebied bleef de gemiddelde aantasting
(9%) vrij ver beneden het algemeen gemiddelde (19%). Waarschijnlijk hangt dit samen
met het feit dat in de provincie Zeeland de verbouw van wintergerst verboden is.
Op haver werd alleen kroonroest waargenomen, doch de aantasting was over het al
gemeen niet van noemenswaardig belang. Daarbij moet echter worden opgemerkt, dat
het merendeel van de waarnemingen werd verricht op het moment dat de haver nog
maar melkrijp was. Misschien is dit ook de reden waarom bij dit gewas het laagste
aantastingscijfer en het grootste aantal roestvrije percelen werd aangetroffen.
Alle tarwemonsters, welke door zwarte roest waren aangetast, werden doorgezonden
naar het laboratorium voor Phytopathologie voor nader onderzoek omtrent het voor
komen van physiologische rassen in ons land.
HET BESTRIJDEN VAN DWERGROEST IN ZOMERGERST
Puccinia simplex (Körn.) Erikss. et Henn.
In samenwerking met het Nationaal Comité voor Brouwgerstonderzoek (Na-CoBrouw) werd in 1951 een oriënterend onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid tot
bestrijding van dwergsroest in zomergerst.
Daarbij werden zeer gunstige resultaten bereikt door het gewas regelmatig te bespuiten
met zinkaethyleenbisdithiocarbamaat (zineb), 0.25 %. Niet alleen werd de roestaantasting bijna volledig voorkomen, doch tevens bleek hiermede een belangrijke op
brengstvermeerdering en kwaliteitsverbetering gepaard te gaan.
Het onderzoek in 1952 was vooral gericht op het verkrijgen van meer gegevens om
trent het meest gunstige moment voor het uitvoeren van de bestrijding(en), terwijl
voorts werd nagegaan of de bestrijding ook op een economisch verantwoorde basis
was uit te voeren.
Daartoe werd zowel te Pingjum als te Westmaas in een perceel Balder-zomergerst een
proefveldcomplex aangelegd. Elk complex bestond uit een proefveld (I), dat grensde
aan een perceel wintergerst en een tweede (II) op ca. 100 m afstand daarvan. Op beide
proefvelden werden 7 objecten vergeleken in vier herhalingen. Het verschil tussen de
objecten was gelegen in het aantal bespuitingen of in het moment waarop deze plaats
vonden. Alle bespuitingen werden uitgevoerd met Dithane Z 78 (zineb) 0.25 % in 1000
1/ha. Tabel 16 geeft een overzicht van de bereikte resultaten op het proefveld West
maas. De resultaten te Pingjum vertoonden een vrijwel overeenkomstig beeld. Ook in
1952 was het gewas zwaar aangetast door dwergroest. Dit kwam vooral tot uiting op
het proefveld dat grensde aan het perceel wintergerst. Wintergerst moet dan ook als
een belangrijke infectiebron worden beschouwd. Ook in dit seizoen bleek weer dat
zineb een zeer goed bestrijdingsmiddel tegen dwergroest is. Het was echter niet als
zodanig werkzaam tegen meeldauw, Erysiphe graminis DC.
Met één bespuiting op het moment dat het gewas nog jong was, werd slechts een tij
delijk effect bereikt.
Het meest gunstige resultaat werd verkregen bij die bespuitingen welke werden uitge
voerd kort voor of op het moment dat het gewas in de aar begon te schieten. Er zijn
aanwijzingen dat het effect daarna weer afneemt.
In overeenstemming met de verwachtingen kon het resultaat van de bestrijding nog
worden verbeterd door het aantal bespuitingen tot 3 of 5 op te voeren. Vooral kort
voor en tijdens het afrijpen waren de verschillen tussen de objecten duidelijk waar te
nemen, in dien zin dat de objecten welke meermalen waren bespoten langer groen
bleven.
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Er bestond voorts een duidelijk verband tussen de roestaantasting en de opbrengst,
terwijl deze beiden ook volkomen parallel liepen met de korrelkwaliteit (1000-korrelgewicht, sortering en percentage afval). Een invloed op het eiwitgehalte kon niet
worden geconstateerd.
De kosten van één bespuiting worden geschat op ongeveer f. 35.— per ha, zodat daar
een opbrengst vermeerdering van tenminste 125 kg gerst tegenover moet staan, wil
deze bespuiting rendabel zijn.
Een factor welke van grote invloed is op het al dan niet rendabel zijn van de bespui
ting, is de mate waarin de roestaantasting optreedt.
In het komende jaar zal getracht worden om de verschillende technische moeilijkheden
die met het uitvoeren van de bestrijding samenhangen, nader te onderzoeken.
Voor een volledig verslag van dit onderzoek wordt verwezen naar de betreffende pu
blicatie in het Tijdschrift over Plantenziekten.
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PROEVEN BETREFFENDE TARWESTEENBRAND,
Tilletia tritici (Bjerk.) Wint.
Het onderzoek naar de vatbaarheid van de winter- en overgangstarwerassen voor
steenbrand werd uitgebreid. Geen enkele ras bleek onvatbaar te zijn. Wel waren er
grote verschillen in vatbaarheid. Zo kunnen Elisabeth en Juliana als zeer vatbaar
worden gerekend, terwijl Alba, Minister, Staring, Heine's VII, Titan en Bersée als
matig vatbaar en Lovink en Carsten's V als weinig vatbaar gelden.
In een andere proef werden monsters van een partij Alba met resp. 1/12, 3/12, 9/12
en 27/12 g steenbrandsporen besmet en daarna niet ontsmet of ontsmet met resp.
1 en 2 g van een handelsproduct (organische kwik-verbinding) per kg zaad. Tabel 17
geeft de verhouding van het aantal steenbrandaren in de verschillende objecten, (on
behandeld is 100; tussen haakjes het gemiddelde aantal zieke aren per 10 m2).
Tabel 17: Resultaten van de tarwesteenbrandsporen-doseringsproef. Aantal steenbrand
aren per object per 10 m2. Tussen haakjes voor elke dosering sporen de verhouding
van het aantal steenbrandaren tussen niet ontsmet en ontsmet.
Besmetting
(g sporen/kg zaad):

17/12

Proefveld te Roosendaal
niet ontsmet

9/12

3/12

1/12

555 (100)

341 (100)

179 (100)

ontsmet (1 g)

80 (14.4)

11 (3.2)

10 (5.6)

ontsmet (2 g)

1 (0.2)

0 (0)

0 (0)

1 (2.0)

1544 (100)

944 (100)

469 (100)

208 (100)

176 (11.4)

25 (2.6)

20 (4.3)

12 (5.8)

1 (0.1)

1 (0.2)

1 (0.5)

Proefveld te Goes
niet ontsmet
ontsmet (1 g)
ontsmet (2 g)

3 (0.2)

51 (100)
9 (17.7)

Hoewel reeds was vastgesteld dat TMTD een minder goede fungicide werking tegen
tarwesteenbrand heeft dan de organische kwikverbindingen, werd nog eens onder
zocht of met een combinatie van beide typen ontsmettingsmiddelen een verbetering
kon worden bereikt.
Gebruikt werd het tarwe-ras Alba, besmet met 2 g sporen per kg zaad. (zie tabel 18).
staande tabel).
Tabel 18:

Aantal steenbrandaren per 10 m2 en per object op de proefvelden I, II en III
van de kwik-TMTD/proef

proefveld:
a ontsmet met 2
b ontsmet met 3
c ontsmet met 3
en daarna
3

g
g
g
g

org. kwik verb.
kwik verb.
org. kwik verb.
TMTD

I

II

III

7
1

10
2

9
1

6

4

4

Het kan nog niet worden verklaard, waarom het aantal steenbrandaren toenam, indien
behalve met een organische kwikverbinding ook met TMTD werd ontsmet.
Voorts werd de invloed van de zaaitijd op de infectie nagegaan bij niet ontsmet zaad
en bij zaad dat met resp. 1 en 2 g van een ontsmettingsmiddel op basis van een or
ganische kwikverbinding behandeld was. Tevoren was de tarwe (Alba) zwaar met
steenbrandsporen besmet, (zie tabel 19).
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Tabel 19:

Aantal steenbrandaren per 10 m2 op het zaaitijden/kwik doseringsproefveld nabij
Goes
Zaaidatum:
niet ontsmet
ontsmet met 1 g
ontsmet met 2 g

15/10

29/10

1730
359
15

1147
150
22

12/11
420
20
4

Proefvelden nabij Rotterdam en Roermond gaven een overeenkomstig resultaat te
zien.
ZAAIZAAD-ONTSMETTINGSMIDDELEN VOOR BIETEN
Van 39 middelen werd op de gebruikelijke wijze de fungicide werking tegen Phoma
betae Frank onderzocht. Slechts een gering aantal hiervan voldeed aan de gestelde
eisen. In 1952 bleek dat ook enkele middelen samengesteld op basis van TMTD een
voldoende fungicide werking tegen deze schimmel hebben. Wortelbrand tengevolge
van bodemschimmels (Pythium spp., enz.) kan met TMTD echter niet worden voor
komen.
ZAAIZAAD-BESCHERMINGSMIDDELEN
Het ontsmetten met middelen die vooral het kiemende zaad beschermen tegen een
aantasting door bodemschimmels (TMTD of een chinon), is op snelle wijze en met
succes door de praktijk toegepast. Echter ondervinden de personen die de ontsmetting
uitvoeren, veel last van onaangename werking van de middelen op de slijmvliezen van
mond, neus en ogen. De belangstelling richt zich dan ook op middelen die niet stuiven,
terwijl voorts wordt gezocht naar een ontsmettingsmethode waardoor het hinderlijke
stuiven vermindert.
In 1952 werd ook voor vlaszaad het ontsmetten met TMTD aanbevolen, nadat uit
verschillende proeven was gebleken dat vooral onder ongunstige omstandigheden voor
de kieming of gebruik van zwak zaaizaad (bv. met een hoog percentage dorsbeschadiging of met veel Alternaria, e.d.) de opkomst van met TMTD ontsmet zaad beter
was dan bij het gebruik van een organische kwik-verbinding, (zie tabel 20).
Tabel 20:

Percentage gekiemde zaden voor partij A (zwaar met Alternaria besmet) en
partij B (veel dorsbeschadiging):

Dosering g/kg :

0

3

5

7

A
A
B
B

33
33
42
42

53
66
65
74

51
62
72
90

53
66
70
86

org. kwikverb.
TMTD
org. kwikverb.
TMTD

In een andere proef met een zwaar met Alternaria besmette partij (A) en een partij
met veel dorsbeschadiging (B) bleken de resultaten van de middelen op basis van
50 % of 75 % TMTD onderling vrijwel gelijk te zijn, doch die op basis van een
organische kwikverbinding vertoonden grote verschillen, (zie tabel 21).
De oorzaak van deze verschillen is zeer waarschijnlijk gelegen in het feit dat de che
mische samenstelling van deze middelen onderling sterk verschilt, hoewel zij allen
kunnen worden samengevat in de groep van de organische kwikverbindingen.
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Tabel 21:

Percentage gekiemde zaden in een ontsmettingsmiddelenproef met vlas
B

A

partij:
dosering in g/kg

3

5

3

5

niet ontsmet
org. kwik verb.
org. kwik verb.
org. kwik verb.
org. kwik verb.
TMTD
TMTD
TMTD

29
40
43
38
38
48
49
54

38
44
52
45
40
60
58
57

51
60
83
77
72
91
92
89

54
63
86
76
72
91
88
92

1
2
3
4
1
2
3

DE BESTRIJDING VAN DE KARWIJMOT
Depressaria nervosa Hw.
Zowel in 1951 als in 1952 werd voor de bestrijding van de karwijmot een aantal
insecticiden met elkaar vergeleken.
In 1951 werden op één enkele uitzondering na twee bespuitingen uitgevoerd. Juist met
deze uitzondering, waarbij dus eenmaal werd gespoten, werden tamelijk gunstige resul
taten bereikt, zodat het onderzoek in deze richting werd voortgezet. In 1952 werden
de in tabel 22 opgenomen middelen niet alleen volgens de oude advies, dus tweemaal,
doch daarnaast ook eenmaal verspoten (1000 1/ha). In die gevallen waarin twee be
spuitingen werden uitgevoerd, vond de eerste plaats op het moment dat het meren
deel van de eitjes was uitgekomen en de tweede één week later. Werd slechts één
bespuiting uitgevoerd, dan had deze plaats tussen de beide bovengenoemde in, hetgeen
overeenkwam met het moment waarop de eerste rupsjes zich begonnen in te spinnen.
Voor de beoordeling van het resultaat werd het aantal spinseltjes in de schermen èn
het aantal poppen in de stengels nagegaan. Ondanks een matige aantasting kwamen
er grote verschillen tussen de middelen voor.
Tabel 22
Resultaat van de bestrijdingsproef tegen
de karwijmot (Nieuw Beerta, 1952).
Het gemiddelde is berekend over drie
herhalingen

Aantal bespuitingen
objecten
1.

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

onbehandeld
DDT emulsie 20%
DDT spuitpoeder 50%
toxapheen m. o. 50%
parathion spuitpoeder 15%
rotenon spuitpoeder 5%
DDT emulsie 20%

Gem. aantal
aangeï. scher
men per 2 IÏI2

Dosering

2

1

le

2e

le

—

—

—

0.3
0.2
0.2
0.15
0.5
0.5

0.5
0.3
0.3
0.25
0.75

0.5
0.3
0.3
0.25
0.75
0.5

—•

Gem. aantal
poppen per
2 rijen van
1 m. lengte

2

1

2

215
5
15
13
1
70
60

190
22
21
22
3
184
26

11
0
2
1
0
7
1

1

12
2
1
2
0.3
9
1

Deze resultaten zijn volkomen in overeenstemming met die welke in 1951 werden
verkregen, toen parathion ook beter voldeed dan DDT en toxapheen, en toen bleek
dat rotenon voor het gestelde doel niet meer in aanmerking komt. Daarnaast is aan
getoond, dat voor de praktijk met één bespuiting, mits op het juiste moment uitge
voerd, kan worden volstaan.
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DE BESTRIJDING VAN KOOLZAAD-PARASIETEN
Psylliodes chrysocephala L. en Ceuthorhynchus assimilis Payk.
Gedurende de jaren 1951 en 1952 werden een aantal proeven uitgevoerd voor het
onderzoek van middelen ter bestrijding van de koolzaadaardvlo, Psylliodes chrysoce
phala L. Daarbij bleek DDT (500 g. technisch zuiver DDT/ha) beter te voldoen dan
parathion (250 g. technisch parathion/ha), terwijl de werking van HCH (65 g. gamma/
ha) bij bovengenoemde middelen vergeleken ten achter bleef.
Voorts was een bepuiting, zelfs met DDT, nog voldoende om de gehele periode waarin
de aardvlooien actief waren te bestrijken. Indien de behandeling twee- of driemaal
werd uitgevoerd, werd een veel beter resultaat bereikt.
Bij alle proeven bleek het van belang te zijn om vroeg met de bestrijding te beginnen,
d.w.z. zodra de planten 2 à 4 blaadjes hadden gevormd.
Is de bestrijding van de aardvlooien niet geslaagd of om bepaalde redenen niet mo
gelijk geweest, dan dient de bestrijding zich te richten tegen de larven in de bladstelen.
Voor dit doel gaf een bespuiting met parathion op een daarvoor gunstige dag in Oc
tober de beste resultaten.
In een andere proef werd nog op 9 April 1952 een krachtige bespuiting met parathion
en HCH toegepast, tengevolge waarvan het aantal larven belangrijk verminderde.
Anderzijds bleek, dat enkele systemische middelen voor de bestrijding van aardvlooien
geen perspectief openen.
Ook ter bestrijding van de koolzaadsnuitkever, Ceuthorhynchus assimilis Payk. werden
enkele middelen beproefd. Het beste resultaat werd bereikt met een middel dat zowel
HCH als dieldrin bevat, terwijl HCH (400 g. gamma/ha) en toxapheen (1500 g. chloorcampheen/ha) een iets minder goede werking te zien gaven. Parathion (250 g. tech
nisch parathion/ha) voldeed minder goed dan alle bovengenoemde middelen.
In 1952 werd voor de eerste maal bij deze proeven gebruik gemaakt van vangpalen,
waarbij bleek dat met deze palen vermoedelijk nuttige gegevens kunnen worden ver
kregen over het moment waarop en de richting waaruit de snuitkevers komen aan
vliegen.
Verder maakte een schatting van de kosten en de baten van de bestrijding der kool
zaadsnuitkever het zeer waarschijnlijk dat deze bestrijding, indien er veel kevers in
het gewas aanwezig zijn, economisch verantwoord is.
Voor meer uitvoerige gegevens betreffende dit onderzoek wordt verwezen naar de
publicatie in het Tijdschrift over Plantenziekten. (Jrg. 59: 35—50, 1953).

DE BESTRIJDING VAN Colletotrichum trifolii Bain, et Ess.
IN SERRADELLA, Ornithopus sativus Brot.
De belangstelling voor de teelt van Serradella is gedurende de laatste jaren door teleur
stellende resultaten sterk afgenomen.
Om de oorzaak hiervan op te sporen werd door de Rijkslandbouwconsulent te Roer
mond nagegaan hoe Serradella zich onder een dekvrucht en na het maaien daarvan
gedraagt. Het viel daarbij op, dat Serradella kort na het oogsten van de dekvrucht dik
wijls ziekteverschijnselen gaat vertonen, welke vrij snel in hevigheid toenemen, zodat
tenslotte een groot percentage planten sterft. In 1951 vestigde de genoemde consulent
de aandacht van de Plantenziektenkundige Dienst op deze ziekte.
De symptomen kunnen als volgt worden beschreven. Eerst komen kleine vlekjes op
de stengels voor, spoedig daarna vergeelt de plant en krullen de blaadjes om (afb. 18).
Op de inmiddels groter geworden vlekken zijn meestal duidelijk de vruchtlichamen
van de schimmel Colletotrichum trifolii te vinden. Een aangetaste plant sterft tenslotte
vrij snel af.
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Afb. 18. Seradella; rechts: gezonde stengel;
midden: beginstadium;
links: eindstadium

In Duitse literatuur wordt vermeld
dat door deze ziekte de serradellateelt
"*V%
•'
in de jaren 1936 en 1937 sterk isr af'
i
genomen. Het ligt voor de hand, dat
men zich thans afvraagt, welke rol
deze ziekte heeft gespeeld bij het
achteruitgaan van de teelt in ons
land, en of zij met onze tegenwoor
dige bestrijdingsmiddelen kan worden
bestreden.
Serradella behoort tot de familie der
vlinderbloemigen, en wel tot het ge^23
slacht Ornithopis, het vogelpootje.
(Omdat de peultjes aan de basis bij
een zitten, doen zij sterk aan een vo
gelpootje denken). De peultjes zijn geleed (afb. 19). Bij het dorsen springt de peul niet
open, maar wordt in stukjes geslagen. Het zaadje blijft dus omgeven door de peulwand.
Doordat de schimmel in de peulwand is gedrongen, geeft een bestrijding met zaad
ontsmettingsmiddelen enige moeilijkheden. Over de resultaten van buitenlandse proeven
en de wijze waarop wij verder hebben gewerkt, zal over enige tijd in het Tijdschrift
over Plantenziekten meer worden medegedeeld.
In dit artikel zullen alleen resultaten worden vermeld, welke direct van belang zijn
voor het advies, dat wij over de bestrijding zullen geven.
BESTRIJDINGSPROEVEN

Na enige kasproeven werd in het voorjaar van 1952 een veldproef aangelegd. De
Serradella werd gezaaid onder zomerrogge. Ieder object bestond uit vier veldjes. Ge
durende de zomer was tussen de veldjes geen verschil zichtbaar. Na het maaien in
de eerste week van Augustus kon evenmin verschil tussen de veldjes worden opge
merkt. Tegen het einde van Augustus was echter in de onbehandelde veldjes een
ernstige aantasting door Colletotrichum te vinden die zich vrij snel uitbreidde.
Op 28 September werd van ieder veldje op V2 m2 het aantal gezonde en zieke planten
geteld. Op de veldjes met onbehandeld zaad waren toen reeds vele planten totaal af
gestorven.
De waarnemingen zijn in tabel 23 samengevat.
Tabel 23:

Het optreden van Colletotrichum bij toepassing van zaadontsmetting

Middelen

1.
2.
3.
4.
5.

natontsmetter 0.5 g/t/s 1. water II/2 uur
droogontsmetter I
droogontsmetter II
droogontsmetter
onbehandeld

Dosering
in cc of
gr/kg zaad

4
4
2

Gezonde plus
gele planten
28/9/52

633
661
500
344
160

Opbrengst
groengewas
kg/ha
4/10/52

17850
15525
10350
7375
4950

Het gemiddeld aantal gezonde plus aangetaste planten met gele blaadjes was op 28
September per 2 m2 (4 x V2 m2) bij de objecten 1, 2 en 3 practisch even groot, en
aanzienlijk groter dan bij onbehandeld.
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Afb. 19. Door Colletotrichum aangetaste peulen van Serradella

Op 4 October werden de opbrengsten bepaald. Het gelukte niet
het gewas vóór de oogst luchtdroog te laten worden; daardoor is
vooral bij de veldjes met de meeste groene massa vrij veel water
meegewogen.
De beide objecten natontsmetter-onderdompeling en droogontsmetter I 4 cc gaven een belangrijk hogere opbrengst dan onbe
handeld, terwijl 4 g droogontsmetter II een beter resultaat gaf
dan 2 g.
Uit de veldproef volgt dus dat de ziekte inderdaad door een zaad
behandeling in belangrijke mate kan worden bestreden, maar het was van belang
nog na te gaan of een verhoging van de doseringen van droog ontsmettingsmiddelen
betere resultaten zou kunnen geven.
Uit kasproeven is ons gebleken, dat een ontsmetting van serradellazaad met hoge do
seringen van deze zaadontsmettingsmiddelen geen kiembeschadiging geeft. Dit wordt
toegeschreven aan de bescherming van het zaad door de peulwand.
In een kasproef werd het volgende resultaat over de schimmeldodende werking ver
kregen (Tabel 24):
Tabel 24
% weggevallen planten gedurende een maand
Gezaaid
17/1/53

Dosering per kg zaaizaad
8 gr droogontsmetter
12 gr droogontsmetter
8 gr droogontsmetter
12 gr droogontsmetter
16 gr droogontsmetter
8 cc droogontsmetter
12 cc droogontsmetter
16 cc droogontsmetter
onbehandeld

III
III
II
II
II
I
I
I

0.5 %
0

%

0.5 %
0.7 %
—

0.3 %
0 %
—

12.9 %

Gezaaid
19/1/53

Gezaaid
20/1/53

—-

—

—

—

—

—

0.3 %
2.1 %

0.3 %
0 %

—

—

—

0 %
17.5 %

—

0.9 %
28.1 %

Het was in kasproeven niet mogelijk het percentage weggevallen planten tot 0% teruj
te brengen, zowel bij 16 cc droogontsmetter I als bij 16 gr droogontsmetter II komt
in één proef nog wegval voor. Er was echter wel steeds een duidelijk verschil tussen
behandeld en onbehandeld zaad, ook bij gebruik van 8 gr of 8 cc.
CONCLUSIE

Hoewel het onderzoek niet afgesloten is en de resultaten van de kasproeven nog door
veldproeven moeten worden bevestigd, achten wij het gewenst de verkregen resulta
ten reeds nu aan de praktijk mede te delen.
Het blijkt dus wel van belang te zijn serradellazaad ontsmet uit te zaaien. Voorlopig
adviseren wij per 1 kg zaad 8 gr van een der bekende droogontsmettingsmiddelen (op
basis van organische kwikverbinding) te gebruiken. Deze middelen worden in bericht
no. 1026 van de Plantenziektenkundige Dienst, over de ontsmetting van zomergranen,
genoemd. De onderdompelingsmethode is voor practisch gebruik niet geschikt, omdat
het snelle terugdrogen bezwaren oplevert.
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II
Ziekten en plagen in Tuinbouwgewassen

ALGEMEEN
WEERSINVLOEDEN

In 1951 zijn tengevolge van de natte winter en het natte voorjaar vele vruchtbomen
en bessenstruiken afgestorven. De wortels stonden maanden achtereen in het water,
waardoor zij afstierven. Bij appels bleken vooral de op type IV veredelde bomen het
sterkst te lijden. Verscheidene bomen die niet afstierven, vertoonden tijdens het groei
seizoen een slechte, dunne bladstand, terwijl dikwijls hevige vruchtval optrad. De uit
eindelijke schade als gevolg van deze wateroverlast bleek in het algemeen belangrijk
te ziin.
Ook bloembollen, vooral irissen hadden in sommige gevallen veel te lijden van over
tollig water. Opgemerkt werd, dat de grondbewerking hierbij een voorname rol speelde.
Wij herinneren ons, dat grote uitval in het voorjaar werd geconstateerd in een gewas
Hollandse iris op geploegde grond. Deze grond lag zeer ongelijk en bevatte vele kuilen
naast hoger gelegen gedeelten. Het vele water op deze ongelijke grond gaf grote plekken
uitval in het irisgewas te zien.
In 1952 daarentegen was het voorjaar warm en vrij droog. Als gevolg hiervan
liepen de vruchtbomen vroeg uit. Ook allerlei insecten bleken dit jaar vroeger te ver
schijnen dan normaal. In sommige gevallen lag het verschijningstijdstip zelfs een maand
of meer dan een maand vroeger dan normaal. Dit was o.a. het geval met wantsen (bij
bessen), bladluizen, entkevers en voorts spint. Bladrollers en appelbloesemkevers werden
ongeveer drie weken vroeger dan normaal aangetroffen en wantsen bij peren, cicaden
en appelzaagwespen ongeveer 12-14 dagen. Dientengevolge trad ook eerder dan in
andere jaren schade op.
In tegenstelling tot 1951, toen weinig nachtvorstschade
optrad, bleek in 1952 de nachtvorst van 26 op 27 April
op verscheidene plaatsen ernstige schade te hebben ver
oorzaakt aan de jonge peertjes en aan de bloesem van
appelbomen.
Ook bij verscheidene groentegewassen (jonge asperge
planten, sla, enz.) trad nachtvorstschade op. Als gevolg
van de overvloedige regenval in de voorzomer werden
aardbeien, zowel in de Betuwe als in Noord-Holland
ernstig door Botrytis aangetast.
Zowel in 1951 als in 1952 werd gedurende de voorzomer
door hagelbuien ernstige schade veroorzaakt. Vooral in
de Betuwe werden in begin Juni een groot aantal be
drijven ernstig getroffen. De schade werd hier op 3
millioen gulden geschat. Ook in Noord-Holland werd
op enkele plaatsen ernstige schade aangericht, in Zuid-

Afb. 20. Perzikscheuten, beschadigd door hagel
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Afb. 21. Pruimen, beschadigd door hagel

Holland was de schade minder ernstig. De voor
naamste hagelschade trad op in de fruitteelt (zie
afb. 20 en 21), doch ook groentegewassen hadden
te lijden. Ranken van stoksnij- en stokslabonen
werden door de hagel afgerukt, terwijl de bladeren
volkomen vernield werden. Het loof van wortelen
brak af, zodat de wortelen met een schop of vork
gerooid moesten worden. Van tuinbonen bleven
alleen de stengels met enkele zwaar gehavende peulen staan. Rhabarberplanten ver
toonden zowel een ernstige blad- als stengelbeschadiging, welke later gomming tot
gevolg had.
Door de vroeg intredende vorst in de herfst zijn vervolgens verscheidene tuinbouwgewassen beschadigd of ontijdig afgestorven. Dit was het geval o.a. met diverse bloem
gewassen o.a. Dahlia, voorts buitentomaten enz. In enkele gevallen zijn ook de vruch
ten van appel (vnl. Jonathan) beschadigd. Onder de schil ontstond een zóne bruin
sponzig weefsel, dat gemakkelijk kon worden ingedrukt. Verondersteld wordt, dat
bij deze appels ook de pluk aan de late kant is geweest, wat het optreden van deze
verschijnselen kan hebben bevorderd.
BODEMMOEHEID IN DE BOOMKWEKERIJ

Reeds lang bestonden er in diverse delen van het land klachten over slechte plekken
in verschillende boomkwekerij-gewassen. In 1952 werd een aanvang gemaakt met een
onderzoek naar de verbreiding van dit verschijnsel in de provincie Groningen, en wel
in het gebied rondom Winschoten, alsook in midden Limburg. In Winschoten werd het
probleem in samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst aangepakt, waar
toe enkele veldproeven met grondontsmettingsmiddelen werden opgezet.
Een laboratoriumonderzoek van grond- en van gewasmonsters wettigt voorlopig de
veronderstelling, dat deze zg. „bodemmoeheid" aan aaltjes te wijten is. Zolang dit
echter niet definitief bewezen is, zullen de verschijnselen met de algemene term „bo
demmoeheid" aangeduid moeten worden.
GEWERVELDE DIEREN, zie blz. 1 18

F R U I T G E W A S S E N
ALGEMEEN
MEIKEVER, Melolontha melolontha L.

Van eind Mei tot begin Juni 1951 werden in
de Bommelerwaard belangrijke vluchten van
meikevers geconstateerd. Ook noordelijk
van de Waal werden kevers aangetroffen,
hoewel de aantasting hier minder ernstig
was. De kevers bechadigden bladeren, bloe
sems en pas gezette jonge vruchtjes van
fruitbomen (zie afb. 22), meidoorn en voorts

Afb. 22. Meikever-vreterij aan appelbloesem
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wilg en eik. In speciale berichten werd geadviseerd HCH-bespuitingen uit te voeren,
die goede resultaten opleverden.
GRIJZE LAPSNUITTOR, Otiorrhynchus singularis L.

Kevers, behorend tot de soort Otiorrhynchus singularis traden in 1951 zeer schadelijk
op aan vruchtbomen te Eemnes. In 1952 werd in Mei en Juni bij resp. appels en peren
weer ernstige schade aangericht. Scheuten en bladeren werden aangevreten en twijgen
en vruchten afgeschild.
Te Hatert trad deze kever schadelijk op bij het zwarte bessenras Wellington, waar
scheuten en bladstelen werden doorgeknaagd (zie afb. 23 en 24). Als de kevers nog
jong zijn houden zij zich overdag schuil tussen gras en dor blad rondom de stammen
der bomen en struiken, 's Nachts zijn zij op de bomen en struiken aanwezig. Later,
als de dekschilden wat meer zijn verhard, zoeken de kevers overdag hun schuilplaat
sen onder schorsschubben e.d. van de stammen.
Het zal aanbeveling verdienen de grond onkruidvrij te houden, aangezien de larven
van de wortels van kruidachtige wassen leven, waardoor men dus de mogelijkheid voor
ontwikkeling wegneemt.

Afb. 23. Scheuten en bladstelen van zwarte bes, aangevreten
door Otiorrhynchus singularis

Afb. 24. Otiorrhynchus singu
laris, 3 maal vergroot

BLADROLLERS

In 1951 veroorzaakten bladrollers grote schade vnl. aan appel en peer. Vooral de
rupsen der voorjaarsgeneratie waren schadelijk; de schade van de Augustus-generatie
viel mee. In 1952 was de bladrolleraantasting veel minder ernstig dan in vorige jaren.
Van de verschillende soorten kwamen Adoxophyes orana F. von R. (Capua reticulana
Hb.) en Spilonota ocellana Schiff, het talrijkst voor. Op enkele plaatsen werden bo-
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vendien Cacoecia podana. Scop., Cacoecia lecheana L., Argyroploce variegana Hb. en
Cacoecia rosaria L. in belangrijke aantallen gevonden. Behalve appel en peer werden
ook pruim en rode bes, kruisbes en braam aangetast.
SCHORSBLADROLLERS, Enarmonia woeberiana Schiff.

Rupsen en imagines van deze zeer schadelijke bladroller werden in en op de stammen
van appel en kers aangetroffen. Dikwijls treden de rupsjes secundair op in verwaar
loosde kankerwonden e.d.
WINTERVLINDER, Operophtera brumata L.

Dikwijls wordt aangenomen, dat o.a. de wintervlinder als gevolg van het intensievere
spuitschema minder zou optreden en weinig belangrijk meer is. Het bleek deze jaren,
dat op sommige plaatsen nog wel degelijk belangrijke schade door wintervlinderrupsen
is aangericht. In Hatert en Wemeldinge werden bladeren, takken en vruchten van kers
ernstig beschadigd. In 1951 werd in Uden schade aangericht.
Het is dus zaak de aandacht t.o.v. de wintervlinder niet te laten verslappen.
CICADEN

Op vele fruitgewassen werden grote aantallen cicaden aangetroffen. Vooral bedrij
ven, die naast loofhoutpercelen liggen, hadden last van deze insecten, zodat aange
nomen moet worden, dat deze zich van hieruit op de fruitgewassen verspreiden.
Vermoedelijk als gevolg van aantasting door een schimmel van het geslacht Empusa,
die ook op kamervliegen voorkomt, werd plaatselijk een belangrijke sterfte bij cicaden
waargenomen.
WANTSEN

Evenals in vele andere jaren is ook in 1951 en 1952 weer ernstige schade door wantsen
aangericht bij bes, appel en peer. Zowel scheuten en bladeren als vruchten werden
beschadigd. De aanwezigheid van een onder- of tussenteelt (aardappel, bes) is aan
leiding voor een grotere aantasting van fruitgewassen. Bij de bestrijding van wantsen
heeft DDT in olie, direct na de bloei verspoten goed voldaan. Als een der oorzaken
van de toeneming van wantsenschade gedurende de laatste jaren wordt het op sommige
bedrijven achterwege laten van de winterbespuitingen aangevoerd.
SPINT, Metatetranychus ulmi Koch

In 1951 kwam alom een ernstige spintaantasting voor. Voor een deel is dit het gevolg
geweest van het warme weer in Augustus, doch ook van het achterwege laten van
bespuitingen op het juiste tijdstip en verwaarlozing in de nazomer.
Het uitkomen der spinteitjes bleek in 1951 in het gehele land gelijktijdig plaats te
hebben behalve in Noord-Holland, waar de eerste jonge mijten pas een halve maand
later werden gevonden.
Reeds in het voorjaar was sprake van een ernstige spintaantasting. De grootste schade
werd echter ook dit jaar weer in de nazomer waargenomen.
In begin Mei werden de eerste zomereieren afgezet. Het aantal generaties, dat is
opgetreden bedroeg waarschijnlijk 8 à 9. Reeds in de tweede helft van Augustus wer
den wintereitjes afgezet. Er wordt in dit verband aan herinnerd, dat het weer in nazo
mer en herfst vrij ongunstig voor de spintmijten is geweest. Behalve op takken werden
de eieren ook gevonden op de appels, zowel in de steel- als in de kelkholte en wel
vnl. bij de rassen Schone van Boskoop, Brabantse Bellefleur, Zoete Bloemee en
Mank's Codlin.
Natuurlijke vijanden (roofwantsen, roofmijten, enz.) bleken in staat te zijn de grote
spintpopulatie grotendeels te vernietigen. De schade aan de bomen is dan echter al
toegebracht, zodat ook hier de natuurlijke bestrijding achter de schade aankomt.
(Zie voorts blz. 105 en 106):
BLADLUIZEN, zie blz. 105 en 106
LOODGLANS, Stereum purpureum Fr., zie blz. 100
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Afb. 25. Vreterij-gangen van de pereringworm in perestam

MONILIA-ROT, Sclerotinia spp.
Vooral in 1951 had het fruit, onder invloed van het natte weer in
hevige mate van Monilia-rot te lijden.
Ook in 1952 trad van half Juli tot half September eveneens vrij
veel Monilia-rot op, vooral bij appel, peer en pruim.
In enige gevallen was hagelschade de primaire oorzaak van deze
aantasting.

P I T V R U C H T E N
APPEL, Malus pumila Mill. PEER, Pyrus communis L.
KNIPTOR. Limonius pilosus Leske

In 1952 traden te Roosendaal (N.B.) kniptorren behorende tot de soort Limonius pi
losus schadelijk op door vreterij aan appelbloesem. Ook elders in het land is in 1951
en 1952 schade van kniptorren vastgesteld. Het is echter niet bekend of deze tot de
zelfde soort behoorden.
APPELBLOESEMKEVER, Anthonomus pomorum L.

Uit verscheidene waarnemingen is gebleken, dat de appelbloesemkever in bepaalde
gebieden weer in toenemende mate optreedt. Het is gewenst dat men aan dit insect
aandacht blijft besteden en maatregelen neemt, zodra op een bedrijf weer aantasting
door appelbloesemkevers wordt geconstateerd.

PERERINGWORM, Agrilus sinuatus Ol.

De pereringworm vormt nog steeds een be
langrijke plaag voor perebomen, (zie afb.
25) Op een terrein, waar in 1951 veel ke
vers voorkwamen, is een bestrijdingsproef
genomen met een mengsel van loodarsenaat
en tarwemeel dat op de bomen werd ge
spoten. De eerste bespuiting is uitgevoerd
omstreeks half Juni, daarna is nog tweemaal
gespoten met tussenpozen van 10 dagen.
De bedoeling was de kevers die vóór het
afzetten der eieren aan de bladeren vreten,
te doden.
In 1952 heeft zich op het terrein van de
proef geen aantasting voorgedaan, terwijl
ook geen kevers werden aangetroffen, wat
op een gunstig resultaat kan wijzen.

Afb. 26. Vreterij aan pereblad door Magdalis cerasi
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SNUITKEVER, Magdalis cerasi L.

Te Beekbergen werd in Juni 1952 belangrijke schade aan peer veroorzaakt door
skeletvreterij van dit snuitkevertje. (zie afb. 26)
FRUITMOTJE, Enarmonia pomonella L.

De vlucht van dit insect had in 1952 tussen half Mei en begin Juli plaats. Hoewel
de weersomstandigheden daarvoor gunstig waren, kon geen zekerheid worden ver
kregen of een tweede generatie is opgetreden.
In het algemeen is geconstateerd, dat de aantasting op bedrijven waar tegen dit insect
is gespoten, gering was. Bij voorkeur wordt DDT of parathion gebruikt. Loodarsenaat,
dat eveneens tegen het fruitmotje werkzaam is, is minder werkzaam tegen het larve
stadium van bladrollers, die in deze periode aanwezig zijn, zodat om economische
redenen van loodarsenaat minder gebruik wordt gemaakt.
SI-INSELMOT, Hyponomeuta malinella Z.

In tegenstelling tot voorafgaande jaren traden in 1952 in diverse streken vrij grote
aantallen spinselmotten op, ondanks het feit dat winterbespuitigen waren uitgevoerd.
Mogelijk is de ontwikkeling begunstigd door het mooie voorjaarsweer. Het bleek soms,
dat in boomgaarden waar veel nesten aanwezig waren, slechts enkele motjes uitkwa
men. Vele rupsen bleken te zijn geparasiteerd door sluipwespen en sluipvliegen, die
ware opruimingen hebben gehouden.
APPELZAAGWESP, Hoplocampa testudinea Klug.

Waarschijnlijk door de grote droogte tijdens de bloei der vruchtbomen zijn in de
meeste streken in 1952 weinig appelzaagwespen waargenomen. De schade is dan ook
in het algemeen gering geweest. Wellicht is dit anderzijds ook een gevolg van de in
tensief uitgevoerde bestrijding. Bij de bestrijding bleek dat als laat wordt gespoten,
parathion in het algemeen meer kans op succes geeft dan de overige middelen.
PEREZAAGWESP, Hoplocampa brevis Klug.

De aantasting door de perezaagwesp is in 1952 in het algemeen ernstiger geweest
dan die van de appelzaagwesp. Uit het gehele land kwamen meldingen over de acti
viteit van dit insect binnen, zowel op gesloten bloemknoppen als op reeds bloeiende
bomen.
ZURINGBLADWESP, Ametastegia glabrata Fall.

De laatste jaren wordt geregeld schade aan appels veroorzaakt door de larven van
de zuringbladwesp.
Zo werden in 1951 op sommige plaatsen vruchten van de rassen Schone van Bos
koop, Glorie van Holland, Golden Delicious, Jonathan, Laxton's Superb, Sterappel
en Cox's Orange Pippin beschadigd. Ook in 1952 was dit op sommige plaatsen weer
het geval, vooral bij Jonathan, zodat besloten werd over dit insect een Vlugschrift
samen te stellen (no. 69). Thans wordt geadviseerd de greppels en kanten tussen
half Augustus en half September enkele malen kort te maaien en omstreeks half Sep
tember, in de periode waarin de eitjes van de tweede generatie grotendeels zijn uit
gekomen, maar de bastaardrupsen nog geen overwinteringsschuilplaatsen hebben op
gezocht, de ondergroei, greppels en graskanten te bespuiten met DDT, lindaan of
parathion.
Indien op een ernstige aantasting wordt gerekend, kan men bij de bestrijding van
bladrollers en wormstekigheid de graskanten en greppels in Juni en Juli meespuiten.
PEREGALMUG, Contarinia pyrivora Riley

In 1951 en 1952 kwam practisch geen schade van peregalmug voor. In 1951 zijn de
bestrijdingsproeven mislukt, omdat ook de contrólebomen geen aantasting vertoonden.
PEREBLADGALMUG, Dasyneura pyri Bché

Op verscheidene plaatsen was in beide jaren een tamelijk ernstige aantasting door de
larven van de perebladgalmug aanwezig in de maanden Mei, Juni en Juli.
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PERETHRIPS, Taeniothrips inconsequens Uzel

In Epse werd ernstige schade aan de vrachten van peren toegebracht door perethrips.
Een parathionbespuiting bleek de thrips voor 100% te doden. Ook in Terwolde wer
den weer perethripsen gevonden. Deze verdwenen echter zonder dat een bespuiting
was uitgevoerd.
SCHILDLUIZEN, Quadraspidiotus ostreaeformis Curt, en Q. pyri Licht.

In fruitaanplantingen zijn in verscheidene gevallen aantastingen gevonden van deze
beide schildluissoorten.
In enkele gevallen werd duidelijke schade geconstateerd, veroorzaakt door Q. pyri.
Dit was het geval bij de afgebeelde pereleibomen Doyenné du Comice en Beurré
Hardy (zie afb. 27) die in het begin van de zomer een slechte bladstand vertoonden.

Afb. 27. Door Quadraspidiotus pyri aangetaste leibomen; rechtse boom ernstig aangetast;
linkse boom door rechtse besmet

Bij determinatie bleken de kleine oestervormige schildluizen, die in grote aantallen
op de bomen aanwezig waren, te behoren tot de reeds genoemde soort. De bomen
zijn de gehele groeiperiode geobserveerd. De eigenaar voerde enige bespuitingen met
parathion uit, doch het resultaat hiervan was niet afdoende. De bomen hebben in
ernstige mate van de aantasting geleden, zodat het geruime tijd zal duren voordat
zij zich geheel hersteld zullen hebben.
Dat Quadraspidiotus pyri hier werkelijk belangrijke schade heeft aangericht, moet
worden toegeschreven aan de zeer gunstige standplaats der bomen, nl. tegen een op
het zuiden gerichte muur. Deze standplaats was tevens de oorzaak, dat de bespui
tingen nimmer goed konden worden uitgevoerd, doordat de bomen aan de muurzijde
niet voldoende met de spuitvloeistof in aanraking konden worden gebracht.
Erisoma lanigerum Hausm.
In 1951 werden in de meeste fruitcentra pas vrij laat in het seizoen belangrijke aan
tallen bloedluizen aangetroffen.

BLOEDLUis,
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In 1952 waren de bloedluizen veel eerder actief. In Juli had reeds een sterke uit
breiding der plaag plaats. In het algemeen kon in 1952 van een ernstige bloedluisaantasting worden gesproken, waardoor veel schade is aangericht.
Ook de natuurlijke vijanden (de sluipwesp Aphelinus mali Hal., gaasvliegen en zweef
vliegen) werden op vele plaatsen in grote aantallen aangetroffen. In verscheidene ge
vallen, waarin een achteruitgang van de bloedluiskolonies werd opgemerkt, is dit te
danken aan het optreden van deze natuurlijke vijanden.
In het algemeen voldoet parathion tegen bloedluizen goed, mits op de juiste tijd
stippen verspoten. Voor de eerste bespuiting in het voorjaar is Thiol bruikbaar, ter
wijl op bedrijven, die in ernstige mate van bloedluis te lijden hebben, een najaarsbespuiting met een sterke concentratie parathion belangrijk kan zijn. Te Warnsveld
gaf een overvloedige bespuiting tijdens het einde der bladval (9-10 November 1951)
met een 50 %-ige HCH mengolie ter sterkte van 0.4 % afdoende resultaat.
Psylla pyri L.
Van half Maart tot in de eerste helft van October werden de diverse stadia van de
perebladvlo aangetroffen. Vermoedelijk kwamen in 1952 vier generaties van dit
insect voor.
In boomgaarden werden vooral de meer beschut gelegen gedeelten aangetast, waarbij
een duidelijke voorkeur voor bepaalde rassen bleek, n.l. Nouveau Poiteau, Soldat
Laboureur, Kruideniers Peer en Beurré de Mérode.
Dikwijls waren onder de perebladvlooien aanzienlijke verwoestingen aangericht door
een schimmelziekte. Hierdoor werd het optreden van deze insecten wel in belang
rijke mate geremd, maar na enige tijd verschenen toch weer volwassen dieren, die
een nieuwe populatie opbouwden.

PEREBLADVLO,

PEREPOKZIEKTE, Eriophyes piri Pagst.

In het algemeen schijnt de perepokziekte de laatste jaren meer op te treden, hetgeen
mogelijk verband houdt met het feit, dat op sommige bedrijven de winterbespuitingen met vruchtboomcarbolineum worden weggelaten. Reeds op 22 April werden
de eerste verschijnselen aangetroffen. In Maasniel werden op 24 Juli nog mijten in
de gallen aangetroffen. De kleur der gallen varieert van bruin (op oudere bladeren)
tot rood (op de topblaadjes).
KANKER, Nectria galligena Bres.
In 1951 werd op een fruitbedrijf te Aalsmeer een ernstige aantasting van appel door
kanker aangetroffen. In de wonden op de takken werd de imperfecte vorm (Cylindrocarpon mali (All.) Wr) gevonden. Vermoedelijk is deze aantasting in de hand ge
werkt door de hoge grondwaterstand waardoor de grond doorlopend te nat was.
Zoals bekend kan een natte koude grond kankeraantasting bevorderen.
MEELDAUW, Podosphaera leucotricha (Ell. et Everh.) Salm.

Appelmeeldauw trad in 1951 bij verschillende appelrassen ernstig op. Ook in 1952
was de situatie plaatselijk ernstig. Vooral het ras Jonathan had te lijden. Door som
migen wordt de uitbreiding van deze ziekte geweten aan het toenemend gebruik van
kwikmiddelen ter vervanging van Californische pap. Californische pap is nl. werk
zaam, terwijl organisch kwik niet werkzaam is gebleken tegen appelmeeldauw.
Ook de koperbevattende middelen en ijzer- en zinkdimethyldithiocarbamaten, die vóór
de bloei bij de schurftbestijding worden toegepast, zijn onvoldoende of niet werkzaam
tegen deze ziekte.
Proeven in 1951 en 1952 wezen uit, dat spuitzwavels een redelijk effect hadden, beter
dan Californische pap. De werking van deze spuitzwavels is echter ook niet afdoende,
zodat met bespuitingen het uitknippen der aangetaste scheuten moet samengaan. Het
is van belang, om wanneer er gevaar voor meeldauw aantasting bestaat, vanaf het
werken der knoppen alleen spuitzwavel resp. Californische pap vóór de bloei te
spuiten, (zie voorts blz. 114)

47

Afb. 28. Scheuttoppen van peer, aangetast door meeldauw

Een speciale vorm van aantasting door deze schim
mel werd in de voorzomer van 1951 herhaalde
malen aangetroffen. Appelbladeren vertoonden nl.
vale gele tot geelgroene vlekjes, die op het eerste
gezicht wel iets aan kwikbeschadiging deden den
ken. In 1952 werd te Kapelle-Biezelinge een vrij
ernstige meeldauwaantasting bij peren aangetrof
fen. Het betrof hier een aantasting van de toppen
der jonge scheuten van tweejarig plantmateriaal
in een boomkwekerij.
Het verschijnsel werd slechts geconstateerd bij de
rassen Légipont, Précoce de Trévoux en Clapp's
Favourite, (zie afb. 28 en 29)

Phytophthora sp.
Deze bij peren zelden voorkomende aantas
ting werd in September 1952 te Vleuten
bij laaghangende vruchten van het ras
Triomphe de Vienne aangetroffen, (afb. 30)

Afb. 29. Detail-opname van afb. 28

Afb. 30. Vrucht van Triomphe de Vienne, aan
getast door Phytophthora sp.; grote
bruine plek
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PEREROEST, Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Wint.
Zowel in 1951 als in 1952 werd o.a. in de omgeving van Deventer plaatselijk in vrij
ernstige mate pereroest op de vruchten aangetroffen. De aantasting bevond zich
vooral rondom of bij de kelk, maar ook kwamen roestplekken aan de zijkant der
vruchten voor. In 1952 werd hier bovendien de weinig bekende takaantasting van
deze roestzwam bij peer gevonden.
APPELSCHURFT, Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.;
PERESCHURFT, Venturia pirina Aderh.

1951
Evenals in voorgaande jaren werden ook in 1951 op de Plantenziektenkundige Dienst
te Wageningen de ascosporenuitstotingen van de schurftzwam van appel en peer vast
gesteld. Deze gegevens dienden wederom als basis voor de radioberichtgeving, Tesamen met de temperatuur- en regengegevens voor Wageningen zijn zij samenge
bracht in grafiek III.
Grafiek III

Uit grafiek III blijkt dat de uitstotingen pas op 2 April voor de peer en op 5 April
voor de appel van enige betekenis werden. Daarna vonden bij vrijwel iedere regenbui
tot aan het ind van de ascosporenperiode uitstotingen plaats, uitgezonderd op 3/4,
9/4 (peer), 19/4 (appel), 12/4 (peer), 3/5, 6/5 en 22/5. Dat op die data geen asco
sporenuitstotingen geconstateerd werden is toe te schrijven aan het feit, dat geen
rijpe ascosporen meer aanwezig waren. De voorraad hiervan was tijdelijk uitgeput
door de voorgaande regenbuien.
Zoals bekend veroorzaken niet alle ascosporenuitstotingen schurftinfecties. In voor
gaande jaren kon slechts achteraf aan de hand van proefresultaten en uit enquêtes
op diverse bedrijven, waarbij speciaal aandacht werd besteed aan de spuitdata, worden
vastgesteld welke uitstotingen voor het optreden van schurft van betekenis waren.
In 1951 opende zich hiertoe een nieuwe weg door het in Nederland bekend worden
van Amerikaanse gegevens over het verband tussen het optreden van infectie, be-
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vochtigingsduur van de infecteerbare delen van de bomen en de temperatuur. In ver
schillende artikelen in de vakbladen vestigde de Plantenziektenkundige Dienst de
aandacht op deze gegevens, terwijl deze kennis ook bij de eigen proefnemingen werd
gebruikt. Aanvankelijk werd gewerkt met de gegevens van Sproston, terwijl later de
uitgebreidere tabel van Mills bekend werd. Elders zijn deze gegevens uitvoeriger ge
publiceerd, zodat er hier niet verder op zal worden ingegaan.
Met behulp van deze gegevens kon worden vastgesteld, dat in 1951 de uitstotingen
van 7 en 8/4, 11 en 12/4, 28-30/4, 7-9/5 en 14-15/5 van belang zijn geweest voor
het ontstaan van schurftinfecties.
De kennis hiervan is vooral van betekenis in het licht van de nadere typering der
schurftbestrijdingsmiddelen, die in de loop van 1951 en ook reeds in voorgaande
jaren plaats vond, en van een beter begrip van de keuze van het tijdstip van bespui
ten t.o.v. een infectieperiode.
Tot voor kort werd met bovengenoemde factoren geen rekening gehouden. Alle mid
delen werden over een kam geschoren, d.w.z. dat verschillende typen middelen op
eenzelfde datum werden verspoten en daarna bet effect ervan onderling werd ver
geleken. Dat dit onjuist is, is onomstotelijk komen vast te staan, al zal met de nieuwe
methode nog veel ervaring moeten worden opgedaan.
Het is gebleken, dat de verschillende bestrijdingsmiddelen op verschillende wijzen
werken. Men onderscheidt thans:
1. beschermende fungiciden. Deze werken voorbehoedend; zij moeten vóór het op
treden van een infectie met schimmelsporen op het gewas aanwezig zijn om te
beletten, dat de sporen kunnen kiemen. Tot deze groep fungiciden rekent men:
kopermiddelen, de opgedroogde spuitrest van Californische pap, spuitzwavels,
dithiocarbamaten (ten deleï, TMTD en kwikmiddelen (ten dele).
2.

directe fungiciden. Deze werken dodend op een schimmel, die reeds aanwezig
is, of remmen de groei ervan in sterke mate. Tot deze groep rekent men: Calidithiocarbamaten (ten dele), TMTD en kwikmiddelen (ten dele).
bamaten (ten dele).
Deze indeling kan men niet scherp doorvoeren. Zo werken kwikmiddelen vooral
direct, daarnaast echter ook voorbehoedend. Ook dithiocarbamaten bezitten beide
eigenschappen.
Een punt van nader onderzoek blijft welke de tijdsduur is, dat de diverse middelen
resp. bescherming aan het gewas verlenen of hun dodende of remmende werking na
infectie uitoefenen.
Voor de berichtgeving was in 1951 bovengenoemde kennis in zoverre niet van be
lang, omdat het ook daarmee niet mogelijk is vooraf te zeggen welke uitstotingen
voor de schurftinfectie van betekenis zullen zijn. Noodgedwongen bleef dus de be
richtendienst volledig gebaseerd op de voorspelling van ascosporenuitstotingen in het
algemeen.
1952
Het jaar 1952 was geen „schurftjaar", d.w.z. de schurftaantasting was over het al
gemeen minder erg dan normaal. Toch trad er hier en daar in ernstige mate schurft
op, vooral bij peren (Précoce de Trévoux, Clapp's Favourite en Bonne Louise
d'Avranches), in het bijzonder in Noord-Holland. De oorzaak van deze ernstige
schurftaantasting heeft vermoedelijk gelegen in infectie door conidiën, afkomstig van
takschurft, op een tijdstip waarop nog geen bespuitingen waren uitgevoerd. Het ver
moeden is gerechtvaardigd, dat deze infectie tijdens de regen van 4/4 tot stand is
gekomen, nog vóór de eerste belangrijke ascosporen uitstotingen op 7 en 8/4 hadden
plaats gevonden.
Uit de praktijk werd nl. de eerste schurftvlek reeds gemeld op 18/4. Deze kan niet
niet afkomstig zijn geweest van de uitstotingen van 7/4 en 8/4, daar deze uitstotingen
geen infectie hebben veroorzaakt en bovendien de incubatietijd langer is dan 10 dagen
bij de toen heersende temperaturen.
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De ascosporenuitstotingen van de schurftzwam werden wederom nagegaan. De re
sultaten van de waarnemingen zijn weergegeven in grafiek IV. Ook de berichtgeving
via de radio vond op dezelfde wijze als voorgaande jaren plaats.
Wanneer we grafiek IV bekijken, vallen enkele feiten op. In de eerste plaats strekken
de uitstotingen, qua grootte, zich betrekkelijk gelijkmatig uit over een lange periode.
In de tweede plaats is het opvallend droog geweest in de maanden April en Mei.
Onder die omstandigheden blijkt een zeer geringe hoeveelheid regen reeds voldoende
te zijn om enorme aantallen sporen te doen vrij komen. Het frappantste voorbeeld
daarvan ligt op 9/5, toen wel een grote uitstoting werd geconstateerd, doch in de
regenmeter geen neerslag aanwezig was. Aangenomen mag worden dat toen een zware
dauw voldoende vocht heeft opgeleverd om de ascosporen te doen uitstoten. Daar
tegenover bleken ook dit jaar soms ondanks regen op sommige dagen (21/4, 6 en
7/5) door uitputting van de peritheciën geen ascosporen vrij te komen.
Evenals in 1951 werd in 1952 d.m.v. veldproeven (zie blz. 107 e.v.) een juister inzicht
verkregen in de werking der verschillende typen middelen en werd meer ervaring op
gedaan met de bepaling van infectieperioden volgens Mills en het gebruik daarvan.
Vrijwel voor het gehele land bleken drie belangrijke infectieperioden te zijn opgetre
den, t.w. 20-22/4, 4-5/5 en 26/5. Theoretisch zou men dus met drie bespuitingen,
vlak na deze infectieperioden uitgevoerd, de schurft volledig hebben moeten kunnen
bestrijden. Dit is inderdaad in onze proeven mogelijk gebleken (gepubliceerd in Med.
Dir. Tuinb. 16 (3) : 200-204).
Voor een volledig overzicht over de mogelijkheden, die de kennis van de werking
der middelen en de keuze van het bespuitingstijdstip t.o.v. de inféctieperiode en het
gebruikte middel biedt, moge hier verwezen worden naar het samenvattend verslag
over het gehele schurftonderzoek in Nederland in 1952 in de Med. Dir. Tuinb. 16
(3) : 184-214.
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Slechts mogen hier een aantal punten genoemd worden, die bij de beoordeling van de
bruikbaarheid van deze nieuwe methode van schurftbestrijding van belang zijn.
1. Men dient in aanmerking te nemen, dat de gegevens, waarop de curatieve bespui
tingen in ons land tot nog toe gebaseerd zijn, bepaald zijn voor Amerikaanse om
standigheden.
2.

Men moet de werkingswijze van de middelen kennen om te kunnen bepalen welk
middel in bepaalde gevallen gespoten dient te worden. Daarbij moet in aanmerking
genomen worden of:
a. men vóór, tijdens of nà de bloei spuit;
b. men peren of appels wenst te bespuiten;
c. de gevoeligheid van de rassen een bespuiting met het te kiezen middel toe
laat, mede in verband met het tijdstip (vóór of nà de bloei).

3.

Voor toepassing van de zg. „curatieve" methode dient de apparatuur dusdanig
te zijn dat men in enkele dagen het bedrijf kan bespuiten. Dit kan bv. moeilijk
heden opleveren voor loonspuiters en bij langdurig onwerkzaam weer of feest
dagen na een infectieperiode.

4.

De consequentie van het volledig volgen van een „curatief" schema zal zijn dat
men ook bij regen, tijdens bloei of tijdens zon- en feestdagen zal moeten spuiten.

5.

Men- zal de verschillende soorten middelen in voorraad dienen te hebben om
zonodig direct te reageren op een „gemiste" infectieperiode, indien men overigens
preventief spuit.

6.

Voor het toepassen van een „curatief schema" dienen de infectieperioden nauw
keurig bepaald te worden. Hiertoe is een apparatuur nodig, waarover momenteel
de meeste fruittelers nog niet beschikken. Daarnaast dienen de telers dan nog
nauwkeurige waarnemingen te verrichten over de duur van de periode, dat de bla
deren der vruchtbomen vochtig zijn na een regenbui of na zware dauw of mist.
Voorspellingen over het optreden van een infectieperiode, zoals men dit voor ascosporen-uitstotingen kan doen, zijn onmogelijk. Infectieperioden kunnen slechts
achteraf bepaald worden. Het hiervoor benodigde instrumentarium bestaat uit een
regenmelder en een thermograaf. De thermograaf is wellicht te vervangen door
een max.-min. thermometer. Regenmelders zijn nog in ontwikkeling. Zij dienen
zo mogelijk zelf-registrerend te zijn.

Uit de boven opgesomde punten volgt, dat er nog grote risico's en onvolkomenheden
verbonden zijn aan de curatieve methode van schurftbestrijding. Voorlopig zal men
dus goed doen zich in te stellen op preventieve spuitschema's.
Proefsgewijs zou men op enkele daarvoor in aanmerking komende bedrijven van goede
fruittelers zuiver curatieve schema's kunnen toepassen. Mocht men door omstandig
heden met het preventieve schema een infectieperiode niet hebben opgevangen, dan
kan men curatief ingrijpen. Dit dient met organische kwikmiddelen te geschieden,
behalve in de volgende gevallen:
vóór noch nà de bloei op Groninger Kroon; nà de bloei op peren; nà de bloei niet op
de appelrassen Cox's Orange Pippin, Transparante de Croncels; voorzichtig op Jonathan.
Het preventieve spuitschema voor de schurftbestrijding kan, mede aan de hand van
de ervaringen van de afgelopen twee jaren, als volgt worden opgesteld:
1.

2.
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Op zich vroeg ontwikkelende rassen voere men de eerste vóórbloei-bespuiting uit
met kopermiddelen, mede in verband met gevaar voor infectie door conidiën, af
komstig van takschurft. Deze bespuiting ligt ongeveer in de tijd van het schuivingstot muizenoorstadium van de bomen.
De overige vóórbloeibespuitingen kan men uitvoeren met kwikmiddelen (behalve
op Groninger Kroon), eventueel ook met zwavelmiddelen of dithiocarbamaten.
Het gebruik van deze laatste twee groepen van middelen is afhankelijk van de
temperatuur. Zwavel gebruike men niet in een koud voorjaar.

3.
4.
5.

6.

Indien veel meeldauw aanwezig is, dient de schurftbestrijding ondergeschikt ge
maakt te worden aan de meeldauwbestrijding. In dat geval komen alleen de spuitzwavels in aanmerking en wel in hogere concentratie dan normaal.
Tijdens de bloei dient men zonodig te spuiten. Dit kan met kwikmiddelen ge
beuren. Beter echter kan men met spuitzwavels of dithiocarbamaten spuiten, even
tueel met TMTD.
Nà de bloei kan men allerlei middelen gebruiken. De keuze is dan vaak afhan
kelijk van allerlei nevenomstandigheden. In aanmerking komende middelen zijn
organische kwikverbindingen, zwavelpreparaten, dithiocarbamaten, TMTD en mid
delen op basis van dinitrorhodaanbenzeen.
Bij zeer warm weer in de zomer gebruike men bij voorkeur geen zwavelmiddelen.

Tenslotte dient de aandacht gevestigd te worden op een nieuw type middel voor de
schurftbestrijding, captan.
Dit type is reeds enige jaren in Nederland in onderzoek geweest (zie blz. 108) en blijkt
goede eigenschappen te bezitten. Het werkt zowel preventief als curatief, dit laatste
echter in mindere mate dan kwik. Het vertoont soortgelijke gunstige nevenwerkingen
op blad- en vruchtkleur als TMTD en is niet werkzaam tegen spint. Voorlopig echter
is het nog zeer duur en slechts in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar.
Op 21 Februari 1952 werd door de Inspecteur van het Tuinbouwkundig Onderzoek
een commissie ingesteld, die ten doel had het onderzoek op het gebied van de schurft
bestrijding te coördineren. In deze „Commissie voor het Schurftonderzoek bij appel
en peer" was naast het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.), de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst (R.T.V.D.) en het Koninklijk Nederlands Meteoro
logisch Instituut (K.N.M.I.), ook de Plantenziektenkundige Dienst vertegenwoordigd.
De samenstelling van de commissie aan het eind van 1952 was als volgt:
Dr J. G. ten Houten (voorzitter), Dr A. F. H. Besemer, Ir H. Burgmans, Ir P. Hus,
Ir D. Kers, Ir C. A. R. Meijneke (secretaris), Dr D. Mulder, Dr J. J. Post, Ir G. S.
Roosje en Ir W. van Soest.
De Commissie vergaderde in Maart 1952 voor de opstelling van een werkprogramma
en in November 1952 over de proefresultaten en ervaringen in het afgelopen seizoen.
Daarna vergaderde een groep leden van de commissie nogmaals om het werkpro
gramma voor 1953 op te stellen, terwijl een andere groep een gemeenschappelijke
publicatie over het schurftonderzoek in 1952 voorbereidde. (Deze publicatie is inmid
dels verschenen in de Med. Dir. Tuinb. 16, 1953, no's 3 en 5).
STENIGHEID IN PEREN

Evenals in vorige jaren kwam ook in 1951 en 1952 weer stenigheid bij peren voor.
In sommige gevallen is deze stenigheid het gevolg van steken van wantsen. Op de
schil zijn dan bruine, verkurkte plekjes te zien, waar het weefsel na de aantasting niet
of weinig verder is gegroeid. Aangezien de omringde weefsels wel doorgroeien, krijgt
de vrucht een bobbelig uiterlijk.
Stenigheid kan echter ook als gevolg van een virusaantasting optreden. Bij deze virologische stenigheid is de schil gaaf (zonder bruine kurkvlekken). In de praktijk is aan
het al dan niet gaaf ziin van de schil een duidelijk onderscheid te maken tussen beide
typen van stenigheid.
PROLIFERATIE-VIRUS

De door het proliferatie-virus, voorheen Lemmerlijnse ziekte genoemd, veroorzaakte
verschijnselen werden gevonden bij Schone van Boskoop en enkele andere appelrassen
te Olst en in de provincies Limburg, Zeeland en Utrecht. De steunblaadjes van aan
getaste bomen zijn abnormaal groot en lijken soms op gewone bladeren. De bladstand
is in het algemeen slecht; de boom maakt een bossige indruk, die nog wordt versterkt,
doordat meer kortloten worden gevormd. De vruchtbaarheid van dergelijke bomen
is aanzienlijk minder en de vruchten blijven kleiner. Het proliferatie-virus werd tot
nu toe uitsluitend bij oudere bomen aangetroffen.
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RUBBERZIEKTE

De verschijnselen veroorzaakt door het rubberziektevirus werden op verscheidene plaat
sen in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Noord-Holland aangetrof
fen. In ons land waren deze afwijkingen tot voor kort uitsluitend bij de rassen Golden
Delicious en Lord Lambourne bekend. Vooral op vruchtboomkwekerijen in Zeeland
bleek bij deze beide rassen een hoog percentage met dit virus besmette bomen voor
te komen. In December 1952 konden ook bij één Jonathan en enkele James Grieve
rubberziekteverschijnselen worden aangetoond.
Het hout van verdachte bomen werd steekproefsgewijs onderzocht met behulp van een
1 %-ige phloroglucine-oplossing in zoutzuur (25 %-ig) waarbij dan de gevormde lignine
rood kleurt. Het bleek, dat ook ogenschijnlijk gezonde Golden Delicious en Lord Lam
bourne het rubberziektevirus kunnen bevatten.
Door de takken op buigzaamheid te onderzoeken is het zeer goed mogelijk de aan
wezigheid van rubberziekteverschijnselen vast te stellen. Op Zeeuwse kwekerijen bleken
alle door de keurmeester als ziek gemerkte bomen, bij onderzoek volgens de kleurings
methode, het rubberziektevirus te bevatten. In samenwerking met de N.A.K.-B., het
I.V.T., en I.P.O. is een nader onderzoek aangaande deze virusziekte gaande.
MOZAÏEK, Pyrus-virus 2

Naar het optreden van mozaïek (aucubabont) bij appel werd een enquête ingesteld. Het
bleek hierbij, dat bepaalde rassen, nl. Schone van Boskoop, Jonathan, Allington Pippin,
Cox's Orange Pippin en Perzikrode Zomerappel de verschijnselen in sterkere mate
vertonen dan andere rassen.
De verschijnselen zijn nogal variabel. Soms treedt een fijne stippeling op, soms zijn
grotere gele vlekken aanwezig. Ook gebeurt het, dat de voornaamste nerven en de
weefselstroken erlangs geel zijn verkleurd. In enkele gevallen wordt ook een gele
verkleuring van de fijnere nerfjes aangetroffen. Tenslotte namen wij bij slechts en
kele onderstammen en bij één struik heldergele banden en lijnen in de bladeren waar.
Ter voorkoming van de verdere uitbreiding van deze ziekte dient men ent- en oculatiehout te nemen van moerbomen, waarbij dit virus niet voorkomt.
RUWE BRUINE VLEKJES OP APPELS

Zowel in 1951 als in 1952 werden wij attent gemaakt op het voorkomen van ruwe
bruine soms iets ingezonken vlekjes op appels. Soms ook waren brede stroken aan
de schil op deze wijze beschadigd, (afb. 31)

Afb. 31. Appels met ruwe vlekjes op de schil
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Het verschijnsel kwam vnl. op oudere bomen voor en uitsluitend bij Schone van
Boskoop en Glorie van Holland. Sommige bomen brachten voor 100 % dergelijke
vruchten voort, die aanzienlijk minder opbrachten; bij andere bomen trad deze be
schadiging taksgewijs op. Sommige kwekers meenden een geringe uitbreiding naar
omringende bomen op te merken. Ook in de boom kan uitbreiding plaats hebben.
Een in 1951 ingestelde enquête bracht slechts aan het licht, dat alle zieke bomen
waarover inlichtingen werden verschaft, op gronden met een minder goede water
huishouding stonden. Tenslotte blijft ook de mogelijkheid bestaan, dat een virus in
het spel is.
KODE VLEKJES OP APPELS

In 1952 werd onze aandacht gevestigd op een aantal inzendingen appels die rode
vlekjes bleken te hebben aan die zijde van de vrucht, welke tijdens de groei naar de
zon gericht was. Het betrof hoofdzakelijk de rassen Golden Delicious, Lombart's
Calville, Winter Bananas, Transparente de Croncels en Mank's Godlin. Ook in bui
tenlandse vakbladen wordt van dit verschijnsel melding gemaakt. Men spreekt over
een psysiologisch verschijnsel dat verband houdt met een periode van intense licht
sterkte in de afgelopen zomer.
Het weefsel rondom de lenticellen blijkt te zijn gedood en de cellen zijn gevuld met
een rode kleurstof. Ook volgens onze mening is dit verschijnsel geen gevolg van een
parasitaire aantasting, maar moet het worden toegeschreven aan de sterke zonbestraling welke blijkbaar door een aantal appelrassen niet goed werd verdragen.
GEBREKSVERSCHIJNSELEN

In een jonge boomgaard in de buurt van Roermond kwamen verschijnselen voor,
die sterk aan boriumgebrek deden denken. De takken waren sterk bobbelig, terwijl
in de bast afgestorven plekken voorkwamen. Het betrof een nieuw ingeplant perceel
op vrij lichte zandgrond dat voordien bouwland was geweest. De onderteelt van
witlof was slecht, terwijl enkele appelboompjes reeds dood waren.
Op een bedrijf te Bloemendaal op zeer lichte zandgrond bleken kopergebreksverschijnselen bij appel voor te komen. De toppen der scheuten waren afgestorven en
dikwijls typisch roestbruin verkleurd. Dikwijls waren hele scheuten dood Onder het
afgestorven gedeelte lopen de knoppen uit, waardoor de takken sterk vertakt worden.
Ook deze zijscheuten kunnen weer insterven. De lengtegroei van dergelijke bomen
is minder dan van gezonde; de internodiën blijven kort en de boom krijgt een bossig
uiterlijk. Het blad in de toppen blijft kleiner en smaller dan normaal.
Tenslotte bleken kroezige bladeren en scheuten met dicht opeenzittende knoppen
aan perebomen te Poortvliet het gevolg te zijn van zinkgebrek.

S T E E N V R U C H T E N
KERS, Prunus avium L.; PERZIK, Prunus persica Batsch.;
PRUIM, Prunus domestica L.
PRUIMEMOT, Enarmonia funebrana Tr.

Op enkele bedrijven veroorzaakte de pruimemot, vooral aan vroegkleurende vruchten,
belangrijke schade. Dit insect schijnt een voorkeur voor het ras Victoria te hebben.
Waar op het juiste tijdstip bespuitingen zijn uitgevoerd, was de aantasting gering tot
nihil.
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PRUIMEZAAGWESPEN, Hoplocampa minuta Christ, en H. flava L.

Zowel de zwarte als de gele pruimezaagwesp traden vrij algemeen op. Het tijdstip
van verschijnen der wespen schijnt blijkens een waarneming te Winssen verband te
houden met de grondsoort. Op overslaggronden verschenen zij vroeger en waren zij
talrijker dan op stroomruggronden. De oorzaak waardoor in sommige gevallen bij
de bestrijding minder gunstige resultaten zijn verkregen, moet gezocht worden o.a.
in het te vroeg uitvoeren van parathion-bespuitingen of het te laat uitvoeren van
HCH-bespuitingen.
KERSENVLIEG, Rhagoletis cerasi L.

In 1952 werd een inventarisatie uitgevoerd van door de kersenvlieg aangetaste ker
senbomen. Tevens werden enkele bestrijdingsacties uitgevoerd, die een zeer goed re
sultaat opleverden.
Bij op de juiste tijdstippen uitgevoerde bespuitingen met DDT-pasta bleek het insect
voor practisch 100 % te vernietigen te zijn.
De kersenvlieg bleek in een enkel deel van ons land ook voor te komen in alleen
staande kersenbomen in particuliere tuinen. Voor zover deze adressen opgespoord
konden worden, werden zij bij de bestrijdingsacties betrokken.
PERZIKMIJT, Phyllocoptes fockeui Nal.

Zowel bij perzik als bij pruim treedt deze mijt schadelijk op. Bij pruim werd op
enkele plaatsen in Limburg een zeer ernstige aantasting gevonden, vooral in de groeitoppen der struiken. Een aanzienlijke groeiremming in de scheuten was het gevolg.
In Nijbroek (O.) stierven sterk aangetaste scheuten zelfs af. Parathion bleek tegen
deze mijten afdoende werkzaam.
HAGELSCHOT

Hagelschotverschijnselen, waarschijnlijk veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas
syringae van Hall., kwamen soms in zeer ernstige mate voor op vruchtboomkweke
rijen. Indien slechts lichte hagelschotverschijnselen aanwezig zijn, doet het beeld soms
iets denken aan een lichte vorm van het bekende figuurbont. Door beoordeling van
een aantal bladeren kan twijfel echter worden buitengesloten. Al spoedig wordt bij
hagelschot het centrum van het gele vlekje dat aanvankelijk aanwezig was, bruin en
later kan dit uit het blad vallen. Ook op de takken komen bruine langwerpige-ovale
vlekjes voor.
PRUIMENROEST, Puccinia pruni-spinosae Pers.

Op enkele plaatsen werd in 1952 een ernstige roestaantasting bij pruim gevonden,
als gevolg waarvan een vroege bladval plaats had.
FIGUURBONT, Prunus-virus 10

Bij waarnemingen bleek, dat t.a.v. de situatie betreffende het figuurbont bij perzik
en pruim op verscheidene kwekerijen nog veel verbeterd kan worden.
Op andere bedrijven is door geregeld zuiveren van onderstammen en veredeld ma
teriaal reeds veel bereikt.
Bij een selectieproef op een bedrijf in Boskoop bleek, dat in een perceel blauwe kroos,
dat gedurende één jaar geselecteerd was, nog slechts voor 10 % bonte exemplaren
voorkwamen, terwijl het niet geselecteerde contrôleperceel voor 80 % bont was. Ook
elders in het land komt plaatselijk nog tamelijk veel bont voor.
Om de proberen in deze ongewenste toestand verbetering te brengen, heeft de
N.A.K.-B. besloten alle bonte bomen buiten de keuring te plaatsen.
De naam figuurbont is in navolging van de Amerikaanse naam „line pattern" ont
leend aan het voorkomen van grillige gele of lichtgroene golflijnen, banden en fi
guren in de bladeren van door dit virus aangetaste gewassen. Behalve perzik en
pruim kunnen ook amandel en abrikoos worden aangetast.
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Afb. 32. Virologisch bont bij kers

BONT BIJ KERS

Bont bij kers werd in 1951 en 1952 in Zeeland
aangetroffen bij enkele bomen van het ras Klerk
en bij één boom bij het ras Early Rivers (afb. 32).
Virologisch-bont was bij deze kersenrassen tot
nog toe in ons land niet bekend. Met materiaal
van deze bomen zijn entproeven uitgevoerd.

GOMKOPPEN BIJ PRUIMEN

Vooral in 1951, maar ook in 1952 werden, vooral
bij het pruimeras Reine Victoria, veel gomkoppen in de vruchten aangetroffen (afb. 33). Deze
ontstaan doordat aan het neuseinde gom uit de
steen naar buiten treedt. In het algemeen bleek,
dat dergelijke vruchten zich tot half Juni normaal
ontwikkelden, terwijl dan de steen splijt en gom
wordt geproduceerd.

Aangenomen wordt, dat sterke temperatuurwisselingen tijdens de bloei van invloed
zijn geweest op het optreden van dit verschijnsel, terwijl er ook aanwijzingn zijn.
dat grote regenval tijdens het late rijpingsstadium het percentage gomkoppen doet
toenemen.

Afb. 33. Gomkoppen bij pruimen

ECKE LR ADERZIEKTE BIJ KERS

Gedurende drie jaren (1950, 1951 en 1952) werd in zuid Limburg een inventarisatie
uitgevoerd betreffende het voorkomen van een in zuid-Limburg veelvuldig optre
dende virusziekte in kers, de zg. Eckelraderziekte. Daarbij werden tevens de zieke
bomen voorzien van een teken, dat verschilde naar gelang de mate van aantasting.
Er weiden drie klassen van aantasting onderscheiden.
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De reden van deze inventarisatie was het vermoeden, dat deze virusziekte zich uit
breidde en een bedreiging voor de kersenteelt in genoemde provincie zou kunnen gaan
vormen. De opbrengst kan nl. door een ernstige aantasting zeer gereduceerd worden.
Voor een beschrijving en afbeeldingen van de symptomen en de gevolgen van deze
ziekte moge hier verwezen worden naar een artikel van Dr D. Mulder in de Med.
Dir. Tuinb. 14 (1951) : 217-228.
In 1952 is ook een inventarisatie uitgevoerd in een gebied, dat ook reeds in 1950 ge
controleerd was, teneinde een eventuele uitbreiding van de ziekte te kunnen vaststellen.
De verkregen cijfers zijn samengevat in tabel 25.
Tabel 25
Jaar

1950
1952

aantal gecontroleerde bomen

aantal zieke bomen

258
416

4540
4239

percentage zieke bomen

5.7
9.8

In de eerste plaats blijkt uit tabel 25, dat een aantal bomen in deze twee jaren gerooid
waren. Dit aantal bedraagt zeker meer dan 301 — (het verschil tussen het aantal ge
controleerde bomen in hetzelfde gebied in 1950 en in 1952) — daar vaak voor een
gerooide boom onmiddellijk een nieuwe is ingeplant. Bij de controle werd opgemerkt,
dat veelal in de eerste plaats de gemerkte bomen gerooid waren. Het merken heeft
dus een invloed ten goede gehad op de beperking van de uitbreiding van de ziekte.
In de tweede plaats blijkt uit tabel 25 duidelijk, dat ondanks het rooien van meer dan
300 merendeels aangetaste bomen, de ziekte zich in de loop van deze twee jaren in
het gecontroleerde gebied aanzienlijk heeft uitgebreid.
Een lijst van aangetaste rassen kon worden vastgesteld. Tot 1952 bleken alleen zoete
kersenrassen te worden aangetast. In 1952 werd de aantasting voor het eerst gecon
stateerd in één Meikers (van 59 gecontroleerde bomen) en in één Limburgse Boskriek, beide zure kersenrassen. Belangrijk is, dat de ziekte niet werd geconstateerd
in boomkwekerijen, doch slechts voorkwam in de oudere kersenboomgaarden.
Nader zal in overleg met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst worden vastgesteld, in
hoeverre deze inventarisatie voortgezet zal worden en welke maatregelen genomen
zullen moeten of kunnen worden naar aanleiding van de door deze inventarisatie ver
kregen gegevens. Wel kan reeds gezegd worden, dat het aanbeveling zal verdienen
zoveel mogelijk aangetaste bomen te rooien, ook die pas in het eerste stadium van
aantasting verkeren. De ziekte kan zich immers, zoals uit bovenstaande cijfers blijkt,
snel uitbreiden. Men neme ook geen enthout van besmette percelen. In dit verband
kan worden opgemerkt, dat de N.A.K.-B. reeds in dit gebied voor alle zekerheid in
het geheel geen „moederbomen" meer heeft en dus hier vandaan geen enthout meer
betrekt.
A A R D B E I E N E N K L E I N F R U I T - G E W A S S E N
AARDBEI, Fragaria spp.
AARDBEIBLOESEMKEVER, Anthonomus rubi Herbst

Hoewel deze kever in het algemeen betrekkelijk weinig schade heeft aangericht,
hebben verscheidene bedrijven toch nog wel van een aantasting te lijden gehad. Dit
was o.a. het geval in de provincie Groningen en in westelijk Noord-Brabant. Ook bij
bestrijdingsproeven in Zeeland bleek, dat dit insect niet mag worden verwaarloosd.
De aantastingspercentages op de contrôle-rijen varieerden van 1 tot 31 %.
AARDBEIMIJT, Tarsonemus pallidus Banks

In Augustus en September 1952 zijn met behulp van de mobiele gasinstallatie (zie
blz. 207) ca. 30.000 aardbeiplanten van verschillende rassen begast. Als gas is methyl
bromide gebruikt in een dosis van 10 cm3 per m3. Duur der begassing 5 uur bij een
gemiddelde temperatuur van 20-25 ° C. Capaciteit circulatie - systeem tijdens de be
gassing 40 - maal de inhoud per uur (640 m3/h.)
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Bij deze behandelingen zijn speciaal ook enige planten, die in hevige mate door mijten
waren aangetast mede begast; bij later ingestelde controles bleek de doding afdoende.
Bovendien hebben de planten geen nadelige gevolgen van de begassing ondervonden.
Gezien de gunstige resultaten, die met deze installatie zijn verkregen, is de mogelijk
heid opengesteld om voor zover hiertoe gelegenheid bestaat, aardbeiplanten met deze
installatie te laten begassen.
De kosten bedragen: voor 10.000 planten of gedeelte daarvan f. 10.—; voor elke
volgende 10.000 of gedeelte daarvan f. 5.—.
GEGROEFDE LAPSNUITTOR, Otiorrhynchus sulcatus F.

In Zundert veroorzaakten larven van Otiorrhynchus sulcatus door hun vreterij aan
de wortels het afsterven van vele aardbeiplanten. Op dit terrein was in 1951 slechts
een geringe aantasting te vinden. In 1952 had deze zich echter aanzienlijk uitgebreid.
Larven van Otiorrhynchus ovatus L. veroorzaakten eenzelfde aantasting.
BESSEN, Ribes spp.
BESSENGLASVLINDER, Aegeria tipuliformis Clerck

Nog altijd is de bessenglasvlinder plaatselijk een ernstige beschadiger van rode bes.
Ook in 1952 werden de vlindertjes op vele plaatsen weer in belangrijke aantallen aan
getroffen.
BESSENSPRUITVRETER, Lampronia capitella Clerck

Blijkens een in 1952 gehouden enquête is de bessenspruitvreter dat jaar in het alge
meen van geen belang meer geweest. In de meeste bessen aanplantingen behoefde
tegen dit insect niet te worden gespoten.
RONDKNOP, Eriophyes ribis Nal.

Rondknop vormt nog steeds een probleem bij de zwarte bessenteelt. Ook in de af
gelopen jaren werd deze aantasting algemeen aangetroffen.
Het vaststellen van de bestrijdingstijdstippen is moeilijk en in de praktijk bijna on
mogelijk. De resultaten van onze proeven wijzen er op, dat met spuitzwavel hoewel
geen afdoende, dan toch wel zeer bevredigende resultaten kunnen worden verkregen.
Bij een proef te Deventer werd na het uitlopen, kort na de bloei en kort na de pluk
spuitzwavel verspoten in vergelijking met Californische pap als standaard en schradan60 %. Spuitzwavel bleek aanzienlijk betere resultaten te hebben gegeven dan Cal. pap.
Schradan was onwerkzaam.
In de toekomst zal men bij de bestrijding meer rekening moeten houden met het
tijdstip, waarop de mijten zich buiten de knoppen gaan vertonen. In het algemeen
verdient meermalen spuiten met een lage concentratie de voorkeur boven één of
enkele hoogpercentige bespuitingen.
BLADVALZIEKTE, Pseudopeziza ribis Kleb.

Vooral bij zwarte bes werd in 1951 ernstige schade veroorzaakt door de bladval
ziekte. Op vele bedrijven had een vroege bladval plaats, terwijl het schot dun en slap
was en een slechte knopzetting werd aangetroffen. De weersomstandigheden hebben
het optreden van deze ziekte zeker in de hand gewerkt. In 1952 trad de ziekte minder
op, hoewel plaatselijk toch ook schade ontstond.
BRANDNETELBLAD, Ribes-virus 1
Duidelijke brandnetelbladverschijnselen werden in 1952 aangetroffen bij rode en witte
bes te De Punt (Gr.)
Bij entproeven in Noord-Holland bleek het brandnetelbladvirus in het tweede jaar
van zieke zwarte bes-enten duidelijk op gezonde zwarte bes te zijn overgegaan, echter
nog niet duidelijk op gezonde rode bes.
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BESSENMOZAIEK

Het als mozaïek bekende type bontheid bij rode bes kon bij een entproef wel op
gezonde rode bes, echter niet op gezonde zwarte bes worden overgebracht.
Dit mozaïekbeeld bestaat uit heldergele vlekjes en stipjes in de bladeren. Hiernaast
werden nog enkele andere typen bont aangetroffen bij bes, o.a. lichtenerfmozaïek
bij rode- en zwarte bes en kruisbes, ringvlekkenmozaïek bij rode bes, gele nerfmo
zaïek bij zwarte bes en een lichtgroen esdoornbladpatroon bij rode bes. Entproeven
met betrekking tot deze verschijnselen zijn gaande.
VIRUSACHTIGE VERSCHIJNSELEN BIJ KRUISBES

ln Benningbroek werden op enkele fruitbedrijven eigenaardige afwijkingen bij kruis
bes gevonden. De bladeren waren enigszins bol, terwijl de bladlobben meer afge
rond en minder ingesneden waren. De bladvoet was dikwijls vrij spits wigvormig.
Ook de vruchten vertoonden belangrijke afwijkingen. Bessen van zieke struiken waren
nl. rond in plaats van enigszins ovaal en tevens bobbelig. De bladverschijnselen doen
in vele opzichten aan lepelblad denken.
Ook werden kruisbessenstruiken aangetroffen, waarvan de bladnerven opvallend licht
waren verkleurd. Vermoedelijk is hier sprake van het door Posnette in 1952 beschre
ven kruisbessenvirus.

DRUIF, Vitis spp.
THRIPS, Thrips fuscipennis Hal. en Drepanothrips reuteri Uzel.

De aantasting van thrips in druiven is de laatste jaren sterk afgenomen, wat onge
twijfeld toegeschreven moet worden aan het veelvuldige gebruik van parathion-preparaten, waarvoor deze insecten zeer gevoelig zijn.
DODE-ARMZIEKTE, Phomopsis sp.

De dode-armziekte komt de laatste jaren meer en meer voor. Ook dit jaar werd deze
ziekte weer vele malen waargenomen.
De rassen Golden Champion en Frankenthaler zijn wel het meest gevoelig, doch ook
Black Alicante wordt dikwijls aangetast. De ziekte komt vooral voor in bomen van
20 jaar en ouder. Dat de ziekte dus nu meer begint op te treden, komt waarschijnlijk
omdat er thans relatief meer oude dan jonge druivenbomen in de kassen worden
aangetroffen dan vroeger.
De bestrijding bepaalt zich vnl. tot het afzagen der stammen tot een eind beneden
de plaats van aantasting, waar zich vaak een knobbelachtige verdikking op de stam
ontwikkelt.
Toch ziet men vaak, dat de ziekte hierdoor nog niet geheel is weggenomen, waar
schijnlijk omdat men de aangetaste arm nog niet ver genoeg heeft weggezaagd. De
beste methode is wel om de oude stam tot vlak bij de grond af te zagen. Er kan zich
dan weer een nieuwe stam ontwikkelen, hetzij dan men een scheut, die zich uit de
onderstam ontwikkelt, hiervoor opleidt, hetzij dat men de onderstam verent.
LAMSTELIGHEID

Lamsteligheid bij druiven kwam in 1951 veelvuldig voor, vooral bij de rassen Frankenthaler en Golden Champion, welke uitermate gevoelig zijn, doch ook bij Black
Alicante trof men de kwaal meer aan dan normaal.
Zoals bekend, wordt lamsteligheid bevorderd door een te welige groei, o.a. door een
te hoge stikstofbemesting en te grote watergift. Men kan de kwaal min of meer
tegengaan door 's zomers de scheuten regelmatig uit te breken en in het algemeen
sterke veranderingen in de groeiomstandigheden te voorkomen.
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FRAMBOOS EN BRAAM, Rubus idaeus L. en Rubus spp.

FRAMBOZENKEVER, BytUÏUS s p p .

Frambozenkevers traden plaatselijk in ernstige mate op en beschadigden knoppen,
scheuten en groeipunten. Vooral uit Oudenbosch werd een massaal optreden gemeld.
Door een op tijd (30 Mei) uitgevoerde DDT-bespuiting bleek in Goes de schade ge
heel te kunnen worden voorkomen.
Scymnus punctillum Weise
Dit zeer kleine kevertje, behorend tot de lieveheersbeestjesachtigen (Coccinellidae), is
een roofvijand van het fruitspint, Metatetranychus ulmi Koch. Te Zundert werd dit
kevertje gevangen op frambozen die sterk bezet waren met spint.
FRAMBOZENBLADMIJT, Eriophyes gracilis NAL.
Sterk op mozaiek gelijkende verschijnselen kunnen worden veroorzaakt door de
frambozenbladmijt (zie afb. 34). Bespuiting met parathion geeft tegen deze beschadiger uitstekende resultaten.
Deze mijt werd in 1952 in Zaltbommel ook op bramenbladeren aangetroffen.
RODEVRUCHTZIEKTE VAN BRAMEN, Eriophyes essigi Hassan

De laatste jaren treedt dit verschijnsel op enkele bedrijven in ernstige mate op. Door
de aanwezigheid van de mijten tussen de afzonderlijke nesjcs en de bloembodem
blijven een aantal besjes rood, terwijl de rest der vrucht normaal zwart verkleurt.
Soms blijven gehele vruchten rood.
Bij onderzoek in de Bommelerwaard bleek, dat bestrijding van deze mijten mogelijk
is zodra zij de knopschubben, waartussen zij overwinteren, verlaten. In het algemeen
kan op de eerste mooie warme dag in Mei worden gespoten met 3 % Californische
pap of 1 % spuitzwavel. Kort vóór de bloei kan dan nogmaals worden gespoten,
resp. met 2 % Californische pap of 1h % spuitzwavel. Ook een bespuiting met
8 % Californische pap eind October (na het snoeien) kan aanbeveling verdienen.
STENGELZIEKTEN

Het probleem der stengelziekten, in voorgaande jaren reeds in onderzoek genomen,
kreeg in 1951 en 1952 extra aandacht.
Verschillende bestrijdingsproeven werden in samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst opgezet en uitgevoerd. Resultaten vallen nog niet te vermelden.

Rubus-vireti
In 1951 werden gezonde en viruszieke frambozenstruiken, afkomstig uit Denemar
ken, Zweden en Duitsland op het proefveld te Wageningen opgeplant, teneinde het
gedrag van het virus en de erdoor veroorzaakte verschijnselen onder andere temperatuurs- en klimaatsomstandigheden te kunnen nagaan. Omgekeerd werd gezond en
ziek Nederlands materiaal in genoemde landen uitgeplant.
Het bleek, dat de gezonde struiken ook onder andere omstandigheden geen virus
verschijnselen vertoonden. De virusverschijnselen bij de zieke exemplaren bleven wel
optreden, waarbij de symptomen in alle gevallen dezelfde bleven en ook met die uit
de andere landen overeenkwamen. De gewijzigde omstandigheden hebben dus op het
optreden en de wijze van uiting van het frambozenmozaïekcomplex geen invloed
gehad.

FRAMBOZENMOZAiEK,

H O U T I G E S I E R G E W A S S E N , L A A N B O M E N ,
GRIENDEN ENZ.
ALGEMEEN
SPINT

Op verscheidene bomen en heesters (Ulmus, Tilia, Fraxinus e.a.) werden in 1951
mijten van het geslacht Bryobia aangetroffen. De aantasting was soms vrij ernstig.
Bij linden (laan- en parkbomen) kwam in 1952 massaal spint voor (Eotetranychus
telarius L.). Soms was de aantasting zo erg, dat in de nazomer de stammen bedekt
waren met een glinsterend vlies, dat de mijten daarop hadden aangebracht (zie afb.
35). Men kon de mijten bij duizenden aantreffen tijdens hun migratie naar omlaag.
Aan de voet van de bomen werden letterlijk hopen mijten aangetroffen.

Afb. 36. Amandelbladeren met
figuurbont-verschijnselen

AMANDEL,
Prunus amygdalis Batsch.
FIGUURBONT, Prunus-virus 10

Op verschillende bedrijven, waar
amandel als sierboom wordt geteeld,
bleek bovengenoemde virusziekte bij
dit gewas voor te komen (afb. 36).
De verschijnselen zijn dezelfde als bij
perzik; zie blz. 56. Men kan het op
treden van figuurbont voorkomen
door uit te gaan van gezonde (dusgeselecteerde onderstammen), terwijl
het oculatiehout dient te worden ge
nomen van moerbomen, die vrij van
bont zijn.
BLAUWE REGEN, Wisteria sinensis Sw.
VIRUS ACHTIGE VERSCHIJNSELEN

Bij Wisteria worden reeds enige jaren afwijkende verschijnselen in de bladeren waar
genomen (zie afb. 37). Iri 1952 waren deze verschijnselen veel duidelijker dan in
1951.
Zij bestaan uit lichtgroene verkleuringen van nerfgedeelten en begeleidende weefsel
stroken, lichtgroene vlekken, ringen en golflijnen. Soms zijn de blaadjes hierdoor
misvormd en gedraaid. Ook treedt wel een fijne necrose op. Deze verschijnselen doen
aan een virusziekte denken.
BUDDLEIA, Buddleia sp.
VIRUSACHTIGE VERSCHIJNSELEN

Bij Buddleia's werden op verscheidene plaatsen
in het land eigenaardige verschijnselen aangetrof
fen, welke sterk aan een virusaantasting deden
denken en bij nader onderzoek bleken overeen
te komen met die, welke Kenneth Smith in 1950
heeft beschreven. In de abnormaal smalle blade
ren kwamen lichte streepjes, vlekjes, ringen en
golflijnen voor, terwijl de bladrand onregelmatig
was ingesneden (zie afb. 38). In het blad traden
plaatselijk soms sterke groeiremmingen op. Vol
gens een kweker zou de bloei grotendeels achter
wege blijven; dit is echter door ons nog niet ge
constateerd. Het verschijnsel heeft echter onze
aandacht.

Afb. 37. Wistariablad met virusachtige verschijnselen

Afb. 38. Buddleia-bladeren met
virusachtige verschijnselen

EIK, Ouercus spp.
SNUITKEVER, Balaninus baculi Chitt.

Uit in 1951 geïmporteerde zaden van Quercus borealis Michx. f., afkomstig van Har
dies Creek Timber Harvest Forest, Galesville, Wisconsin, U.S.A., verkregen wij een
groot aantal Balaninuslarven, die tot de bovengenoemde soort behoren. De eikels,
geimporteerd door Prof. Houtzagers te Wageningen, waren bestemd voor kweekdoeleinden. Dit materiaal werd enige tijd in observatie gehouden en tenslotte met
zwavelkoolstof gegast.
Het is lang niet denkbeeldig dat deze Balaninus-soort bij ons vaste voet verkrijgt,
wanneer men bedenkt, dat de eikels uit een met ons gebied zoveel mogelijk overeen
komend klimaatsgebied werden geimporteerd.
In de herfst van 1952 werd ons wederom een zending Amerikaanse boomzaden van
de geslachten Quercus en Carya ter inspectie aangeboden. Vrijwel de gehele zending
bleek aangetast te zijn door larven van dezelfde Balaninus-soort.
Ondanks het feit, dat het materiaal in de U.S.A. reeds een behandeling met paradichlorobenzeen had ondergaan, bleken de larven alle nog in leven te zijn. Daar de
mogelijkheid groot was, dat de larven — bij uitzaai van de zaden — in de grond
zouden overwinteren en wij zo waarschijnlijk in het bezit zouden zijn gekomen van
een nieuwe belager van onze loofbomen, werd het materiaal te Wageningen aan een
begassing met methylbromide onderworpen. Het methylbromide werd onder vacuum
van 66 cm toegediend, in een hoeveelheid van 28 cc per m3 tankinhoud en bij een
temperatuur van ca. 10 0 C. De behandeling duurde 3V2 uur.
Bij de controle, die twee dagen na de behandeling verricht werd, bleken alle larven
te zijn gedood. Het betreffende materiaal is daarna vrijgegeven.
Phylloxera concinna v. Heyd.
Deze phylloxeride leeft op de bladeren van eik en veroorzaakt door het sapzuigen
een merkwaardige gele verkleuring van het blad. De beschadiging doet aan een vi
rusziekte denken.
Wij ontvingen in Juni 1952 op deze wijze beschadigde eikenbladeren uit Geervliet.
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ES, Fraxinus excelsior L.
AFSTERVINGSVERSCHIJNSELEN

Essenbeplantingen langs de wegen op de Zuid-Hollandse eilanden vertoonden in voor
gaande jaren veel uitval. Ernstige bladvergeling en bladval waren de eerste verschijn
selen; na enkele jaren stierven dergelijke bomen af.
Deze verschijnselen werden aanvankelijk met de voedingstoestand van de bomen in
verband gebracht. In 1952 zijn daarom vanwege het Staatsbosbeheer in samenwer
king met Provincie en P.D. bemestingsproeven uitgevoerd. Hoewel de met stalmest
bemeste bomen in het algemeen een beste stand vertoonden, bleek het niet mogelijk
definitieve conclusies te trekken, aangezien ook verscheidene onbehandelde bomen
zich hersteld hadden.
De proeven zullen in 1953 op grotere schaal worden voortgezet.
ESDOORN, Acer pseudoplatanus L.
VERWELKINGSZIEKTE, Verticillium spp.

Eén- en twee-jarig opgekuild plantgoed van esdoorn vertoonde tegen het einde van
Januari 1951 een donkere verkleuring van de houtvaten en wel over een grote af
stand in de takken. Deze verkleuring bleek een gevolg te zijn van aantasting door
Verticillium sp. Deze ziekte was in 1950 vrij veel voorgekomen in esdoorn-aanplan
tingen.
GOUDEN REGEN, Laburnum spp.
GOUDENREGENMOZAIEK

In 1951 en 1952 werden evenals in voorgaande jaren mozaïekverschijnselen bij gouden
regen aangetroffen. In 1952 waren de verschijnselen minder duidelijk dan in 1951.
De nerven en de weefselstroken langs de nerven zijn lichtgroen of heldergeel gekleurd,
terwijl dikwijls ernstige necrose optreedt (afb. 39). Groeiremming en gerigere bloei
zijn begeleidende verschijnselen.
Boomkwekers dienen speciale aandacht aan deze verschijnselen te besteden en geen
veredelings- of vermeerderingsmateriaal te nemen van struiken, die de bovenomschre
ven symptomen vertonen.
Om nadere gegevens over deze verschijnselen te verkrijgen zijn enkele proefentingen
verricht.

Afb. 39. Gouden regen blade
ren met mozaiekverschijnselen
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HYDRANGEA, Hydrangea cinerea Small
MOZAÏEK

In een geimporteerde partij Hydrangea cinerea (sterilis) werden in ernstige mate mo
zaïekverschijnselen aangetroffen. Aangezien ook elders in ons land Hydrangea's van
verscheidene soorten mozaïekverschijnselen bleken te vertonen, zal het nodig zijn op
de kwekerijen hierop sterker te letten en planten, die de betreffende verschijnselen ver
tonen, tijdig te verwijderen.
De verschijnselen bestaan uit lichtgroene tot soms heldergele vlekken in de bladeren,
onregelmatig over het blad verspreid. Als gevolg hiervan treedt een ernstige blad- en
takmisvorming op. Ernstig mozaïekzieke scheuten komen niet tot bloei. Soms ook
werden lichtgroene golflijnen en fijne lichtgroene of gele ringen en lijntjes aange
troffen.
LIJSTERBES, Sorbus aucuparia L.
BASTAARDRUPS, Pristiphora geniculata Htg.

Bastaardrupsen van deze bladwesp veroorzaakten in 1952 een plaag op de Veluwe.
O.a. te Wageningen, Bennekom, Oosterbeek, Driebergen en Apeldoorn werden vele
lijsterbessen kaal gevreten.
POPULIER, Populus sp.
BLADLUIZEN .Pemphigus spp.

Op tal van plaatsen veroorzaakten deze, in gallen op Italiaanse populieren levende,
bladluizen overlast op het ogenblik dat de gallen opengaan. Dan komt door een spleet
in de gal, waardoor de luizen deze verlaten, eveneens een hoeveelheid vocht, de uit
werpselen, gemengd met wasdeeltjes naar buiten. Vanzelfsprekend veroorzaakt deze
„witte regen" overlast in de buurt van huizen.
ROOS, Rosa sp.
ROZENSPRUITVRETER, Incurvaria morosa Z.

Te Maarsen en in de omgeving van Deventer werd belangrijke schade aangericht in
de rozenaanplantingen van een firma die deze rozen kweekt om van de bottels jam
te fabriceren. Rupsjes van de soort Incurvaria morosa, bleken de knoppen uit te vreten
en in de jonge scheuten te boren. De bestrijding werd met goed gevolg met parathion
uitgevoerd.
SERING, Syringa spp.
SERINGENMOT, Gracillaria syringella F.

Omstreeks Juni 1952 werd algemeen een tamelijk ernstige aantasting bij sering ge
constateerd veroorzaakt door de eerste generatie rupsen van het seringenmotje. On
geveer eind Juli kwam een tweede generatie tot ontwikkeling, die eveneens schade
veroorzaakte.
Op verscheidene plaatsen was van grote aantallen seringen het merendeel van de bla
deren aangetast.
THUJA, Thuja spp.
Keithia thujina Durand
Een groot aantal jonge Thuja's in Denekamp bleek bruine verkleuringen en afster
vingsverschijnselen te vertonen. Deze Thuja's waren geplant op een strook grond,
waarop voorheen een weg had gelegen. Op die gedeelten waar deze weg niet had ge
legen, stonden de Thuja's er in het algemeen gezond bij. Ook oudere Thuja's vertoon
den geen afwijkingen. Deze verschijnselen bleken te zijn veroorzaakt door de ascomyceet Keithia thujina. Het is bekend, dat deze zwam voornamelijk jonge planten
aantast en dat deze aantasting door ongunstige omstandigheden in de hand wordt
gewerkt.
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De ascosporen komen volgens de literatuur vanaf Juni vrij; de infectieperiode zou
van Juni tot October duren. Geadviseerd werd gedurende deze periode een aantal
bespuitingen met een koperpreparaat uit te voeren en tevens de groeiomstandigheden
zoveel mogelijk te verbeteren.
WILG, Salix sp.
WILGENSNUITTOR, Cryptorrhynchus lapathi L.

De schade aan grienden, die ook in 1951 en 1952 belangrijk was, is tweeledig. Ten
eerste voeden de kevers zich aan de scheuten. Hierdoor ontstaan talrijke kankerachtige
opzwellingen, die soms tot grote wratten kunnen uitgroeien (nl. in die gevallen, waarin
de kevers bacteriën in de wonden overbrengen). Dikwijls verwelkt het topje van de
aangetaste scheuten. Hierdoor kan de aanwezigheid van de kevers in de grienden ge
makkelijk worden vastgesteld. Aangetaste takken hebben een belangrijk deel van hun
waarde ingeboet.
Voorts vreten de larven ook gangen in het dikkere hout, waardoor ook dit waardeloos
wordt.
Als bestrijding wordt thans aangeraden de grienden in het voorjaar enige malen te
bestuiven met parathionbevattende middelen.
WILGENHOUTRUPS, COSSUS COSSUS L.

In het gehele land wordt veel schade ondervonden van wilgenhoutrupsen. Wij ont
vingen rupsen uit de volgende gewassen: wilg, berk, eik, appel en peer.
SCHILDLUIS, Quadraspidiotus gigas Thiem. et Gern.

Deze, door ons in 1950 voor het eerst in ons land gevonden schildluis, werd in 1952
te Veendam op wilg aangetroffen.
K R U I D A C H T I G E

S I E R G E W A S S E N

CHINESE ANJER, Dianthus sinensis L.
ROEST, Puccinia arenariae (Schum.) Wint.

Reeds in 1950 werden aanwijzingen verkregen, dat door bespuitingen met zineb een
gunstig resultaat bij de bestrijding van roest bij Chinese anjers kon worden verkregen.
In 1951 en 1952 werden dan ook op voor zaad geteelde Chinese anjers de proeven
ter bestrijding van deze aantasting voortgezet.
In 1951 werden zineb en ferbam aangewend, beide in een concentratie van 0.25 %.
Het gewas werd in de periode van half Juli tot begin September viermaal bespoten.
Het vloeistofverbruik bedroeg 800 liter per ha. Vlak voor het oogsten zijn de volgende
waarderingscijfers voor gezondheid van het gewas vastgesteld.
zineb

8

onbehandeld 3

10 = alle planten zijn gezond
*

=

a^'e

P^antel1

Z1)n ernstig

aangetast.

Wegens ernstige aantasting van het proefperceel door stengelaaltjes was het niet mo
gelijk een oogstanalyse samen te stellen.
In 1952 is een soortgelijke proef genomen. Nu werd naast zineb een preparaat met
als werkzaam bestanddeel dinitrorhodaan-benzeen opgenomen.
Ongeveer een week vóór de oogst zijn de volgende waarderingscijfers als een gemid
delde van 3 paralellen vastgesteld,
onbehandeld
5.3
dinitrorhodaanbenzeen
6.8
zineb
8.8
Met deze proeven is aangetoond, dat met zineb-preparaten goede resultaten tegen deze
ziekte kunnen worden verkregen.
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CHRYSANTH, Chrysanthemum morifolium Ram. (= C. indicum Hort.)
ZWEEFVLIEG, Chilosia vernalis Fall.

Blijkens een inzending die wij in Augustus 1952 ontvingen, ontwikkelt de larve van
deze zweefvlieg zich in de stengels van chryanthen. Op deze wijze werden nogal wat
stengels tot afsterven gebracht. Wij slaagden erin de larve op te kweken, zodat bleek
met welke soort wij te doen hadden. Het is bekend dat de larven van deze zweefvlieg
zich in de stengels van composieten ontwikkelen; schade aan cultuurgewassen is even
wel nooit eerder opgemerkt.
PHLOX, Phlox drummondii Hook
BLADVLEKXENZIEKTE, Septoria phlogis Sacc. et Speg.

Als controle op de in 1950 bereikte resultaten (zie Med. 118 blz. 59) werd in 1951
ter bestrijding van deze ziekte een proef uitgevoerd, waarin werden opgenomen Bordeauxse pap en koperoxychloride, in concentraties van resp. 1.5 % en 0.75 %. Het
vloeistofverbruik bedroeg 800 liter per ha.
In totaal zijn vier bespuitingen uitgevoerd. Bij de derde behandeling werd door Bordeauxse pap een ernstige beschadiging aan de bloemen veroorzaakt. Vrijwel alle toen
bloeiende bloemen verwelkten. In verband hiermede werd bij de laatste behandeling
de Bordeauxe pap verspoten in een concentratie van 1 %. Er trad toen geen bescha
diging meer op.
Na oogsten, drogen en schonen van de zaden werden de volgende gemiddelde zaad
opbrengsten per are verkregen:
Bordeauxse pap
2734 gram
koperoxychloride
2380 gram
onbehandeld
2080 gram
Eén der met Bordeauxse pap behandelde perceeltjes werd door een, bij de opzet van
de proef onbekende factor beïnvloed waardoor de grootte van het verschil tussen de
objecten Bordeauxse pap en koperoxychloride niet geheel reëel is.
Aangezien de ziekte eerst laat in het seizoen optrad, zijn de verschillen in opbrengst
niet zeer groot. Wel is met deze proef bewezen dat Se'ptoria phlogis met koperbevattende middelen ook in ons land goed is te bestrijden.
RIDDERSPOOR, Delphinium sp.
Plusia moneta F.
Rupsen van deze Plusia-soort veroorzaakten in Mei schade aan ridderspoorplanten te
Leiden.
STOKROOS, Althéa rosea (L.) Cav.
ROEST, Puccinia malvacearum Mont.

De teelt van stokrozen voor zaadwinning was de laatste jaren, door het optreden van
roest, vrijwel onmogelijk geworden. Bespuitingsproeven met koper-, kwik- en zwavelbevattende middelen leverden geen enkel resultaat op. In 1950 werd in een oriënte
rende proef met zineb een positief resultaat verkregen, zodat wij in 1951 in deze
richting verder zochten.
Gewerkt werd met een zineb- en ferbam-preparaat, beiden in een concentratie van
0.25 %. Het vloeistofverbruik liep op van 400 tot 1800 liter per ha. De proef werd
zowel op eenjarige- als meerjarige stokrozen uitgevoerd. Er werd zesmaal gespoten.
In de loop van de zomer werden de verschillen tussen behandelde en onbehandelde
objecten steeds groter. Vooral in de mate van zaadvorming kwamen grote verschillen
tot uiting.
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Van één der proeven konden de volgende opbrengstgegevens worden verkregen:
ferbam
868 gram per are
zineb
970 gram per are
onbehandeld 284 gram per are
De verkregen opbrengstcijfers geven zeer juist de verhoudingen in de stand van het
gewas tijdens de zomer weer.
In 1952 werden deze proeven voortgezet. Naast zineb (65 % actief bestanddeel) is
nu ook dinitrorhodaan-benzeen (Nirit) gebruikt.
De middelen werden verspoten in een concentratie van resp. 0.35 en 1 %. Het vloei
stof verbruik liep in de loop van de zomer op van 400 tot 3000 liter per ha. In de
periode van Mei tot half Augustus werden 9 bespuitingen uitgevoerd. Ook nu zijn met
zineb zeer goede resultaten verkregen, hetgeen tot uiting komt in de volgende waar
deringscijfers, gegeven op 14 Augustus. De cijfers zijn gemiddelden van drie enkel
voudige proeven,
zineb
9.0
dinitrorhodaan benzeen 5.5
onbehandeld
4.7
Van alle drie de proeven werden de opbrengsten bepaald, waarbij het volgende re
sultaat in grammen per are is verkregen (tabel 26).
Tabel 26
Object
zineb
dinitrorhodaan benzeen
onbehandeld

Proef I

Proef II

1733
464
27

469
50
60

Proef III
667
500
500

Uit deze resultaten blijkt duidelijk, dat roest in stokrozen zeer goed kan worden be
streden en dat door tijdige en herhaalde bespuitingen met zineb-bevattende middelen
de zaadopbrengst belangrijk wordt verhoogd.
BLOEMBOLLEN
ALGEMEEN
SCHADE DOOR KUNSTMEST

Door het vele water in de winter 1950/51 was het wortelgestel van vele bollen minder
goed. Zoals dit reeds vaak werd opgemerkt bij andere gewassen, verdragen planten
met zwakke wortels lang niet altijd een ruime kunstmestgift. In het voorjaar 1951
werd in enige gevallen geen rekening met deze omstandigheden gehouden, met het
gevolg, dat de toegediende kunstmest een averechtse uitwerking had op het gewas.
De wortels konden de meststof niet opnemen en leden door de hogere concentratie
in de grond, waardoor schade aan het gewas werd toegebracht.
DAHLIA, Dahlia sp.
MILLIOENPOOT, Cylindroiulus teutonicus Pocock.

Deze millioenpoot veroorzaakte in Mei in Arnhem schade aan uitlopende Dahlia
knollen. Uit Breda werd schade aan niet nader genoemde kiemplanten gemeld.
VIRUSZIEKTEN (GEZONDHEIDSTOESTAND IN HET ALGEMEEN)

Evenals in voorgaande jaren kwamen met betrekking tot de virusaantasting alleen
knollen van te velde goedgekeurde partijen voor exportkeuring in aanmerking. In
verband hiermede bestond een geregeld contact met de Keuringsdienst van de Ned.
Dahlia Vereniging en werden verscheidene percelen dahlia's gezamenlijk beoordeeld.
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Aanvankelijk zou in 1951 in een A, B en C klasse (naar gelang van het aantal zieke
planten, dat uit de partij moest worden verwijderd) gekeurd worden. Men is hiervan
echter om verschillende redenen afgestapt en in 1952 overgegaan tot een speciale
A-keuring. Partijen, die hiervoor in aanmerking komen, moeten aan verschillende
eisen voldoen, tevens worden voorschriften gegeven voor de belendingen van de be
treffende percelen binnen een afstand van 25 m.
Over het algemeen is de gezondheidstoestand van de dahlia's na zes jaar werk van
de Keuringsdienst zeer verbeterd. Enige variëteiten, zoals Nivea, Golden Special, Ballego's Glory en Spirit blijven echter moeilijkheden opleveren. Wanneer zij door veel
vuldig zuiveren en selecteren niet gezond zijn te krijgen, zullen zij zo spoedig mo
gelijk uit de cultuur dienen te verdwijnen.
VIRUSZIEKTEN (WAARNEMINGEN)

In 1951 zijn de viruswaarnemingen waarmee in 1948 werd begonnen, voortgezet.
Op het proefveld te Wageningen werden 600 planten, die tot 74 variëteiten behoor
den, uitgeplant en gedurende het seizoen 15 maal gecontroleerd.
De planten waren gedeeltelijk afkomstig van knollen en gedeeltelijk van stek, welk
materiaal, zijnde virusziek of verdacht van virus door verscheidene dahliatelers ter be
schikking was gesteld.
De interessantse gegevens, die in 1951 zijn verkregen vormen in hoofdzaak een
bevestiging van de resultaten van de voorgaande jaren en kunnen als volgt in het
kort worden samengevat.
Verband tussen weersomstandigheden en virusaantasting
Na de eerste controle op 28 Juni, toen 35.8 % van de planten virusverschijnselen
vertoonde, nam dit percentage toe tot 62,3 %. Het verloop van de aantasting ver
toonde enige schommelingen, die evenals in voorgaande jaren afhankelijk bleken van
de hoeveelheid zonneschijn. Wederom bleek, dat het verloop van het aantal planten,
dat virusverschijnselen vertoont, parallel gaat met het aantal uren zonneschijn. Aan
gezien de zomer van 1951 niet gekenmerkt was door extreme zonnige of donkere
perioden, vertoonde ook de virusaantasting geen bijzondere toppen.
De meeste der waargenomen verschijnselen bleken ook in 1951 te zijn veroorzaakt
door het Dahlia-virus 1. Het Lycopersicum-virus 3 trad dat jaar vrijwel niet op; het
is tijdens de gehele groeiperiode slechts bij 2 planten geconstateerd.
Infectieafstand
Een aantal gezonde stekken, nl. 112 stuks, behorende tot 7 variëteiten (16 stuks per
var.) is op een afstand van 25 m van een veldje virusziekte dahlia's geplant. Van elk
dezer variëteiten zijn bovendien 8 stekken geplant tussen de reeds genoemde zieke
planten. In de loop van de zomer zijn deze planten nauwkeurig op de aanwezigheid
van virus nagegaan.
Uit dit onderzoek is gebleken, dat bij de gezonde planten, welke in het „zieke" veldje
stonden eerder en in ernstiger mate virusverschijnselen optraden dan bij de gezonde
planten op 25 m afstand. Van de laatsten vertoonden uiteindelijk slechts 3 planten
virusverschijnselen. Aangezien het gezonde materiaal bovendien in werkelijkheid niet
voor 100 % gezond bleek (van de variëteiten Oranje Imperator vertoonde bij de eerste
controle enige planten reeds virusverschijnselen; deze planten zijn vernietigd, terwijl
deze variëteit voorts bij de bewerking der resultaten buiten beschouwing is gelaten),
menen wij, dat de geringe virusaantasting op het „gezonde" veldje als een normaal
verschijnsel is te beschouwen, waarbij besmetting van uit het „zieke" veldje geen of
slechts een onbelangrijke rol heeft gespeeld.
Hieruit volgt, dat over een afstand van 25 m geen of slechts een geringe invloed uit
gaat van een „ziek" veldje op gezonde planten. In vorige jaren bleek reeds, dat men
bij een afstand van 40 m in het algemeen niet bevreesd behoeft te zijn voor over
brenging van het Dahliavirus.
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CHLORAATBESCHADIGING

Op een kwekerij, waarvan de paden met een chloraat-bevattend onkruidbestrijdings
middel waren behandeld, vertoonden de langs de paden staande planten afwijkende
verschijnselen. Deze bestonden uit lichte verkleuringen langs de nerven en in het
algemeen een lichtere bladkleur. De verschijnselen deden op het eerste gezicht denken
aan virusaantasting; zij maakten het onmogelijk om de planten op virus te beoordelen.
GLADIOOL, Gladiolus spp.
Taeniothrips simplex Morison
In het seizoen 1951/52 werd evenals in voorgaande jaren wederom een naphtalinebehandeling voor alle voor export bestemde partijen gladiolenknollen voorgeschre
ven. Deze verplichting werd voor het seizoen 1952/53 ingetrokken. Wel werd de
telers en handelaren aangeraden een dergelijke behandeling zo veel mogelijk uit te
voeren, aangezien bij het aantreffen van thrips in voor export bestemde zendingen alle
in de betreffende schuur aanwezige knollen een naphthaline-behandeling zouden moeten
ondergaan. Ook de behandeling van het plantgoed, die in 1951 nog door de Ned.
Gladiolen Vereniging was voorgeschreven, kwam in 1952 te vervallen.
Het is gebleken, dat nog in verscheidene partijen thripsaantasting voorkomt, zodat
waakzaamheid geboden blijft.
Bij bespuitingsproeven te velde (data van de bespuitingen: 6 en 25 Juni 1952) bleek,
dat met parathion de thrips niet afdoende kan worden bestreden. Hieruit volgt op
nieuw, dat het zwaartepunt van de thrips-bestrijding moet liggen in een behandeling
der knollen. Voor verdere bijzonderheden hierover zij verwezen naar Med. 118, blz.
60 e.V.).

GLADioLENTHRips,

BOTRYTIS ZIEKTE, Botrytis gladiolorum Timm.

De mening van velen, dat het drogen van gladiolenknollen met behulp van „droogkisten" tot ongeveer 4 dagen kan worden teruggebracht, leidde er toe, dat hiernaar
een nader onderzoek werd ingesteld. Het komt in principe bij deze werkwijze hierop
neer, dat de gladiolenknollen in een ruimte komen die van boven open is en waar
van de vloer een rooster is, waardoor warme lucht wordt aangevoerd, die door de
te drogen gladiolen wordt geblazen.
Hieraan ligt dus dezelfde gedachte ten grondslag, welke reeds in 1938 naar voren
werd gebracht; voor een goede droging wordt een vastgestelde en gecontroleerde tem
peratuur en een goede ventilatie nodig geacht. Bij de proeven in 1940/41 kwam
overduidelijk tot uiting, dat gladiolenknollen dadelijk na het rooien in een ruimte
moeten komen, Welke goed verwarmd is en 'welke vooral goed geventileerd wordt.
Het bleek in het najaar 1952 nodig een eenvoudige proef op te zetten om daardoor
gegevens te verkrijgen, die de waarde van de nieuwe werkwijze zouden kunnen be
palen.
Een partij gladiolen „Picardy" kreeg een droogkistbehandeling welke 21/2 dag duurde.
De luchttemperatuur was bij het inbrengen ongeveer 26V2 0 c, terwijl 500 m3 lucht
per uur en per vierkante meter vloeroppervlakte werd doorgeblazen. Na deze behan
deling kwamen de gladiolen gedurende 2 dagen in een goede droogruimte bij een tem
peratuur van 24 0 C. en konden hier profiteren van een tienvoudige luchtverversing
per uur. Hierna werd de partij gesplitst in kleinere proefpartijtjes. Volstaan mag wor
den met de vermelding, dat een deel der gladiolen bij de splitsing in een pakkist werd
geborgen en een ander deel in de droogschuur bleef.
Bij de eindcontrole bleek, dat die partijen, welke na het droogproces gedurende korte
of langere tijd onder minder gunstige omstandigheden verkeerden (pakkist) een aan
tasting door Botrytis vertoonden van gemiddeld 83'/2 %• •
De gladiolen welke na de behandeling in de droogkist nog een week of langer in een
goede droogschuur verbleven, hadden bij de eindcontrole een aantasting door Botrytis
van gemiddeld P / 2 % .
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De verkregen gegevens tonen duidelijk aan, dat de droogkistbehandeling, onvoldoende
was. De droging, zoals deze werd verricht en welke op zoveel plaatsen op nagenoeg
dezelfde manier en gedurende dezelfde tijd in droogkisten wordt uitgevoerd, kan alleen
gezien worden als een „voordroging", d.i. de droging tot het schoonmaken der knollen,
waarna de eigenlijke droging moet beginnen.
Een verkeerd begrepen eigenbelang van een aantal gladiolentelers en andere belang
hebbenden leidde tot dit misverstand, nl. het ontijdig beëindigen van het droogproces.
Alleen een goede droging der pas gerooide gladiolen kan, zoals ook uit de in 1952
verkregen proefresultaten blijkt, een ernstige Botrytisaantasting voorkomen en het heeft
weinig zin dit werk half of slecht te doen.
HARDROT, Septoria gladioli Pass.

In de laatste jaren bereikte ons een toenemend aantal klachten over de hardrot-aantasting van gladiolen.
Het is heel wat eenvoudiger een verklaring te vinden voor de uitbreiding van deze
gladiolenziekte dan de kwestie op te lossen. Vanaf 1928 is reeds bekend, dat de grond
door hardrot wordt besmet; uit de praktijk weet men dat door hardrot besmette grond
gedurende vele jaren besmet blijft. De grote zorg voor de kweker is dus de grond vrij
van besmetting te houden, waartoe hij met veel accuratesse het te bezigen plantmateriaal onderzoekt en alleen het gezonde deel voor uitplanten mag bestemmen.
De jonge knollen kunnen een duidelijk ziektebeeld vertonen (zie afb. 40), waardoor
het zuiveren van partijen plantgoed, die voor een deel besmet zijn, vrij gemakkelijk
is uit te voeren. Is het ziektebeeld minder sprekend, dan twijfelt men nooit, maar
rangschikt de twijfelgevallen onder het zieke materiaal, waardoor grondbesmetting wordt
voorkomen. Ook voor het gebruik van kralen geldt, dat de kweker zeer gevaarlijk spel
speelt indien hij materiaal gebruikt, waarvan hij niet zeker is dat dit vrij is van hardrotaantasting.
Een grote moeilijkheid doet zich voor bij het ziekzoeken tijdens de groei der gladiolen.
De planten van kralen geteeld kunnen een heel duidelijk ziektebeeld geven, nl. vlekken
op het blad met kleine zwartachtige puntjes (pycniden) (zie afb. 41). Bij planten ge
teeld van knollen ontbreken deze kentekenen meestal,, waardoor het zuiveren tijdens
de groei ondoenlijk wordt.
In het groeiseizoen 1952 werden partijen gladiolen waargenomen, geteeld van kralen,
die voor meer dan de helft door hartrot aangetast bleken te zijn. Volgens verkregen
inlichtingen werden de kralen in 1951 genomen van als gezond veronderstelde planten;
zij kwamen in 1952 op gezonde grond, waar nooit eerder Gladiolus of Crocus werd
geteeld. Wij zien hier een duidelijk voorbeeld van het gevaar, dat de kweker bedreigt,
indien hij op deze wijze blijft werken. Immers aan de planten uit knollen geteeld is
niet altijd te zien of zij door hardrot zijn aangetast. Op deze wijze kunnen, zonder dat
men het weet„ zieke kralen voor de teelt worden bestemd.
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Afb. 40. Gladiolenknol, aangetast door hardrot

Afb. 41. Pycniden van Septoria gladioli op gladiolenblad

De gewassen van kralen kunnen daarentegen
met veel groter zekerheid op genoemde
schimmelaantasting gecontroleerd worden.
Van dit standpunt bezien, zal het dus goed
zijn partijen van kralen tijdens de groei
goed te zuiveren en alleen daarvan kralen
te nemen. Natuurlijk komt men dan voor
andere moeilijkheden als „zuiver op soort",
maar dit moet van minder betekenis geacht
worden dan het telen van zieke gladiolen,
waardoor tevens de grond besmet wordt.
De tijd waarin voor de gladiolenteelt tel
kens verse grond kon worden genomen is
voorbij en de kweker moet in zijn eigen
belang daarmede ten volle rekening houden.
HET VUUR, Didymella macrospora Kleb., zie blz. 114

HYACINTH, Hyacinthus spp.
Rhizoglyphus echinopus Fum. et Rob.
Het is een bekend verschijnsel, dat op ruwe en minder mooi uitziende hyacinthen bollenmijten voorkomen. Deze hebben in enkele gevallen in het buitenland aanleiding
gegeven tot een invoerverbod van enkele zendingen hyacinthenbollen. (zie ook blz.
144 en 152)
Een aantal van de geweigerde bollen is in de bollenstreek in bloei getrokken; zoals
blijkt uit afbeelding 42 bevestigen de verkregen resultaten onze mening over de on
schadelijkheid van deze mijten.

BOLLENMijT,
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Afb. 42. Goed in bloei getrokken hyacinthen, die in droge toestand aan een buitenlandse
grenspost toerden geweigerd wegens mijt-aantasting

iris, Iris spp.
DESTRUCTORAALTJE, Ditylenchus destructor Thorne 1945

In verband met de geringe aantasting van irisbollen door het stengelaaltje in 1950
(zie Med. 118 biz. 62), is in 1951 afgestapt van de verplichte warmwaterbehandeling
die voor export naar de U.S.A. en Canada was voorgeschreven. In plaats hiervan zijn
in 1951 monsters van alle voor export bestemde partijen te Wageningen onderzocht
voordat uitvoer naar genoemde landen plaats had. Werden parasitaire aaltjes gevonden,
dan zijn de betreffende partijen afgekeurd, terwijl door de Keuringsdienst van de
Vereniging „de Iris" naar de herkomst en onderzoek werd ingesteld.
Bij het onderzoek in 1951 is gebruik gemaakt van een speciale apparatuur, waarmede
dagelijks ongeveer 100 monsters beoordeeld konden worden, (zie afb. 43). In totaal
zijn in 1951 2132 monsters onderzocht, die betrekking hadden op bijna 63.000.000
bollen. Het onderzoek leverde belangrijke gegevens op, niet alleen omtrent de gezond
heidstoestand van de aangeboden partijen, maar ook over de werkwijze, die bij het
onderzoek is gevolgd. O.a. bleek, dat de controle feitelijk niet vóór half September
mag geschieden. Vóór die tijd werden in een groot deel der gevallen onbetrouwbare
gegevens verkregen, hetgeen duidelijk werd bij een tweede onderzoek van een aantal
bollen van dezelfde monsters op een later tijdstip.

Afb. 43. Apparatuur voor het onderzoek van irisbollen op destructoraaltjes

Gezien de vooruitgang in de gezondheidstoestand der irissen in de afgelopen jaren
en de zorg, die de meeste iristelers besteedden aan de behandeling van het plant
goed, is in 1952 de beoordeling der voor export aangeboden partijen geheel door
de inspecterende ambtenaren verricht. Weliswaar werden ook monsters genomen, doch
deze zijn — onafhankelijk van de exportkeuring — pas op het daarvoor gunstige tijd
stip onderzocht. Zij dienden dit jaar in hoofdzaak om de gezondheidstoestand der
irisbollen in het algemeen te beoordelen.

Het aantal bollen, waarop de monsters betrekking hadden bedroeg in 1952 ruim 58
millioen. Van een aantal dezer monsters zijn de bolrokken en de bolschijven afzon
derlijk gecontroleerd. Meende men vroeger, dat onderzoek van de onderste helft van
de bolrokken de meeste kans opleverde voor het vinden van aaltjes, thans bleek, dat
de aaltjes zich soms alleen bevinden in de bolschijf, bij andere bollen alleen in de
bolrokken en tenslotte in het derde geval zowel in de schijf als in de rokken.
Het is vanzelfsprekend van veel belang hiermede in de toekomst rekening te houden
en zowel bolschijven als bolrokken in het onderzoek te betrekken.
Waarschijnlijk mede omdat in 1951 geen algemene verplichting voor een warwwaterbehandeling van het plantgoed gold (zoals wel het geval was in 1950), bleek de ge
zondheidstoestand der irisbollen in 1952 ten opzichte van de situatie in het vorige
jaar enigszins te zijn achteruitgegaan.

LELIE, Lilium spp.
LELIETHRIPS, Liothrips vaneeckei Priesn.

Bij enige proefjes, waarbij met leliethrips besmette bollen ter bestrijding van dit insect
zijn ondergedompeld in een parathion-oplossing (zie ook Med. 118 blz. 63) kwamen
geen nieuwe gezichtspunten naar voren. De behandeling bleek wederom afdoende
resultaten te geven.
Voorts is in 1952 een aantal leliebollen met thrips begast met methylbromide. Ook
de resultaten van deze behandeling waren gunstig. Concentraties van 54, 48 en 40 g.
methylbromide per m3 veroorzaakten bij een vacuumbehandeling (onderdruk 66
cm kwik) gedurende 4 uur bij 10° C een doding van 100 %.
Als bijzonderheid dient hierbij te worden vermeld, dat direct na de begassing niet
alle thripsen dood bleken te zijn; dit was pas het geval na 12-24 uur. Bij verdere
controles met tussenpozen van 2 en 4 weken werden op de begaste bollen geen le
vende thripsen meer geconstateerd, in tegenstelling tot de onbehandelde serie, waarop
zich steeds een groot aantal dezer insecten handhaafde.
Een blauwzuurbehandeling, die in de praktijk is toegepast (± 3 g HCN per m3, ge
durende 15 uur) heeft eveneens een zeer goed resultaat gehad.
NARCIS, Narcissus spp.
Acantholena spinipes Mg.
In de laatste jaren werd in enige partijen narcissen aantasting van het blad waarge
nomen, veroorzaakt door Acantholena spinipes. De larven van deze vlieg mineren
de bladeren (zie afb. 44), waardoor deze vroegtijdig afsterven, hetgeen op zijn beurt
weer tot gevolg heeft, dat een verminderde bol-opbrengst wordt verkregen.
In 1925 werd Acantholena spinipes voor het eerst in ons land waargenomen in een
importzending Leucojum, welke uit Hongarije werd ingevoerd. Het duurde nog tot
1949 voordat genoemd insect opnieuw onze aandacht vroeg, nu in een te velde
staand gewas narcissen. Vanaf deze tijd werd Acantholena spinipes nauwkeurig ga
degeslagen, hetgeen een aantal nuttige gegevens opleverde. In 1950 bleek het narcissengewas, dat geteeld werd op dezelfde tuin waar het jaar tevoren de aantasting werd
gevonden, eveneens te zijn aangetast. Waarnemingen in dat jaar wezen uit, dat de
verpopping buiten de plant, nl. tegen de bol plaats heeft.
In 1951 verkregen wij enige aanwijzingen over de levenswijze van deze vliegsoort en
kon worden vastgesteld, dat Acantholena spinipes niet met de bollen overgaat, maar
mogelijk wel met plantendelen uit de naaste omgeving van de groeiplaats der aange
taste bollen.
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Afb. 44. Mineergangen van Aeantholena spinipes in
narcisbladeren

In 1952 werden proefsgewijze DDT en
HCH toegepast, waarbij HCH zeer goede
resultaten gaf. DDT voldeed niet aan de
verwachtingen. Bestuiving van het gewas
met een HCH-stuifmiddel enige malen her
haald, gaf een vrijwel afdoend resultaat.
Het is moeilijk juiste tellingen te verrichten,
omdat soms één blad, maar ook wel meer
bladeren worden aangetast en dit niet steeds
op hetzelfde tijdstip kan worden waarge
nomen.
Een voorzichtige telling gaf per IV2 m2 : 68
aangetaste bladeren bij onbehandeld tegen
over 1 aangetast blad bij de HCH-behandeling.
Het is dus, nu bekend is dat HCH zeer
goed bestrijdend of verdrijvend werkt,
slechts een kwestie van tijd om dit pro
bleem geheel op te lossen.
Lampetia equestris F. (zie afb. 45)
Ondanks het feit, dat ongeveer 70 % van het plantgoed een warmwaterbehandeling
ondergaat, zijn in de afgelopen jaren toch in een aantal partijen de larven van de
grote narcisvlieg geconstateerd. Op de meeste plaatsen zijn dus blijkbaar nog voldoende
infectiebronnen aanwezig om elk jaar een nieuwe, zij het lichte besmetting te veroor
zaken.
Zowel in 1951 als in 1952 zijn verscheidene proefbehandelingen uitgevoerd, die tot
doel hadden de in de leverbare bollen aanwezige larven te doden.

GROTE NARCISVLIEG,

1. Begassing met blauwzuur
Aangezien in voorafgaande proeven niet steeds gelijkluidende resultaten met blauwzuurbevattende middelen zijn verkregen, werden de proeven met blauwzuur in 1951
en 1952 voortgezet.
In November 1951 is een tamelijk grote partij vliegbollen begast in de op blz. 207 be
schreven mobiele gasinstallatie. Er zijn twee behandelingen uitgevoerd, nl. met een
tijdsduur van resp. 6 en 8 uur. De hoeveelheid gebruikt Na-cyanide kwam in beide
gevallen overeen met een dosering van 5 g blauwzuur per m3.
Zoals uit tabel 27 blijkt, zijn de resultaten dezer begassing onvoldoende geweest.
Tabel 27
variëteiten

blauwzuur
conc.

Scarlet Elegans
Scarlet Elegans
Golden Spur
Golden Spur
Gemengd
Gemengd

5
5
5
5
5
5
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gr/m3
gr/m3
gr/m3
gr/m3
gr/m3
gr/m3

tijdsduur
begassing

dodings
percentage

6
8
6
8
6
8

47.5
61.1
52.6
63.4
37.2
57.0

u
u
u
u
u
u

De temperatuur tijdens de behandeling bedroeg ongeveer 9° C. Tijdens de begassing
circuleerde het gasmengsel; de capaciteit van het circulatiesysteem bedroeg 40 maal
de inhoud per uur (640 m3 per uur). De controle op de behandelingen heeft 4 weken
na de gassing plaats gehad.
In 1952 zijn de proeven voortgezet; de begassingen zijn toen uitgevoerd in een vaste
installatie, welke dat jaar te Wageningen was gereed gekomen. Naar aanleiding van
de in 1951 verkregen resultaten is gewerkt met hogere concentraties (18 en 9 g. vloei
baar blauwzuur per m3) en langere tijdsduren (24 en 12 uur), (zie tabel 28)
Tabel 28
variëteiten

blauwzuur
conc.

Gemengd
„
„
„
„

18 gr/m3
9 gr/m3
18 gr/m3
9 gr/m3
onbehandeld

tijdsduur
begassing
24
24
12
12
—

u
u
u
u

dodings
percentage
100
97.5
100
95
0

De temperatuur tijdens de behandeling bedroeg 10° C. Tijdens de begassing is bij
deze proeven geen circulatie toegepast. De controle op de behandelingen heeft 2
en 4 weken na de gassing plaats gehad.
In aansluiting op deze behandelingen bij atmosferische druk zijn ook nog enige be
gassingen met blauwzuur uitgevoerd bij een vacuum van 66 cm (onderdruk van 66
cm kwik).
Gewerkt is met een concentratie van 18 en 9 g. HCN per m3; tijdsduur der behan
deling 3 u.; temperatuur tijdens de begassing 10° C; circulatie van het verdunde gas
mengsel 70 maal de inhoud per uur (200 m3 per uur). De resultaten van deze behan
delingen waren zeer goed. Bij een controle, 2 en 4 weken na de begassing, bleken
geen larven van de grote narcisvlieg meer in leven te zijn.
2. Begassingen met methylbromide
Met de hierboven reeds genoemde vaste gasinstallatie te Wageningen zijn in 1952
eveneens verscheidene proefbegasssingen met methylbromide uitgevoerd. De concen
traties waarmede is gewerkt, bedroegen: 54, 48 en 40 g. methylbromide per m3. De
begassingen hebben plaats gehad bij atmosferische druk en in een vacuum van 66 cm,
bij verschillende temperaturen en gedurende 2 en 4 uur.
De resultaten dezer begassingen zijn zeer waardevol en kunnen als volgt worden sa
mengevat.
a.
b.
c.

onder overigens dezelfde omstandigheden geven de vacuumbehandelingen een gun
stiger resultaat dan de begassingen bij atmoferische druk.
Bij de vacuumbegassingen verkrijgt men met een behandeling gedurende 2 uur
bij 20° C ongeveer dezelfde resultaten als bij een overeenkomstige behandeling ge
durende 40 uur bij 10° C.
Bij de begassingen onder atmoferische druk zijn de resultaten van behandelingen
gedurende 4 uur bij 10° C beter dan van overeenkomstige behandelingen gedu
rende 2 uur bij 20° C.

Afb. 45. Door larven van de
grote narcisvlieg aan
getaste narcisbollen

Afb. 46. Methode om levende
larven van de grote
narcisvlieg te schei
den van de dode
exemplaren;
links: de levende zijn
in de vochtige wat ge
kropen,
rechts: dode larven
blijven liggen

m

m

d.

Afdoende resultaten (100 % doding) zijn verkregen door behandelingen met 54
en 48 gr methylbromide gedurende 2 uur bij 20° C en een vacuum van 66 cm.
Circulatiecapaciteit als bij de blauwzuur-vacuumbehandeling.
Uiteraard is nog niet bekend hoe de reactie van de bollen op deze behandelingen is.
Bij elke partij vliegbollen is telkens ook een partij gezonde bollen meegegast, die werd
opgeplant en waarbij deze reactie zal worden nagegaan.
Methode van onderzoek
Voor het onderscheiden van dode en levende larven van de narcisvlieg (welke beoor
deling zonder meer niet eenvoudig is) maakten wij gebruik van een speciale methode.
Daartoe worden alle larven uit een partij onderzochte bollen in een petri-schaal ge
bracht, waarin zich een vochtig stuk watten bevond. Het bleek, dat alle levende larven
reageren op de aanwezigheid van vocht en binnen 24 uur alle in de watten kruipen,
terwijl de dode larven vanzelfsprekend niet van plaats veranderen (zie afb. 46).
Op deze wijze kan dus een dag na het snijden der bollen op eenvoudige wijze het aan
tal dode en levende larven worden geteld.
TULP, Tulipa spp.
GALMIJT, Aceria (Eriophyes) tulipae Keifer

De schade die door deze, op tulpenbollen levende galmijten veroorzaakt kan worden,
is soms ernstig. De planten vertonen in dat geval een zeer slechte groei; soms sterven
zij ontijdig af of komen niet op.
De aanwezigheid der galmijten op de bollen is tijdens de schuurbehandeling in het
algemeen goed op te merken, omdat de rokken van de aangetaste bollen een roodachtige
of bruine verkleuring te zien geven. Dit geschiedt alleen als de toestand in de schuur
daarvoor gunstig is, dwz. wanneer de temperatuur in de bewaarruimte voldoende
hoog is, waardoor de ontwikkeling der mijten snel verloopt. Temperaturen beneden
21° C doden de galmijten niet, maar de schade kan daardoor beperkt blijven.
Goede resultaten zijn verkregen door herhaalde blauwzuurgasbehandelingen in de
schuur, waarbij het plantgoed met tussenpozen van een week tot zes maal begast werd.
Een kweker, die veel schade ondervond van deze galmijtaantasting, zuiverde aldus
alle aangetaste partijen in één seizoen in de bewaarruimte. Het daarop volgend jaar
behandelde hij de tulpenbollen nog eenmaal met blauwzuurgas; nadien heeft hij geen
aangetaste bollen of planten meer kunnen vinden.
Galmijtaantasting kan op de volgende wijze bestreden of voorkomen worden:
lagere temperaturen in de schuur (nl. tot 21 0 C)
vroeg planten (begin October)
blauwzuurgasbehandelingen uitvoeren in de schuur en deze zo mogelijk elke week
herhalen tot de planttijd.
Bij proefgassingen bleek ook methylbromide een goed resultaat tegen deze mijten op
te leveren.
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GROENTEN
ALGEMEEN
PARASITAIRE WORTELAALTJES

Groentegewassen op verschillende plaatsen van het land, o.a. wortelen en sla, vertoon
den een zeer armoedige ontwikkeling. Dit bleek samen te gaan met grote aantallen
parasitaire aaltjes in de grond en in de wortels, vooral Pratylenchus pratensis (de Man)
Filipjev. Door infectieproeven zal nagegaan worden of de ziekteverschijnselen inder
daad hieraan toegeschreven moeten worden.
ANDIJVIE, Cichorium endivia L.
BLADLUIS, Neotrama delguercioi Baker.

Deze bladluis werd in 1950 opgegeven als nieuw voor de fauna. In 1951 werd in
Augustus wederom een geval geconstateerd aan de wortels van andijvieplanten te
Doetinchem. Gelijk vele ondergrondse bladluizen wordt ook deze soort door mieren
bezocht. De mier Lasius umbratus Nyl. werd daarbij aangetroffen. De heer Hille Ris
Lambers determineerde de bladluis. In 1952 werden deze bladluizen te Arnhem en
Lunteren aan andijviewortels gevonden. Tengevolge van het zuigen van de luizen
groeien de planten niet meer, zij vergelen tenslotte.
ASPERGE, Asparagus officinalis L.
ASPERGEVLIEG, Platyparea poeciloptera Schrank

In 1952 is op initiatief van enige actieve aspergetelers in Grubbenvorst, in deze en
omliggende gemeenten op de percelen, die in 1951 ernstig door de aspergevlieg waren
aangetast en ook op andere tweejarige velden een of meer bestuivingen met DDT
poeder uitgevoerd. Het resultaat van deze behandelingen was zeer bevredigend.
Voor de uitvoering van de diverse, krachtens de Aspergevliegwet voorgeschreven maat
regelen zij verwezen naar blz. 98.
ASPERGEROEST, Puccinia asparagi DC.

In aansluiting op de gunstige resultaten die in 1950 bij de bestrijding van de aspergeroest met zineb (Dithane Z 78) werden bereikt, zijn de proeven in 1951 en 1952
voortgezet. Tevens werd besloten de asperges te oogsten van het proefveld waarvan
een gedeelte in 1950 met zineb was bespoten en waarvan een ander gedeelte onbe
handeld was gebleven.
Directe bestrijdingsresultaten
Het proefschema was zodanig opgesteld, dat nagegaan kon worden op welk tijdstip
nog een afdoende roestbestrijding kon worden verkregen. Er werd gespoten met
0.2 % Dithane Z 78 waaraan een uitvloeier was toegevoegd, in een hoeveelheid van
1000 1/ha per keer. Bij deze proeven bleek, dat de roestaantasting afdoende kan
worden tegengegaan en dus uitbreiding der ziekte kan worden voorkomen, wanneer
men de eerste bespuiting uitvoert, nadat de eerste uredosporenhoopjes zijn gecon
stateerd.
Bij een andere proef is de werking van verschillende in Nederland vervaardigde
zineb-middelen vergeleken met die van Dithane Z 78. Alle middelen werden in een
concentratie van 0.35 % met uitvloeier verspoten in een hoeveelheid van 1000 1/ha
per bespuiting.
De eerste bespuiting is uitgevoerd toen de eerste roestaantasting, d.w.z. de eerste
uredosporenhoopjes werden geconstateerd. Data der bespuitingen: 24 Juli, 12 en 25
Augustus, 5 en 18 September. In de periode van 12 tot 25 Augustus werd een roestuitbreiding van enige betekenis waargenomen.
Een beoordeling van deze proef had plaats op 2 October; het bleek, dat bij een con
centratie van 0.35 % de werking van alle Nederlandse zineb-middelen practisch gelijk
is aan die van Dithane Z 78. Het gemiddelde waarderingscijfer van alle vijfmaal be
spoten veldjes bedroeg 8.6, van de onbehandelde veldjes 3.9.

79

Voorts is in 1952 onderzocht of de aspergeroest is te bestrijden door verneveling
van zineb-middelen. Bij deze proef werd gespoten met Dithane Z 78 ter sterkte van
0.35.% in een hoeveelheid van 1000 1/ha per keer, terwijl Dithane Z 78 werd verne
veld in een concentratie van 3.5 %, waarbij per keer en per ha 100—150 liter vloei
stof moest worden gebruikt. Aan beide vloeistoffen was een uitvloeier toegevoegd.
De eerste behandeling is uitgevoerd op 30 Juli; de volgende behandelingen hadden
plaats op 12 en 25 Augustus, 5 en 18 September. Bij een beoordeling op 2 October
was er geen verschil tussen de behandelde veldjes onderling; zowel op de bespoten
veldjes als op de veldjes waarop de vloeistof was verneveld, had de roestaantasting
zich niet uitgebreid. De planten op de contrôleveldjes waren daarentegen ernstig aan
getast en grotendeels reeds afgestorven.
Opbrengstbepaling in 1951
De oppervlakte van het in 1950 met zineb bespoten veld bedroeg 8 are, terwijl het
onbehandelde perceeltje 2 are groot was.
De asperge werd geoogst vanaf 2 Mei tot en met 4 Juni. Bij de weging werden 3
groepen gemaakt, nl. :
1. eerste soort ten hoogste 25 stengels per kg.
2. tweede soort vanaf eerste soort tot aan stek
3. derde soort alleen stek.
De lengte van de geoogste stengels was ongeveer 26 cm.
In tabel 29 zijn de opbrengsten in grammen opgenomen.
Tabel 29
Sortering

12

Behandeld 8 are
Controle 2 are

116.192
23.119

49.485
10.705

3
13.358
2.934

totaal

g./are

179.035
36.758

22.379
18.379

Zoals uit bovenstaande cijfers blijkt, werd in 1951, door de bespuitingen met Dithane
Z 78 in 1950, een meeropbrengst verkregen. Hoewel niet kan worden berekend, of
het verschil wiskundig betrouwbaar is, mag toch worden aangenomen, dat een verschil
van 4 kilo per are niet onbelangrijk is.
Na de oogst in 1951 werd van dit opbrengstproefveld het in 1950 bespoten gedeelte
na het waarnemen van de eerste uredosporenhoopjes opnieuw vier maal bespoten met
zineb in een concentratie van 0.2% en uitvloeier. Dezelfde controle- (onbehandelde)
veldjes van 1950 werden ook in 1951 aangehouden.
De bespuitingen zijn uitgevoerd op 30 Juli, 20 Augustus, 8 en 20 September.
Op 16 October werd een waarderingscijfer vastgesteld, waarbij aan het behandelde
gedeelte het cijfer 9 en aan het onbehandelde gedeelte het cijfer 7 werd toegekend.
Een ernstige roestaantasting werd in 1951 niet geconstateerd, zodat de vier uitge
voerde bespuitingen voldoende waren.
Opbrengstbepaling in 1952
De gestoken stengels werden niet in groepen verdeeld, doch het totaal aantal sten
gels is geteld en gewogen om zodoende ook het gemiddelde gewicht per stengel te
kunnen vaststellen. De asperges zijn geoogst van 21 April tot en met 14 Juni.
De oppervlakte van het bespoten gedeelte bedroeg thans 9 are, van het onbehandelde
gedeelte 4V2 are (in het vorige jaar waren enkele kantrijen buiten beschouwing ge
laten). (zie tabel 30).
Tabel 30:

Opbrengstcijfers in grammen

Behandeld (9 are)
Controle (4V2 are)
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totaal

gem./are

gem. gewicht/stengel

427.850
177.025

47.538
39.338

45.4
42.9

Het verschil tussen de opbrengst van het bespoten en het onbehandelde perceel be
droeg 8.200 gram per are. Door de bespuitingen uitgevoerd in 1950 en 1951 werd in
1952 dus een belangrijke opbrengstvermeerdering verkregen.
Meeropbrengst
De kosten der vier bespuitingen uitgevoerd in 1951 op het gewas van het opbrengst
proefveld bedroegen omgerekend per ha f 120.—. De meeropbrengst in 1952, ver
kregen door deze bespuitingen, bedroeg ruim 800 kg per ha (8200 gram per are).
Rekenen wij een gemiddelde prijs van f 1.50 per kg (de gemiddelde prijs van de op
het proefveld geoogste asperges lag hoger), dan bedraagt de meeropbrengst 800 x
f 1.50 = f 1200.— per ha. Door de vier in 1951 uitgevoerde bespuitingen kon dus
in 1952 omgerekend per ha een winst van f 1200.- — f 120.- = f 1080.- worden
verkregen. De bestrijding van de aspergeroest is dus, ook al zouden vijf of zes bespui
tingen moeten worden uitgevoerd, rendabel.
VERWELKINGSZIEKTE, Fusarium oxysporum (Schi.) Sny. et Hansen

Reeds in 1950 werd deze ziekte, die veroorzaakt wordt door de zwam Fusarium
oxysporum, op verschillende plaatsen geconstateerd. In 1951 en 1952 is de ziekte op
vele jonge percelen waargenomen, soms allen bij één plant of een groep van planten
bij elkaar. Echter ook op oudere percelen werden door deze schimmel aangetaste
planten aangetroffen. De ziekteverschijnselen zijn steeds zeer typisch; de stengels
komen normaal boven de grond en groeien aanvankelijk goed. Voordat het loof zich
echter volledig ontwikkeld heeft, verwelken de toppen der stengels waarna afster
ving volgt. Bij het doorsnijden van stengels met verwelkingsverschijnselen, kan men
aan de voet vaak een bruinverkleuring waarnemen.
Een bestrijding op het veld is niet uitvoerbaar; misschien is door een goede ver
zorging van het plantmateriaal de ziekte enigszins te voorkomen.
CHAMPIGNONS, Psalliota bispora L.
Verticillium spp.
In sommige championkwekerijen ondervindt men veel schade door een aantasting van
Verticillium Malthousi Ware en Verticillium psalliotae Freschow.
Deze twee Verticillium-soorten veroorzaken vaak misvormde champignons. Bij jonge
champignons is het losscheuren en opkrullen van een reep van de veelal kromme steel

Afb. 47. Door Verticillium misvormde champignons; rechts gezond exemplaar

81

zeer kenmerkend. Groeien deze champignons verder uit dan ontstaan zeer afwijkende
paddestoelen waarbij de hoed geheel of gedeeltelijk scheef is gegroeid (zie afb. 47).
Worden oude exemplaren aangetast dan ontstaan alleen bruine vlekken en geen groeiafwijkingen.
Na enige tijd komen zelfs de zeer kleine champignons niet meer tot ontwikkeling en
verdrogen als kleine bruine knopjes; zodoende leveren grote gedeelten van de bedden
niets meer op.
De directe bestrijding van deze Verticillium-soovtm is zeer moeilijk en niet mogelijk
wanneer grote gedeelten van de bedden zijn aangetast. Zijn er maar enkele kleine
plekjes aangetast dan kan men deze plaatsen drenken met bv. koperoxychloride 3%
of formaline 8% en daarna de zieke champignons met hun omgeving wegnemen en
vernietigen.
Deze ziekte kan voorkomen worden door het nemen van goede cultuurmaatregelen
o.a. steriliseren van de dekgrond.

CICHOREI, Cichorium intybus L.
BIETENSNUITKEVER, Tanymecus palliatus F.

De larven van de bietensnuitkever werden schadelijk aan de wortels van cichorei. De
heer van Emden (Brits Museum te Londen) had deze larve nog niet eerder gezien, er
was hem slechts een afbeelding van Znamensky bekend. Dat de larve zo weinig be
kend was, is merkwaardig omdat de imagines soms massaal optreden.

KOMKOMMER, Cucumis sativus L.
SNUITKEVER, Apioti flavipes Payk.

Deze snuitkevertjes veroorzaakten tegen eind Juli 1952 schade aan komkommers te
Middelburg. De komkommerbladeren werden geskeletteerd. Blijkbaar zijn de kevertjes
poplphaag want de normale waardplant is klaver.

KOOL, Brassica oleracea L.
SPRINKHAAN, Anacridium aegypticum L.

Deze sprinkhaan werd door een groentehandelaar te Voorburg ontdekt tussen bloem
kool uit Italië. Men zond deze aan ons ter determinatie, met de vraag in hoeverre dit
insect een gevaar voor onze land- en tuinbouw zou kunnen zijn. A. aegypticum hoort
thuis in het Middellandse Zeegebied; bij uitzondering dringt deze soort in noordelijke
gebieden door. Het is een uitstekende vlieger, maar hij trekt niet in zwermen.
In Dalmatië en Italië ondervindt men geregeld schade van dit insect in de tabakscul
tuur. In Engeland en Duitsland werd deze sprinkhaan reeds verschillende malen le
vend aangetroffen in groenten, vruchten en bloemen, afkomstig uit Z. Frankrijk en
Italië. Een tweede exemplaar werd te Arnhem in Italiaanse bloemkool aangetroffen.
KOOLGALMUG, Contarinia nasturtii Kieff. (= C. torquens de Meij.)

Evenals in voorgaande jaren werden ook in 1951 en 1952 op verschillende plaatsen
weer waarnemingen omtrent de vluchten en de ei-afzetting van de koolgalmug gedaan.
In 1951 werden de eerste muggen op 2 Juni gevangen, maar het aantal was de eerste
dagen zeer gering. Pas na 10 Juni nam het aantal gevangen koolgalmuggen toe en
kon van de eerste vlucht worden gesproken. Na 13 Juli nam het aantal gevangen
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muggen geleidelijk af; op 19 Juli kon de vlucht als geëindigd worden beschouwd. Het
gevolg van deze ongekende lange vlucht was, dat op die datum ook reeds muggen,
behorend tot de tweede generatie voorkwamen. De tweede vlucht sloot dus direct aan
op de eerste en pas op 16 Augustus werden er geen muggen meer gevangen. Ook de
derde generatie volgde vlak hierop; 19 Augustus zijn opnieuw muggen gevangen. De
derde vlucht duurde van 19 Augustus tot 3 September.
In de periode van 2 Juni tot 3 September waren er dus steeds koolgalmuggen op het
veld aanwezig, wat betekent: een groot aantal malen spuiten om de draaihartigheid
(vooral van bloemkool) te bestrijden.
De aantasting te velde was over het algemeen in 1951 niet ernstig. Op grond van de
vluchtwaarnemingen en ei-afzettingen werden er zes pers- of radioberichten verzon
den of omgeroepen.
In 1952 werd de eerste koolgalmug op 9 Juni gevangen; in de periode van 9 tot 16
Juni totaal 5 muggen. Pas op 16 Juni nam het aantal gevangen muggen toe, zodat
vanaf deze datum de eerste vlucht begon; zij duurde tot 6 Juli.
De eerste muggen (70 stuks) van de tweede generatie werden 17 Juli gevangen en 3
Augustus de laatste. De derde vlucht duurde van 17 tot 27 Augustus. In tegenstelling
met 1951 konden in 1952 drie duidelijk van elkaar gescheiden generaties worden ge
constateerd.
De schade veroorzaakt door de koolgalmug was in 1952 in de koolstreken van NoordHolland gering; elders werd plaatselijk lichte tot zware aantasting geconstateerd.
Diverse proefbehandelingen leverden wegens de te geringe aantasting van de onbe
handelde objecten geen resultaten op.
KOOLVLIEG, Chortophila brassicae Bché

Op de plaatsen, waar een zg. depót was aangelegd, werden zowel in 1951 als in 1952
waarnemingen over het verloop van de eerste vlucht gedaan. Tevens werd steeds op
deze en andere plaatsen bij een twintigtal planten de ei-afzetting bepaald.
In 1951 werd de koolvlieg in geheel Nederland, met uitzondering van de provincies
Groningen en Friesland en de koolstreken van Noord-Holland, op 9 Mei actief.
Op 11 Mei moest in de provincies Groningen en Friesland en de koolstreken van
Noord-Holland met de bestrijding van de koolvlieg worden begonnen.
In 1952 verscheen de koolvlieg later; op 24 Mei werd medegedeeld dat de koolvlieg
in geheel Nederland met uitzondering van de provincies Groningen en Friesland en
de koolstreken van Noord-Holland, actief was geworden. In de laatst genoemde
streken, moest de bestrijding na 26 Mei, zodra eieren werden gevonden beginnen.
In 1951 werden in het bestrijdingsadvies de middelen in volgorde van werking ge
noemd:
HCH stuif 5 % en de gietmiddelen: parathion, sublimaat en vruchtboomcarbolineum.
Aangezien de twee laatst genoemde gietmiddelen zeer weinig meer worden gebruikt
1952 niet meer opgenomen.
In 1952 werden genoemd:
Strooimiddelen: Octaterr, HCH-stuif 5%, lindaan-stuif 0.7 %, parathion 1 %.
Gietmiddelen: Octamul en Intox „8", parathion, HCH-middelen, lindaanspuitpoeders.
Zowel in 1951 als in 1952 werd weer vrij algemeen HCH-stuif 5 % toegepast. Dat
men bij de toepassing van dit middel erg voorzichtig moet zijn in verband met smaakbederf van de nateelt, vooral van wortel en knolgewassen, is opnieuw gebleken.
Aardappelen, geteeld op grond waar twee jaar tevoren een koolvlieg-bestrijding met
HCH was toegepast, waren ongenietbaar.
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Bij de proeven ter bestrijding van de koolvlieg bleek dat in 1952 de gietmiddelen
beter hadden gewerkt dan de stuifmiddelen die door het droge voorjaar te weinig
door de grond verspreid werden.
In de proeven werd in 1952 het beste resultaat bereikt met parathion, zowel met
strooi- als gietmiddelen.
De schade veroorzaakt door koolvliegaantasting was in 1951 en 1952 dank zij de
toepassing van de thans ter beschikking staande goede middelen zeer gering. In som
mige spruitkoolpercelen werd schade ondervonden aan de spruiten, doordat maden
van de koolvlieg zich hierin vreten en later rolling veroorzaken.
De ei-afzetting kan ook in de spruitjes zelf of in de oksels van de bladstelen plaats
hebben.
BESCHADIGING ONTSTAAN DOOR GROEISTOFFEN

Enige gevallen van beschadiging door groeistoffen bij bloem- en sluitkool werden
waargenomen. De bladeren blijven zeer smal, waarbij de hoofdnerf sterk gedraaid
kan zijn. De jongste bladeren zijn het sterkst misvormd. Bij bloemkool blijft de bloemvorming soms geheel achterwege waardoor het verschijnsel iets aan hartloosheid doet
denken, of er wordt slechts een zeer klein kooltje gevormd. Bij sluitkool wordt geen
of een zeer losse kool gevormd.
Beschadigingen zijn opgetreden door het overwaaien van spuitvloeistoffen waarin zich
groeistoffen bevinden; door gebruik van met groeistoffen verontreinigd gietwater (af
komstig uit een sloot) of door het bestrijden van distels met groeistof op land waarop
later kool uitgeplant werd.
Het werken met groeistof op een perceel waarop kool geplant zal worden, moet dus
worden ontraden.

SELDERIE, Apium graveolens L.
SNUITKEVER, Ceuthorhynchus terminalis Herbst

Wij ontvingen in Juli uit Heemstede knolselderij-plantjes met gallen van deze snuitkevers. De gallen bevinden zich aan de wortelhals.
BLADVLEKKENZIEKTE, Septoria apii (Bri. et Cav.) Chester

In 1952 is nagegaan of de bladvlekkenziekte, bij voor zaad geteelde selderij, be
halve met de bekende kopermiddelen ook bestreden kan worden met de nieuwere
organische preparaten.
Aangewend werden:
zineb (65 % actief)
0.35 % 800 1/ha
dinitrorhodaanbenzeen
1
% 800 1/ha
koperoxychloride (standaard)
0.75 % 800 1/ha
De behandeling werd in de loop van de maanden Mei t/m Augustus zesmaal uit
gevoerd. Op 1 September zijn de objecten: onbehandeld, zineb en dinitrorhodaan
benzeen geoogst. De met koperoxychloride behandelde objecten waren toen nog ge
heel groen, terwijl de zaden nog niet waren uitgerijpt. Eerst 8 dagen later kon tot
oogsten hiervan worden overgegaan.
Na het schonen van de zaden zijn de volgende gemiddelde opbrengsten, omgerekend
per are, verkregen:
koperoxychloride
23.000 gram
zineb
17.700 gram
dinitrorhodaanbenzeen
13.700 gram
onbehandeld
12.700 gram
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Uit deze gegevens blijkt dus, dat koperpreparaten nog steeds de aangewezen middelen
zijn voor de bestrijding van de bladvlekkenziekte in dit gewas.
Het is algemeen bekend dat de zaden van selderij in ernstige mate bezet kunnen zijn
met pycniden van Septoria apii, hetgeen vooral bij de export soms moeilijkheden
veroorzaakt. In verband hiermede werd ook de invloed van de bespuitingen op de
mate van aantasting van de zaden nagegaan. Van ieder object werden 200 zaden
gecontroleerd. Hierbij zijn de volgende aantastingspercentages vastgesteld.
koperoxychloride
zineb
dinitrorhodaan benzeen
onbehandeld

8 %
20.5 %
36.5 %
33.0 %

Hieruit blijkt dus, dat door behandeling van het gewas met koperbevattende midde
len, de gezondheidstoestand van het zaad in hoge mate verbeterd kan worden.

SLA, Lactuca sativa L.
MODDERKEVER, Helophorus rufipes Bosc.

Larven van de modderkever veroorzaakten in April schade aan sla te Kampen.
Doorgaans vindt men de modderkever op herfstknollen, maar het is bekend dat de
larven meer of minder polyphaag zijn.
ROEST, Puccinia opizii Bubâk.

Deze aantasting is in 1951 en 1952 zowel bij sla geteeld onder glas als bij vollegrondssla in belangrijke mate toegenomen. Vooral in veengebieden speelt deze ziekte
en niet onbelangrijke rol. Op de bladeren van de sla ontstaan vrij grote oranje ge
kleurde roestvlekken, die teweeggebracht worden door het aecidienstadium van deze
roestzwam. Deze roestzwam vormt de uredo- en teleutosporen volgens de literatuur
op Carex muricata L. en Carex siccata L.
De teleutosporen overwinteren op deze zeggen en in het voorjaar wordt de sla dan
weer geïnfecteerd. Aangezien deze zeggen in een veengebied altijd zeer talrijk voor
komen, is het uitschakelen van deze infectiebron onmogelijk en daardoor de roestaantasting op sla meestal onvermijdelijk. Ook een directe bestrijdingswijze van de
roestzwam op sla is nog niet bekend.
MOZAÏEK, Lactuca-virus 1.

Deze virusziekte is de laatste jaren in het gehele land, maar wel vnl. in die streken
waar veel vollegrondssla wordt geteeld, in steeds ernstiger mate opgetreden. De
schade die door deze virusaantasting aan de slateelt wordt toegebracht kan aanzien
lijk zijn, terwijl tevens ook de zaadopbrengst er zeer door verlaagd wordt.
Vooral het ras Attractie kan in de zomer en in het begin van de herfst zeer ernstig
van de ziekte te lijden hebben. Bij Meikoningin treedt deze virusaantasting meestal
niet in ernstige mate op, vnl. omdat dit ras wordt geteeld in een periode, waarin
weinig bladluizen aanwezig zijn.
Door deze virusziekte aangetaste plantjes zijn soms reeds op het zaaibed te herken
nen; de bladrand is dan zwak naar boven gebogen, terwijl op de bladschijf kleine,
onregelmatige gele vlekjes voorkomen. Deze kleurafwijking wordt veroorzaakt door
het mozaïekbeeld op de bladeren. Bij het ouder worden wordt de mozaïektekening
intensiever en bij een aantal rassen worden de bladeren zelfs helemaal geel, behalve
de nerven die een groene kleur behouden.
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Ook kunnen een groot aantal necrotische vlekjes ontstaan en de bladrand verdrogen.
Het Lactuca-virus 1 kan met het zaad overgaan; volgens de literatuur levert zaad
van een zieke plant 15—37 % zieke nakomelingen op. Het virus kan tevens d.m.v.
sap en bladluizen (o.a. Nasonovia ribis-nigri Mosley) worden overgebracht. Door
deze luizen heeft de verspreiding van het virus op het veld plaats.
De mozaïekziekte kan worden bestreden door reeds op net zaaibed de zieke planten
te verwijderen en de planten steeds zo goed mogelijk luisvrij te houden. Hoewel
hiermede de verspreiding van de ziekte enigszins kan worden voorkomen, zal deze
methode nooit een afdoende bestrijding opleveren.
Deze virusaantasting zal mogelijk alleen afdoende verminderd kunnen worden in
dien de slazaadtelers door selectie en luisbestrijding gezond zaad kunnen produceren.
Een andere methode om tot gezond zaad te komen is het kruisen met een in het wild
voorkomende slasoort Lactuca serriola Torner, die wel vatbaar is voor de mozaïek
ziekte, maar geen overgang van het virus met het zaad heeft.
BESCHADIGING ONTSTAAN DOOR GROEISTOFFEN

In 1951 en 1952 zijn weer verschillende gevallen van beschadigingen door groeistof
geconstateerd. Sla, die wel zeer gevoelig is voor groeistoffen, vormt dan geen
kroppen. De bladeren blijven smal lepelvormig en staan dan rechtop of worden be
kervormig. Vaak ook gaat het hart verloren. Hoewel niet altijd is na te gaan hoe
een groeistof op de sla komt, blijkt in de meeste gevallen onnauwkeurig werken of
een niet goed reinigen van werktuigen of apparaten de oorzaak van deze beschadi
gingen. Ook zijn gevallen van verontreiniging van bestrijdingsmiddelen met groei
stoffen voorgekomen.
SPINAZIE,

Spinacia oleracea L.

Colletotrichum spinaciae Ell. et Halst.
Zowel in 1951, maar vnl. in 1952 bleken vele monsters spinaziezaad (zowel rend
ais scherp zaad) in ernstige mate te zijn aangetast door de schimmel Colletotrichum
spinaciae.
De aangetaste partijen zaad zijn meestal donkerder van kleur en op de zaden zijn
talrijke zwarte puntjes waar te nemen. Worden deze zaden enige dagen op vochtig
filtreerpapier gelegd dan blijken de zwarte puntjes op de zaden de vruchtlichamen
(acervuli) van Colletotrichum spinaciae te zijn. Deze acervuli worden vrij spoedig
rijp, waarna de sporen en haren (setae) duidelijk zijn waar te nemen. Over het al
gemeen blijkt het kiempercentage van aangetaste zaden belangrijk minder te zijn
dan van gezonde zaden.
Een bestrijding van deze schimmel in spinazie geteeld voor zaadwinning is nog niet
bekend.
TOMAAT, Solanum lycopersicum L.
PLANTEN MET DRAADVORMIG BLAD, Cucumis-virus 1.

In beide voorgaande jaren is enige malen o.a. op de P.D. proeftuin in Wageningen,
een aantasting door Cucumis-virus 1 waargenomen. Een verwarring met het naaldbladsymptoom, dat door het gewone tomatenmozaiekvirus kan worden veroorzaakt,
was niet mogelijk aangezien de planten alle in zeer ernstige mate waren aangetast
(zie afb. 48).
Na de aantasting door het Cucumis-virus 1 kan bij de nieuw gevormde bladeren het
bladmoes geheel zijn verdwenen, waarbij alleen de draadvormige hoofdnerf over
blijft, die vaak nog verdraaiingen vertoont. Ook komt het voor dat een gedeelte van
het blad nog normaal is, terwijl plaatselijk van een ander gedeelte van het blad het
bladmoes vrijwel geheel is gereduceerd.
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Afb. 48. Tomatenplant, aangetast door Cucumis-virus 1:
bovenste bladeren draadvormig, hoofdnerf
vaak verdraaid

Vooral in de toppen der planten worden de
„bladeren" draadvormig en hangen recht
of met enige draaiingen naar beneden. Het
Cucumis-virus 1 kan mechanisch d.m.v.
sap en bladluizen worden overgebracht;
aangezien o.a. chysanten, komkommers,
augurken en verschillende onkruiden waardplanten voor het Cucumis-virus 1 zijn, ver
dient het aanbeveling tomaten niet de na
bijheid van de genoemde cultuurgcwassen
te kweken en de grond in de nabijheid van
de tomatenplanten vrij van onkruid te
houden.
LICHTE VLEKKEN OP DE VRUCHTEN

Enige malen werden in 1951 en 1952
groene tomatenvruchten ontvangen die witte
vlekjes op de opperhuid vertoonden. De
vorm en grootte dezer vlekjes kan zeer va
riëren. De meeste vlekjes zijn rond en wit
tot zeer lichtgroen gekleurd met een iets
donkerder centrum waarin vaak een zwart
puntje is te zien (zie afb. 49). De vlekjes
zijn soms iets verhoogd.
Hoewel deze vlekjes ook bij onder glas geteelde tomaten voorkomen, worden zij
toch vnl. bij „buiten"-tomaten aangetroffen.
In de Engelse literatuur wordt dit verschijnsel als „water spot" beschreven, terwijl
in Amerika over „ghost spot" wordt gesproken.
De oorzaak van de vlekjes is nog niet met zekerheid bekend. Aanvankelijk werd ge
dacht aan een beschadiging door insecten, later meende men in Engeland dat de
zwam Botrytis cinerea Pers. de oorzaak van deze vlekken is. In Amerika heeft men
echter geen schimmelaantasting vastgesteld.
UI, Allium ce pa L.
KOPROT, Botrytis allii Munn.

De koprotaantasting van uien, welke veroorzaakt wordt door de zwam Botrytis allii
richt vaak grote schade aan (zie afb. 50 en 51). Het is bekend dat de omstandig
heden waaronder het droogproces der uien plaats heeft, op deze aantasting van grote
invloed kunnen zijn.
Zoals bekend, kan bij gladiolen, de aantasting
door Botrytis gladiolorum in belangrijke mate
worden voorkomen door een snelle droging van
de knollen. Dit was aanleiding om na te gaan of
een droging zoals die voor gladiolen goed wordt
bevonden, óók gunstig is voor het drogen van
uien. Voor dit doel werden twee kleine partijen
Afb. 49. Lichte vlekken op tomaat

Afb. 50. Koprot in ui; doorsnede; enkele naar binnen
gelegen rokken zijn aangetast

Afb. 51. Koprot in ui. Mycelium en fructificatie van
Botrytis allii

uien, die reeds 14 dagen tevoren werden gerooid hetgeen als een nadelige factor
moet worden gezien, gebruikt. Elk der partijen bestond uit 4 manden; in beide ge
vallen waren er 2 manden met uien waaraan zich nog de „staart" bevond en 2 manren met uien zonder „staart".
De behandeling had plaats in een bloembollenschuur bij een temperatuur van 85 °F
(± 29V2°C).
Partij I (een mand à 35 kg) werd gedroogd van 25 September tot 6 October (11
dagen), partij II (een mand à 32 kg) van 26 September tot 6 October (10 dagen).
Een mand uien met „staart" en een mand uien zonder „staart" van elke partij werden
als controle gehouden, d.w.z. werden direct (zonder kunstmatige droging) in de de
finitieve bewaarplaats gebracht, waarin eveneens de kunstmatig gedroogde uien wer
den gestort. De resultaten zijn opgenomen in tabel 31.
Tabel 31
Partij I

Controle op aantasting door koprot (uitval)
10 Nov. 52

15 Jan. '53

totaal

Gedroogd met „staart"
Controle met „staart"
Gedroogd zonder „staart"
Controle zonder „staart"

1
27
0
6

st (220 g.)
st (6000 g-)
st
st (1300 g)-

3
40
3
16

st (660 g.)
st (8900 g.)
st (670 g.)
st (3500 g.)

4 st
67
3 st
22

Partij II
Gedroogd met „staart"
Controle met „staart"
Gedroogd zonder „staart"
Controle zonder „staart"

7
32
6
37

st (450 g.)
st (2100 g-)
st (400 g.)
st (2400 g-)

1
30
5
28

st
(70 g-)
st (1950 g-)
st (320 g-)
st (1800 g-)

8
62
11
65

st
st
st
st

(880 g.)

2.5 %

(670 g.) 1.9%
(4800 g.) 14.0 %

(520
(4050
(720
(4200

g-) 12.7 %
g-) 12.7 %
g-) 2.2 %
g-) 13.1 %

De resultaten geven, ondanks het feit dat de proef te laat werd ingezet, een aanwij
zing dat de aantasting door Botrytis allii door snelle kunstmatige droging zou kunnen
worden tegengegaan. Deze cijfers rechtvaardigen een proef op groter schaal.
Sclerotium cepivorum Berk.
Verschillende malen ontvingen wij uien, die aangetast waren door Sclerotium cepi
vorum. Aantasting door deze schimmel schijnt voornamelijk op te treden, wanneer

wiTROT,
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de weersomstandigheden voor uien te koud zijn, dus gewoonlijk gedurende het vooren najaar. Door tijdens het zaaien in de voren een mengsel van 4 % Calomel te
strooien, zou de voorjaarsaantasting in belangrijke mate voorkomen kunnen worden.
In gevallen, waarin deze aantasting zich pleksgewijze op een perceel mocht voor
doen, kan men de ziekte tot staan brengen door deze plekken alsook de randen
(waarop nog gezonde planten staan) ruim te begieten met een schimmelwerend middel
bv. met sublimaat (1 g. op 1 of IV2 1 water) of een kwikbevattend ontsmettingsmiddel
O/s of !/4 %). Een dergelijke behandeling biedt slechts een tijdelijke bescherming,
die toch voldoende kan zijn wanneer daarna een voldoende warme periode volgt
en wanneer men tijdig vóór de herfstkoude kan oogsten. Deze aantasting kwam ook
reeds in voorgaande jaren voor (zie Med. 118 blz. 17).

WORTELEN, Daucus carota L.
LOOPKEVER, Bembidium lampros Herbst

Loopkevertjes van deze soort beschadigden in Mei de wortelhals van jonge peen te
Geldermalsen. Het is bekend dat sommige loopkeversoorten, die doorgaans carnivoor
zijn, soms plotseling plantaardig voedsel gaan nuttigen.
WORTELVLIEG, Psila roscie F.

Wortelen, bestemd voor de zaadteelt worden omstreeks half Augustus gezaaid. Voor
het afdekken van de plantenrijen is dan meestal geen glas beschikbaar, zodat het
gevaar van aantasting door de wortelvlieg in deze periode aanwezig is. In de praktijk
wordt getracht deze periode te overbruggen door later te zaaien en zodra de wortel
plantjes boven de grond komen, glas op de rij te brengen.
Aan dit systeem zijn twee nadelen verbonden. In de eerste plaats worden door de
late zaai de selectiemogelijkheden in het voorjaar meer beperkt, terwijl in de herfst
de ramen vaak te vroeg van de komkommers moeten worden genomen.
Deze factoren vormden de aanleiding om te trachten de wortelvliegaantasting in de
genoemde periode uit te schakelen door het toepassen van chemische bestrijdings
middelen.
In 1950 werden de volgende middelen en concentraties hiertoe aangewend.
vruchtboomcarbolineum
parathion 71/2 %
HCHC-spuit 25 %
HCHC-spuit 25 %

0.3 %
0.2 %
0.1 %
0.2 %

0.3
0.3
4
4

liter
liter
liter
liter

per
per
per
per

m2
m2
m2
m2

De behandeling is driemaal uitgevoerd, waarna het glas omstreeks November op de
rij werd gelegd.
Ter vereenvoudiging worden hieronder alleen de gemiddelden van de drie parallellen
vermeld.
aantasting
vruchtboomcarbolineum
parathion 7Va' %
HCH 25 %
0.1 %
HCH 25 %
0.2 %
onbehandeld

10.2 %
16.7 %
0.7 %
0.5 %
31.2 %

De zeer gunstige werking van de HCH-preparaten t.o.v. parathion moet waarschijn
lijk worden toegeschreven aan het veel grotere aantal liters vloeistof dat per opper
vlakte eenheid is aangewend.
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Hoewel HCH-preparaten een ernstige smaakbeinvloeding veroorzaken is dit bij de
teelt van plantgoed niet belangrijk.
Een moeilijkheid voor de praktijk vormde de enorme hoeveelheid vloeistof die ver
werkt moest worden.
Daarom is in 1951 opnieuw een proef opgezet, waarbij de middelen toegepast wer
den in een hoeveelheid van 500 cc per m2.
Gebruikte middelen en concentraties:
chlordane
parathion
lindaan

70 %
25 %
14 %

0.8 %
0.72 %
0.32 %

Met de behandeling is begonnen bij het zichtbaar worden van de eerste hartblaadjes
en deze werd uitgevoerd met een rugpulverisateur. Er vonden twee bespuitingen plaats;
het glas werd 3 October op de rij gelegd.
Bij de beoordeling op 19 Maart van het volgende jaar zijn de volgende cijfers verkregen
(ook hier wordt weer volstaan met een gemiddelde van de drie parallellen):
aantasting
chlordane
parathion
lindaan
onbehandeld

70%
25 %
14 %

3.5 %
3.7 %
25.5 %
39.8 %

Uit deze gegevens blijkt dus, dat zowel met chlordane als met parathion aangewend
in de bovengenoemde concentraties en in een hoeveelheid van 500 cc/m2 zeer goede
resultaten kunnen worden verkregen.
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III
Uitvoering van wettelijke maatregelen
PLANTENZIEKTENWET
Een belangrijk feit is de afkondiging van de nieuwe Plantenziektenwet op 6 Juli 1951.
De oude Plantenziektenwet, die van 1911 dateerde, gaf onvoldoende gelegenheid on
middellijk in te grijpen wanneer ziekten of plagen plotseling uitbraken dan wel invoer
van ziekten of schadelijke dieren werd ontdekt.
Alvorens van overheidswege maatregelen konden worden genomen was een algemene
maatregel van bestuur nodig, die zo spoedig mogelijk door een wet van gelijke inhoud
moest worden vervangen.
Sedert het in werking treden van de nieuwe Plantenziektenwet op 6 Juli 1951, wordt
de verplichte bestrijding van ziekten en plagen meer en meer krachtens deze Wet uit
gevoerd op grond van Ministeriële besluiten voor wat betreft de wering van „schadelijke
organismen" bij de invoer en op grond van Algemene Maatregelen van Bestuur ter
bestrijding van deze organismen in de cultures (resp. artikel 2 en 3 van de Wet).
De Plantenziektenwet geeft voorts de mogelijkheid om, in afwachting van het tot
stand komen van een Koninklijk Besluit als bovenbedoeld, reeds direct in te grijpen
bij Ministeriële beschikking of, in incidentele gevallen, zelfs door de directeur van
de p.d.
In 1952 waren als afzonderlijke wetten nog van kracht de Coloradokeverwet van
1947, de Aspergevliegwet van 1948, de Bloembollenziektenwet 1937, de Aardappelwet 1935 en de Bloembolleninvoerwet 1924.
Bij Besluit of beschikking werden in de loop van 1951 en 1952 op grond van de
nieuwe Plantenziektenwet geregeld de invoering en bestrijding van de Muskusrat, de
San José schildluis en de Aardappelmoeheid.
Voorts opent de nieuwe wet de mogelijkheid om het gebruik van giftige bestrijdings
middelen aan voorschriften te binden teneinde ongewenste gevolgen van dit gebruik
te voorkomen.
Bij nalatigheid kunnen wettelijk voorgeschreven bestrijdingsmaatregelen door de Over
heid worden uitgevoerd op kosten van de overtreder.
BESTRIJDING VAN DE MUSKUSRAT,
Ondatra zibethica L.
In 1951 werd de „Wet tot wering en bestrijding van de bisamrat" vervangen door het
op de Plantenziektenwet gebaseerde „Muskusrattenbesluit".
Hierbij wordt de Plantenziektenkundige Dienst belast met de uitvoering van de bestrij
ding. De eigenaren en gebruikers van percelen zijn verplicht te gedogen, dat de nood
zakelijk geachte bestrijdingsmaatregelen worden uitgevoerd.
Door de in 1949 ingestelde „Commissie inzake de bestrijding van de muskusrat" werd
contact onderhouden met de andere instanties, die bij de bestrijding van deze rat belang
hebben, terwijl met de Belgische en Duitse bestrijdingsdiensten werd samengewerkt via
de European Plant Protection Organisation.
In 1951 waren twee en in 1952 drie vangers zonder onderbreking werkzaam aan de
bestrijding van de muskusrat, terwijl 20 jachtopzichters en waterschapsambtenaren werk
zaam waren bij het vangen van muskusratten tegen een premie-vergoeding. Daarbij
gebruikten zij een uitrusting, die door de P.D. was beschikbaar gesteld.
De verspreiding en de biologie van de muskusrat, alsmede bijzonderheden over de
bestrijding worden behandeld op blz. 229.
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BESTRIJDING VAN DE COLORADOKEVER,
Leptinotarsa decemlineata Say,
IN 1951 EN 1952
De bestrijding van de Coloradokever stond in 1951 en 1952 nog onder vigeur van
de Coloradokeverwet 1947, die de gebruiker van ieder perceel verplicht de kever zo
goed mogelijk te verdelgen.
Het aantal tijdelijke controleurs bedroeg in deze jaren resp. 50 en 60. Het grote
rayon dat iedere controleur moest bestrijken (± 20 gemeenten) maakte een volledige
controle onmogelijk. Een belangrijk deel van hun taak bestond uit het onderhouden
van contact met de districtsbesturen van de Stichting voor de Landbouw, plaatselijke
Landbouwverenigingen en de politie. Ook door de vaste ambtenaren werd zo veel
mogelijk aan de controle-maatregelen meegewerkt.
De tijdelijke controleurs werden aangesteld, zodra de ontwikkeling van de kever dit
noodzakelijk maakte. In 1951 traden de eerste controleurs op 28 Mei in dienst en
in 1952 op 19 Mei. De diensttijd liep uiteen van 12 tot 14 weken.
Bij de controle hebben zich geen bijzondere moeilijkheden voorgedaan. In beide jaren
bleef het aantal processen-verbaal zeer aanzienlijk lager dan in 1950. Dit op zich zelf
verheugende feit kan voor een niet gering deel worden toegeschreven aan de nauwe
samenwerking die er bestond tussen de S.v.d.L. en de P.D. Echter hebben de voor
de kevers ongunstige weersomstandigheden van de laatste twee jaren, de minder sys
tematische controle en het vrij strenge optreden in 1950 hierop ook grote invloed
gehad.
SAMENWERKING MET DE STICHTING VOOR DE LANDBOUW

Het grote aantal processen-verbaal dat in 1950 werd opgemaakt, was voor de S.v.d.L.
aanleiding betreffende de controle-maatregelen contact op te nemen met de Plantenziektenkundige Dienst.
Na uitvoerige besprekingen werd besloten de contrôle-maatregelen gezamenlijk en
in nauwe samenwerking uit te voeren, waartoe richtlijnen werden opgesteld.
Het zwaartepunt van deze samenwerking kwam te liggen op de schouders van de
districtscommissies van de S.v.d.L. en het hing vooral van de activiteit van deze or
ganen af, of de samenwerking al of niet zou slagen.
Teneinde dit voor te bereiden werden door de kringambtenaren talrijke vergaderingen
met de districtscommissies belegd en bijgewoond.
Onzerzijds werden deze commissies tijdens de campagne door middel van een for
mulier zo veel mogelijk op de hoogte gesteld van de plaatsen waar de bestrijding
onvoldoende dreigde te worden. De commissie had tot taak daar de bestrijding op
gang te brengen of te activeren.
Tegen ernstig nalatigen werd door de controleurs onverwijld proces-verbaal opge
maakt. Hiervan ontving het districtsbestuur direct bericht, zodat het steeds volledig
met de gang van zaken op de hoogte kon zijn. In het algemeen heeft deze werkwijze
voldoening gegeven en hij is in 1952 voortgezet.
Om ook de provinciale besturen van de S.v.d.L. zo volledig mogelijk op de hoogte
te houden, werd in 1952 besloten aan deze organen wekelijks afschriften van de door
de controleurs opgemaakte weekrapporten toe te zenden.
OVERZICHT VAN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN

In de winter van 1950/51 viel in het gehele land een grote hoeveelheid neerslag.
Menig laag gelegen perceel kwam daardoor gedurende enige tijd onder water te staan,
waardoor een aanzienlijk aantal overwinterende kevers is verongelukt.
De temperatuur in de maanden April, Mei en Juni 1951 was respectievelijk 1,0—1,0
en 0,8 °C beneden normaal. Als gevolg daarvan kwamen de kevers laat te voorschijn.
In 1952 waren de maanden April en Mei vrij warm, resp. 2,6 en 0,8 °C boven
normaal. De overwinterde kevers kwamen belangrijk vroeger te voorschijn dan in
1951.
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In beide jaren week de gemiddelde temperatuur in de zomermaanden slechts weinig
van de normale af. Zowel in 1951 als in 1952 had het weer een nogal wisselvallig
karakter. Er kwamen slechts weinig zomerse dagen voor en deze werden vaak ge
volgd door onweer, zware regenval en lagere temperaturen.
De ontwikkeling van eieren en larven van de Coloradokever werd hierdoor ongun
stig beinvloed en had in beide jaren een betrekkelijk langzaam verloop. Als gevolg
daarvan is de besmetting niet van ernstige aard geweest.
ONTWIKKELING

In 1951 werden de eerste eitjes op 25 Mei waargenomen en de eerste larven op 6
Juni. In 1952 werden de eerste legsels reeds op 30 April en de eerste larven op 15
Mei waargenomen, dus ruim 3 weken vroeger.
De eerste zomerkevers werden waargenomen resp. op 15 Juli en 3 Juli. Het aantal
zomerkevers is in beide jaren niet groot geweest. Op de 10 waarnemingsveldjes, die
verspreid over het gehele land waren aangelegd, liep de ontwikkelingsduur van ei
tot zomerkever in 1951 uiteen van 40 tot 65 dagen en in 1952 van 41 tot 69 dagen.
Als gevolg van het ongunstige zomerweer en het sterk optreden van Phytophthora in
het aardappelgewas werd door de zomerkevers slechts een gering aantal eitjes af
gezet, waarvan nog een groot deel verloren ging. Er werden slechts zelden larven
van de tweede generatie waargenomen en waar dit het geval was, hebben deze het
niet tot een volledige ontwikkeling gebracht.
AANSPOELINGEN

Zowel het aantal aanspoelingen als de hoeveelheid kevers die hierbij werden ver
zameld, had in beide jaren weinig te betekenen.
Een overzicht daarvan volgt hieronder.
1951
21 Juni
200 kevers Enkhuizen
21 kevers Noordwijk, Katwijk, Wassenaar
25 Juni 10000 kevers van Wassenaar tot Castricum
27/29 Juni 2500 kevers Ritthem
1952
9 Mei
150 kevers Zandvoort
14 Juni
40 kevers Ouwerkerk
KEVERVLUCHTEN

In Augustus 1951 werd in de omgeving van Tubbergen een ontelbaar aantal kevers
waargenomen tegen gevels van woonhuizen en gebouwen. Deze kevers bleken afkom
stig te zijn van sterk verwaarloosde percelen in de onmiddellijke omgeving van deze
gebouwen. Overigens werden in deze jaren geen vluchten waargenomen.
BESTRIJDING

In verband met de ontwikkeling van de larven werd in 1951 in de derde en vierde week
van Juni met de bespuitingen op grote schaal begonnen. In 1952 was het noodzakelijk
vroeger te beginnen ni. in de eerste en tweede week van Juni.
De bestrijding werd bijna uitsluitend uitgevoerd met DDT-emulsies en DDT in olie,
welke middelen uitstekend voldeden.
Vooral in het laatste jaar kwamen echter verschillende vragen en klachten binnen over
„muf" smakende knollen. Dit wijst er op dat door verschillende telers gebruik is gemaakt
van HCH middelen. Hoewel deze middelen voor bestrijding van de Coloradokever goed
voldoen, werd in onze adviezen het gebruik er van op aardappelvelden steeds afgeraden,
in verband met de smaakbeinvloeding. Het zal nodig zijn hierop tijdens de eerstvol
gende campagne nog eens extra de nadruk te leggen.
BESMETTING VAN ONS LAND

De besmetting van ons land was in het algemeen minder ernstig dan enige jaren gele
den. Voor deze verbetering zijn verschillende factoren aan te wijzen, doch ongetwijfeld
heeft het weer hierbij een voorname rol gespeeld. In het zuiden en oosten des lands
loopt de besmetting uiteen van matig tot vrij zwaar. Verslapping in de bestrijding en
een voor de kever gunstige zomer, kan daar gemakkelijk leiden tot een zware aantasting,
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De toestand kan thans als volgt worden gezien:
Practisch onbesmet
: geheel Noord-Holland, nw Friesland,
noordelijk Groningen en de Wadden
eilanden.
Licht besmet
: Zeeland, Zuid-Holland, nw deel van
Noord-Brabant, Utrecht en een gedeelte
van Friesland, Drente en Groningen.
Matig tot zwaar besmet : Alle overige delen van het land.

BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELMOEHEID,
Heterodera rostochiensis Wollenweber
De werkzaamheden droegen hetzelfde karakter als in 1950. Er kwamen enige veran
deringen in de wettelijke voorschriften, terwijl de uitvoering der maatregelen ten aan
zien van besmet terrein en de vruchtwisseling voortgezet werd.
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Daar gebleken was, dat een algemeen voorgeschreven vruchtwisseling van eenmaal
aardappelen in drie jaar voor bepaalde gebieden een ernstige economische ontwrichting
van de bedrijfsvoering teweeg zou brengen, werd besloten tot de instelling van enkele
„ontheffingsgebieden". Speciaal voor die gebieden waar van oudsher een intensieve
vroege aardappelteelt beoefend wordt, werden bijzondere ontheffingsbepalingen uitge
vaardigd.
Onder voorwaarde dat de aardappelen vóór 20 Juli gerooid worden, is in een groot ge
deelte van de kop van Noord-Holland een vruchtwisseling van eenmaal aardappelen in
twee jaar toegestaan, in enkele kleine gebiedjes daarbinnen zelfs elk jaar aardappelteelt.
Het voorgaande geldt ook voor het grondgebied van de gemeente Maastricht, waar
zeer vroege aardappelen worden geteeld, ni. in de omgeving van de St. Pietersberg.
Tenslotte werd nog ingesteld een ontheffingsgebied in het westelijk deel van de Bommelerwaard, waarvoor ook een vruchtwisseling van 1 op 2 met 20 Juli als verplichte
rooidatum geldt.
De instelling van deze gebieden draagt geenszins een permanent karakter, doch is be
doeld als overgangsmaatregel, teneinde de telers ruimschoots de gelegenheid te bieden
om tot een gewijzigde bedrijfsvoering te komen. Zodra zou blijken dat handhaving van
deze gebieden uit een oogpunt van aardappelmoeheidsbestrijding niet verantwoord is,
zal niet geaarzeld worden tot inkrimping of zelfs tot algehele opheffing over te gaan.
De controle op de oppervlakte verbouwde aardappelen in 1950 had uitgewezen dat
deze van dien aard was, dat door een stringente toepassing van de wettelijke voor
schriften vooral de bezitters van tuinen en de landbouwers die over slechts weinig bouw
land beschikken, in komende jaren in grote moeilijkheden zouden komen.
Daarom werd in het voorjaar 1951 een „generaal pardon" verleend aan alle aardap
peltelers die over minder dan 1 ha bouwland beschikten. Deze konden daardoor in 1951
nogmaals met een schone lei beginnen. Uiteraard vielen hieronder dus ook de tuinbezitters.
De „Wet Bestrijding Aardappelmoeheid" werd met ingang van 15 Juni 1952 ingetrokken
en vervangen door het op de Plantenziektenwet gebaseerde „Besluit bestrijding aardap
pelmoeheid". Principieel bracht dit geen verandering in de wettelijke voorschriften. Van
belang was alleen een betere omschrijving van het begrip „tuin". Wat als zodanig in de
oude wet omschreven stond, had nogal aanleiding gegeven tot moeilijkheden bij de
juridische interpretatie, terwijl bovendien daarin het begrip tuin beperkt werd tot de niet
reële grens van 1000 m2. Thans wordt onder tuin verstaan: een stuk grond in gebruik
bij één persoon, of bij meer personen die de teelt gezamenlijk uitoefenen, anders dan
ter uitoefening van de land- of tuinbouw als bedrijf.
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MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN BESMET TERREIN

De opsporing van besmette terreinen werd onverminderd voortgezet. Tijdens de zo
mermaanden geschiedde dit door speciale veldcontroleurs, terwijl ook de Coloradoke
vercontroleurs geinstrueerd werden uit te kijken naar eventuele aardappelmoeheidsplekken.
De belangrijkste wijze van opsporing was echter wederom het grondmonsteronderzoek
in voor- en najaar. In sommige gedeelten van het land vond het nemen van grondmon
sters systematisch plaats, zoals in de Veenkoloniën, Friesland en in de ontheffingsgebieden. Elders werden grondmonsters genomen in de omgeving van bij veldcontrôle
besmet bevonden terreinen. Zoals te verwachten viel, werd op enkele plaatsen uitbreiding
van de besmetting geconstateerd, daar immers de resultaten van de vruchtwisseling nog
niet tot uiting konden komen. De sterkste uitbreiding viel waar te nemen in de tuinen,
dus ook weer op grond waar de vruchtwisseling steeds het meest verwaarloosd werd.
Bovendien werd een groot aantal grondmonsters genomen, teneinde voor exportpro
ducten als bloembollen, boomkwekerijgewassen, poot- en consumptieaardappelen de
garantie te kunnen geven, dat deze verbouwd waren op grond, die vrij was van aardap
pelmoeheid.
Het aantal genomen grondmonsters overtrof verre de capaciteit van het eigen labo
ratorium, zodat de hulp ingeroepen werd van verschillende Keuringsdiensten van de
N.A.K., te weten die in Friesland, de Veenkoloniën, Drente en Noord-Holland. In
de jaren 1951 en 1952 werden door het eigen laboratorium onderzocht resp. 111.561
en 166.915 grondmonsters, door de laboratoria van de Keuringsdiensten resp. 31.647
en 67.457 grondmonsters. Het grotere aantal voor 1952 is ontstaan doordat het grond
monsteronderzoek thans geheel door de P.D. wordt uitgevoerd. Daar de genoemde
keuringsdiensten echter over de nodige outillage beschikken, wordt deze door uitbe
steding van een deel van de te onderzoeken monters alsnog benut.
De besmet bevonden terreinen werden op de bekende wijze besmet verklaard. Waar
zulks verantwoord werd geacht bleef de besmettingsverklaring beperkt tot het besmet
bevonden terrein zelf en kon dus individuele berichtgeving plaats vinden. De ervaring
had geleerd dat dit systeem, vooral ten aanzien van tuinen binnen de bebouwde kom
men, leidde tot een steeds achter de feiten aanlopen, omdat men hier vaak te doen
heeft met grotere of kleinere haarden van besmetting. Daarom werd hier, meer dan
voorheen, gewerkt met het besmet verklaren van een geheel gebied, dat gezien het ver
spreid voorkomen van besmette terreinen, als verdacht moest worden aangemerkt.
Niettemin wordt hier omzichtig tewerk gegaan en het besmet te verklaren gebied in
eerste instantie niet groter genomen dan strikt noodzakelijk wordt geacht. De juist
heid van deze maatregel werd door de feiten bewezen. In enkele gevallen bleek het
echter nodig het besmet te verklaren gebied nog iets uit te breiden.
De controle op de naleving van de teeltverboden werd nauwgezet uitgevoerd. Ernstige
moeilijkheden werden hierbij niet ondervonden. Aangetroffen verboden gewass2n wer
den verwijderd, hetzij op aanzegging door de overtreder zelf, hetzij door de P.D.
MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE VRUCHTWISSELING

De voorgeschreven „een op drie"~vruchtwisseling brengt als consequentie met zich de
controle op de naleving hiervan.
Het in 1950 ondernomen experiment, deze controle te doen uitvoeren door het vragen
van een opgave van de landbouwers zelf op welke percelen door hen aardappelen
verbouwd waren, bleek een fiasco te zijn geworden. De verstrekte gegevens waren gro
tendeels onbetrouwbaar. Voor 1951 werd daarom besloten deze controle ter hand te
nemen door middel van kartering van aardappelvelden, zoals reeds vanaf 1949 in de
Veenkoloniën en de Bollenstreek geschiedde. In noord Friesland en een deel van noord
Groningen kwam de bouwplanboekhouding voor het gestelde doel in aanmerking.
Wat de financiële zijde van deze onderneming betreft, werd overeengekomen dat de
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financiering voor gelijke delen door het Rijk en het georganiseerde bedrijfsleven, in
deze vertegenwoordigd door de Stichting voor de Landbouw, zou geschieden. Dit gold
zowel voor 1951 als voor 1952.
De kartering werd door verschillende instanties uitgevoerd.
De Stichtng voor de Landbouw verzorgde het niet-veenkoloniale gedeelte van Gro
ningen, een deel van Friesland, de westelijke helft van Overijsel, Gelderland (exclu
sief de Bommelerwaard, Utrecht, gedeelten van Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en
het grootste deel van Noord-Brabant.
De desbetreffende Keuringsdiensten van de N.A.K, verzorgden noord Friesland en
een deel van de zuid-oosthoek van Friesland, de Noordoostpolder, de kop van NoordHolland, een groot deel van Zuid-Holland en het kleigebied van west Brabant.
De P.D. verzorgde het Veenkoloniale gebied, Drente, oost Overijsel, de Bomme
lerwaard, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, de Bollenstreek, de gemeente Aalsmeer
en Limburg. De juiste begrenzing van deze gebieden is aangegeven op het kaartje
van afb. 52.

Afb. 52. Karteringsgebieden in Nederland
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In grote delen van Overijsel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg vond de kar
tering in 1951 in tegenstelling met 1952, nog slechts steekproefsgewijze plaats.
De kartering werd uitgevoerd op kaarten van het Kadaster, van de Planologische
Dienst of van de Cultuurtechnische Dienst. Door karteerders die onder supervisie
van hoofdkarteerders werkten, werden alle aardappelpercelen op deze kaarten nauw
keurig vastgelegd. Door ieder jaar de aardappelpercelen met een andere kleur op de
kaarten in te tekenen, is vergelijking van de kaarten van verschillende jaren zeer een
voudig en kunnen overtredingen van de vruchtwisselingsvoorschriften gemakkelijk
worden afgelezen.
Daar de kartering eerst in 1952 volledig haar beslag kreeg, zal worden volstaan met
de vermelding van een aantal cijfers over dat jaar.
Om de verbouwde 170199 ha aardappelen vast te leggen moest een oppervlakte van
2.668.697 ha gekarteerd worden. Per ha omgerekend waren de gemiddelde kosten
14,3 cent. Deze kosten per ha lonen voor de verschillende delen van het land nogal
uiteen. Het maakt een aanmerkelijk verschil of men de kartering neemt in een klei
gebied met grote akkerbouwbedrijven of in een zandgebied met overwegend kleinbe
drijf, terwijl daar ook de aanwezigheid van bos de snelheid van werken aanzienlijk
beinvloedt. Zo waren de kosten per ha cultuurgrond in Zeeland 8.8 cent, in noord
Groningen 12 cent. Hier doet zich de invloed gelden van het zandgebied in het zuideliik Westerkwartier.
In Limburg met overwegend kleinbedrijf op zand waren de kosten per ha 23.3 cent.
Ondanks het feit dat de kartering in 1952 voor het eerst volledig kon worden uitge
voerd, zodat de aardappelpercelen over 1950 en 1951 slechts ten dele met zekerheid
vastlagen, kon toch reeds een vrij groot aantal overtredingen geconstateerd worden.
Het aantal op landbouwbedrijven geconstateerde overtredingen beliep 1548. Deze had
den betrekking op een oppervlakte van rond 209 ha aardappelen, die dus verbouwd
waren binnen de wettelijk vastgestelde vruchtwisselingstermiin. In 572 gevallen werd
de overtreding alsnog ongedaan gemaakt door het gewas, dat in strijd met de voor
schriften verbouwd werd, onverwijld zelf te verwilderen. Dit had betrekking op 50
ha aardappelen. In 47 gevallen werden in totaal 5.85 ha aardappelen door de Plantenziektenkundige Dienst verwijderd, omdat de overtreders weigerden dit zelf te doen.
In 101 gevallen had overtreding der voorschriften niet bestaan wanneer tijdig een
ontheffing daarvan was aangevraagd. Deze gevallen betroffen een oppervlakte groot
79.74 ha. Bij wijze van clementie werd hier alsnog ontheffing verleend.
Tenslotte waren er nog 821 gevallen waar de overtreding geconstateerd werd op
een tijdstip dat het gewas practisch rooiriip was. Hier werd niet meer tot verwijdering
van het gewas overgegaan, doch volstaan met het aanzeggen van een proces-verbaal.
Daar dit grote aantal processen-verbaal door het eigen opsporingsapparaat niet zou
kunnen worden verwerkt, werd voor dit onderdeel van het werk op rovale wijze me
dewerking verleend door de politie en de Centrale Controle Dienst (C.C.D.l.
De controle op de vruchtwisseling in tuinen werd voor het grootste gedeelte door
Riiks- en Gemeentepolitie verricht. Daartoe worden de tuinen geregistreerd en i^arliiks en met aardappelen beteelde gedeelten op schetsen vastgelegd. In tabel 32 volgen
de aantallen geregistreerde tuinen in 1951 en 1952.
Tabel 32
1951

1951

1952

Gemeentepolitie
Rijkspolitie

57 425
189 039

104 629
220 148

Totaal:

246 464

324 777

Door de politie worden de tuinen geregistreerd binnen bepaalde afgebakende gebieden.
Dit zijn gewoonlijk stads- en dorpskernen met de naaste omgeving. Wat daarbuiten ligt
wordt door de karterende instanties mede geregistreerd. Het aantal werkelijk gecontro
leerde tuinen overtreft daardoor nog de hiervoor genoemde aantallen.
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Uiteraard werd ook hier een groot aantal overtredingen geconstateerd. In 1057 ons be
kende gevallen werd door de overtreders zelf tot verwijdering van de aardappelen over
gegaan; in 110 gevallen geschiedde dit door de Plantenziektenkundige Dienst, waarmede
een oppervlakte van 2,17 ha gemoeid was. Het aantal opgemaakte processen-verbaal is
niet bekend; ook het werkelijke aantal gevallen waarin zelf tot verwijdering werd over
gegaan, is niet bekend. Vooral de bepaling ,,niet meer dan V?, va nde oppervlakte" werd
overtreden. Daar vele tuinen in 1952 voor het eerst geregistreerd werden, kon daarop
ook slechts overtreding van deze bepaling geconstateerd worden.
Behalve de onder de „Wettelijke voorschriften" vermelde collectieve ontheffingen van
de vruchtwisselingsvoorschriften, worden ook individuele ontheffingen verleend. De be
langrijkste is wel die voor de teelt van aardappelen op pas ontgonnen grond. Om landbouwtechnische redenen wordt hier gedurende de eerste jaren een versnelde opvolging
van aardappelteelt toegestaan, zodat men desnoods drie jaar achtereen aardappelen
mag verbouwen. Verder is nog een aantal variaties toegestaan. Deze ontheffingsmoge
lijkheid bestaat alleen voor gronden die voorheen niet in cultuur zijn geweest. Op her
ontginningen en gescheurd oud grasland geniet men deze faciliteiten niet. In 1952 wer
den 978 dergelijke ontheffingen verleend voor een totale oppervlakte van rond 1037 ha.
Verder wordt nog ontheffing verleend, wanneer het bv. gaat om een laatste ondervrucht
in een zich sluitende jonge boomgaard; na een ingrijpende ruilverkaveling, wanneer een
stuk grond aan landbouwdoeleinden wordt onttrokken, enz. Voor zulke doeleinden
werden in 1952 377 ontheffingen verleend.
Zowel de rooidatumcontrôle in de ontheffingsgebieden als de moeilijke vastlegging
van aardappelpercelen op kadasterkaarten hebben er toe geleid experimenteel de mo
gelijkheden van kartering d.m.v. luchtfoto's te onderzoeken. Geëxperimenteerd werd
in het Westland, de kop van Noord-Holland en de Bommelerwaard. Hoewel er nog
moeilijkheden te overwinnen zijn, worden hierin zeer goede mogelijkheden gezien. De
interpretatie van de luchtfoto's geven voor bepaalde gewassen enige moeilijkheden
b.v. aardbeien, erwten, bloemkool voordat deze gesneden is, en zaadbedden van kool.
Gecombineerd met de kartering te velde, is de luchtkartering echter een uitstekend
hulpmiddel voor de rooidatumcontrôle, daar het te controleren gebied in enkele uren
kan worden gefotografeerd. De tot nu toe bereikte resultaten zijn hoopvol, zodat dit
hulpmiddel verder zal worden benut.

MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN DE ASPERGEVLIEG,
Platyparea poeciloptera Schrank
Zowel in 1951 als in 1952 bleek de aantasting door de aspergevlieg in midden Lim
burg en in zuid Gelderland nog vrij ernstig. In verband hiermede werd in de eerste
plaats in de zomermaanden grote aandacht besteed aan de controle op de juiste en
tijdige naleving van de bij de Aspergevliegwet 1948 verplicht gestelde bestrijdings
maatregelen. In de Aspergevliegwet, die van kracht is in de gemeenten Arcen en Vel
den, Beesel, Belfeld, Bergen, Broekhuizen, Grubbenvorst, Helden, Horst, Kessel, Maasbree, Neer, Overasselt, Sevenum, Tegelen, Venlo en Wijchen is o.a. bepaald dat:
alle door de aspergevlieg aangetaste aspergestengels in het tijdvak van 15 Juni tot 1
September moeten worden verwijderd en vernietigd, zodra de aantasting zich openbaart.
Aangezien alle aspergetelers de symptomen van aantasting door de aspergevlieg kennen,
verliep het uittrekken en opruimen van kenbaar aangetaste stengels in de zomer over
het algemeen goed. Een enkele maal werd aangeraden, indien het gewas voor 100 %
was aangetast, de stengels vlak onder de grond met een ploeg los te snijden en daarna
op te ruimen. Het aspergegewas heeft zich na het afsnijden van de stengels uitstekend
hersteld.
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Ook in het najaar is de bestrijding van de aspergevlieg krachtens de Aspergevliegwet
verplicht voor de reeds genoemde gemeenten. De betreffende bepaling houdt in, dat
alle aspergestengels vóór 1 December geheel moeten worden uitgetrokken of afge
sneden en daarna onmiddellijk vernietigd.
Deze bestrijdingsmaatregel is bedoeld als aanvulling op de bestrijding in de zomer;
het is nl. mogelijk dat bij een late aantasting de symptomen vóór 1 September nog
niet duidelijk te zien zijn en aangetaste stengels blijven staan. Deze aspergestengels
worden dus vóór 1 December opgeruimd.
Zowel in het najaar van 1951 als in dat van 1952 is streng toegezien dat de stengels
niet boven de grond of vlak onder de grond werden afgesneden, maar op zodanige
wijze, dat de eventueel in de stengels aanwezige poppen van de aspergevlieg eveneens
werden verwijderd. In 1952 is de opruiming wat vertraagd door de vroeg invallende
vorst. Over het algemeen werd door telers met een geringe oppervlakte asperges het
opruimen der stengels tijdig en nauwgezet uitgevoerd. In beide jaren werd tegen een
aantal aspergetelers die de bestrijdingsmaatregelen niet tijdig of niet op de juiste ma
nier hadden uitgevoerd, proces-verbaal opgemaakt.
De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd, dat het dank zij de wettelijk voorge
schreven maatregelen en de uitvoering van bestuivingen met DDT, gelukt de aantasting
in het algemeen binnen zeer redelijke grenzen te houden.
Aangezien echter plaatselijk nog vrij ernstige aantasting voorkomt, blijft waakzaam
heid geboden. Nauwgezette naleving van de diverse voorschriften verdient dan ook alle
aanbeveling.

MAATREGELEN TOT WERING VAN DE SAN JOSE-SCHILDLUIS,
Quadraspidiotus perniciosus Comst.
In verband met de geleidelijke verbreiding van de San José-schildluis van midden
Europa naar het westen, is het noodzakelijk geworden ook in ons lad voorzorgsmaat
regelen te treffen om vestiging van dit gevaarlijke insect te voorkomen.
Deze maatregelen zijn vastgelegd in een Koninklijk Besluit van 27 Juli 1951, houdende
bepalingen tot wering en bestrijding van de San José-schildluis in het binnenland en
in een Ministeriële Beschikking van 30 Juli 1951, die in het bijzonder de wering bij
invoer regelt.
Aangezien de verspreiding van de San José-schildluis over grote afstanden alleen ge
schiedt door middel van besmet materiaal, hebben de betreffende maatregelen in de
eerste plaats als doel het invoeren van genoemd insect met besmette houtige gewassen
te verhinderen. In verband hiermede is de invoer van houtige gewassen of delen daar
van slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
Voor elke zending houtige gewassen is bepaald dat zij vergezeld moet zijn van een
certificaat van het land van herkomst, waarin wordt verklaard dat de zending aldaar
is onderzocht en is vrij bevonden van de San José-schildluis. Voor gewassen, beho
rende tot de geslachten Acer, Crataegus, Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes, Sor
bits en Ulmus geldt bovendien, dat zij — voordat zij door de douane worden vrijge
geven — door de Plantenziektenkundige Dienst op kosten van de importeur moeten
worden begast (zie blz. 207). Deze begassing wordt centraal uitgevoerd te Utrecht.
Houtige gewassen, andere dan Coniferen mogen voorts in de zomermaanden (1 April
— 1 October) in het geheel niet worden ingevoerd, tenzij de Directeur van de Plan
tenziektenkundige Dienst hiervoor speciale toestemming geeft.
Aangezien zelfs een nauwkeurige importinsoectie niet te allen tijde de garantie behoeft
te geven dat het materiaal ook werkelijk vrij is van de San José-schildluis, blijven
houtige gewassen na import 2 jaar onder controle van de Plantenziektenkundige Dienst.
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Om deze controle uitvoerbaar te doen zijn en om te voorkomen dat buitenlands ma
teriaal op de kwekerijen gemengd zou worden met inlands, is bepaald dat ingevoerde
houtige gewassen gescheiden van de overige op het bedrijf staande planten dienen te
worden opgeplant, terwijl geimporteerd materiaal binnen een termijn van 2 jaar zon
der toestemming niet mag worden verplant of vervoerd.
Bij wijze van voorzorg geldt vervolgens de verplichting, dat een ieder die de aanwe
zigheid van de San José-schildluis zou vaststellen of vermoeden, hiervan onverwijld
kennis moet geven aan de Directeur van de Plantenziektenkundige Dienst.
De uitvoering van deze maatregelen geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Men is
zich in het algemeen voldoende bewust van het belang van de gegeven voorschriften;
tevens wordt op de naleving hiervan een zeer nauwkeurige controle uitgeoefend. Op
deze wijze wordt voldoende zekerheid verkregen om vestiging van de San José-schildluis in Nederland te voorkomen.
In tabel 33 volgen tenslotte nog enige gegevens over begaste importzendingen en hoe
veelheden in het seizoen 1950/51 en 1951/52.
Tabel 33
Seizoen

aantal begaste
zendingen

1950/51
1951/52

110
80

totaal gewicht
in kg
101.767
36.394

LOODGLANS IN FRUITGEWASSEN,
Stereum purpureum Fr.
De bestrijding van de loodglansziekte is in verschillende gemeenten bij verordening
verplicht gesteld. Daar een afdoende controle op de naleving van de voorschriften
schier onoverkomelijk moeilijkheden met zich mede brengt, is deze in Noord-Holland
gestaakt.
Op Schouwen en Duiveland werd evenals voorgaande jaren een kartering uitgevoerd
ten behoeve van het onderzoek van Dr Grosjean van het I.P.O.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN ZIEKTEN VAN
BLOEMBOLLEN EN -KNOLLEN

Op grond van art. 13 van de Bloembollenziektenwet 1937 is tegen een aantal personen
proces-verbaal opgemaakt wegens het in het binnenland te koop aanbieden, verkopen
en afleveren, alsmede het vervoeren of planten van zieke partijen gladiolenknollen.
De overtredingen zijn begaan met partijen, die waren aangetast door hardrot, droogrot,
schurft, gladiolenthrips, Botrytis of Fusarium. Krachtens art. 7 zijn deze partijen in
beslag genomen en vernietigd.
Een grote partij bolirissen welke volgens art. 10 van bovengenoemde Wet bij de Plan
tenziektenkundige Dienst voor keuring te velde was aangegeven, werd na diepgaand
onderzoek door verschillende binnen- en buitenlandse instituten, virusziek bevonden.
Op grond hiervan werd aan de betreffende eigenaar opdracht gegeven de partij on
schadelijk te maken. Dit is geschied door directe vernietiging van het plantgoed, terwijl
de bloeibare maten werden afgebroeid bij binnenlandse bloementelers.
Bij de afwikkeling van deze zaak is belangrijke medewerking verleend door de Keu
ringsdienst van de Vereniging „De Iris".
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TOEZICHT IN DE BOOMKWEKERIJEN
Sinds Augustus 1949 is de Directeur van de Plantenziektenkundige Dienst belast met
het oppertoezicht op de uitvoering van de gezondheidsvoorschriften in het keurings
reglement van de N.A.K.-B.
In verband hiermede onderhielden wij een zeer intensief contact met deze Keurings
dienst. Medewerking werd verleend bij de samenstelling van het Algemeen Keurings
reglement, voor zover het de vaststelling van gezondheidseisen betrof.
Omgekeerd verleende de N.A.K.-B. belangrijke medewerking bij controle-werkzaam
heden van de P.D. op diverse bedrijven.
GEMEENTEVERORDENINGEN TER BESCHERMING VAN BIJEN
Verschillende gemeenten hebben advies ingewonnen over het eventueel uitvaardigen
van verordeningen ter bescherming van bijen tegen het gebruik van giftige bestrijdings
middelen in land- en tuinbouw.
Na overleg met de Afd. Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening en de beide Rijksbijenteeltconsulenten werd besloten het uitvaardigen
van zodanige verordeningen in het vervolg af te raden.
In de eerste plaats kan het voorschrijven van verbodsbepalingen de veelal economisch
grotere belangen van land- en tuinbouw meer schaden dan de hierdoor verkregen be
scherming van de bijen kan opleveren. Vervolgens is ook het constateren van eventu
ele overtredingen uiterst moeilijk.
Wij verwachten dan ook meer resultaat van een uitgebreide voorlichting en het be
vorderen van onderling contact tussen imkers enerzijds en land- en tuinbouwers an
derzijds.
UITVOERING VAN DE BESTRIJDNGSMIDDELENWET EN DAARMEDE
VERBAND HOUDENDE WERKZAAMHEDEN
ALGEMEEN

Het aantal ingezonden monsters bedroeg 1145 resp. 880; de teruggang is hoofdza
kelijk te wijten aan het geringe aantal grondmonsters afkomstig van de buitendienst
en van de politie.
Op advies van de afdeling O.B., vaak bijgestaan door andere afdelingen, werd voor
135 resp. 194 bestrijdingsmiddelen door de Directeur-Generaal van de Landbouw ont
heffing verleend van het verbod bestrijdingsmiddelen te vervoeren en te verkopen. (Art.
3 Wet Bestrijdingsmiddelen en Meststoffen en Art. 3 Bestrijdingsmiddelenbesluit).
Publicatie van keuringsgegevens is met het oog op de verplichting tot geheimhouding
niet mogelijk.
CHEMISCH LABORATORIUM-ONDERZOEK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Van de grote aantallen onderzochte monsters moeten de in tabel 34 vermelde, om hun
naar verhouding grote aantallen, genoemd worden:
Tabel 34
HCH-houdende middelen
koper-houdende middelen
DNC-houdende middelen
parathion-houdende middelen
DDT-houdende middelen
nicotine-houdende middelen
zwavel-houdende middelen

1951
72
59
47
35
22
18
16

1952
29
37
30
33
12
13
26
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Onder kopermiddelen, HCH-middelen enz. worden hier verstaan alle middelen, die
alleen koperverbindingen, HCH enz., als werkzame stof bevatten.
De aanduiding: koperhoudend (-bevattend) — HCH-houdend (-bevattend) — middel
(preparaat) spreekt voor zich zelf.
Verscheidene van de genoemde monsters nicotine en zwavel werden ingezonden in ver
band met export.
Opvallend groot was het aantal HCH-middelen, hetgeen voor een groot deel veroorzaakt
wordt door de grote belangstelling voor lindaan-houdende middelen, waaronder vele
voor grond- en zaadbehandeling.
Opmerkelijk is, dat lood- en calciumarsenaat niet meer ingezonden werden, terwijl bv.
in 1947 nog 55 monsters ontvangen werden.
Verder werden 91 resp. 35 monsters grond, al naar omstandigheden in zeer ver
schillende richting, onderzocht. De meeste werden alleen onderzocht op de pH, in
een vrij groot aantal werd gezocht naar schadelijke bestanddelen, bijv. chloraat.
Wanneer het chemisch onderzoek niets opleverde, werd door zaaien en opkweken van
sla een indruk over de aan- of afwezigheid van schadelijke bestanddelen verkregen.
Ter controle van de in de handel zijnde bestrijdingsmiddelen werden door onze amb
tenaren 55 resp. 54 monsters genomen en in het laboratorium onderzocht.
Hiertoe behoorden:
1951
1952
vbc
DNC-houdende middelen

7

10

28

26

In 1952 werd deelgenomen aan de internationale uitwisseling van analyse-voorschriften.

BIOLOGISCH LABORATORIUM-ONDERZOEK VAN RATTEN- EN MUIZENBESTRIJDINGSMIDDELEN

Gedurende de jaren 1951/52 werden in totaal 111 proeven genomen met bestrijdings
middelen, zowel naar aanleiding van ontheffingsaanvragen als voor eigen oriëntering.
Voor deze proefnemingen werden gebruikt 1437 bruine ratten, 151 zwarte ratten,
12 witte ratten, 5 woelratten, 149 huismuizen en 64 veldmuizen.
Verleend werden 28 ontheffingen van Art. 3 van de Wet bestrijdingsmiddelen en
meststoffen en Art. 3 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit.
In 1951 werden de eerste middelen op basis van cumarine-derivaten aangeboden. De
beproeving van deze preparaten kon nog niet worden afgesloten.
Voorts werd een bacterie-preparaat onderzocht. De werkzaamheid van dit prepa
raat bleek voldoende te zijn tegen de huismuis. Voor bestrijding van ratten moest
het middel worden afgekeurd.
In Amerika werd veel ophef gemaakt van Actidione, een bijproduct van de streptomycine-fabricage. Emballage, geimpregneerd met dit materiaal, zou niet aangetast
worden door ratten. Ondanks herhaalde pogingen hebben wij geen overtuigende re
sultaten met dit middel kunnen behalen.
Proeven werden genomen om fruitbewaarplaatsen van ratten en muizen te zuiveren
door gassing met methylbromide. Hiermede werden goede resultaten geboekt.
Ingezet werd een proef om na te gaan in hoeverre gewenning ontstond bij de bruine
rat t.a.v. Scilla-extract. Deze proef kon nog niet worden afgesloten.
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BIOLOGISCH LABORATORIUM-ONDERZOEK VAN INSECTICIDEN, ACARICIDEN ENZ.

Van voorgaande jaren waren nog in onderzoek
Ingekomen in 1951 en 1952
Hiervan werden onderzocht en daarvan verslag gemaakt
Door inzenders werden ingetrokken
Voor eigen oriëntering en controle werden onderzocht
Overgeschreven naar 1953 werden

77
395
326
27
32
78

monsters
monsters
monsters
monsters
monsters
monsters

Van de in 1951 en 1952 ontvangen monsters waren resp.
19 en 13 % op basis van HCH
16 en 14 % op basis van lindaan
15 en 15 % op basis van parathion
12 en 7 % op basis van DNC of vbc (wintermiddelen)
11 en 9 % op basis van DDT
1 en 4 % op basis van chlordaan
1 en 1 % op basis van chloorcampheen
2 en 9 % op basis van 2 of meer werkzame bestanddelen
0 en 10 % spintbestrijdingsmiddelen
23 en 19 % diverse middelen.
In totaal werden 428 proeven gedaan, nl. 21 op Coloradokevers, 43 op bladluis
soorten, 22 op spint, en 210 op voorraadsinsecten (vergelijkende proeven), terwijl
46 proeven ter beoordeling van de phytotoxische werking zijn uitgevoerd en 27 ter
bepaling van de houdbaarheid van residu's op bladeren buiten.
Voorts werden met 36 monsters oviciden 13 proeven uitgevoerd.
Gevoeligheidsonderzoek
In verband met vragen naar de gevoeligheid van bepaalde schadelijke insecten zijn
op verschillende soorten insecten een aantal proeven genomen.
1. Op tuinbonenkevers (Bruches rufimanus Boh.).
Deze proeven worden nog voortgezet.
2. Op grote narcisvliegen (Lampetia equestris F.). Ook deze proeven worden nog voort
gezet.
3. Op mijten op champignons. Hierbij bleek dat met HETP-houdende middelen in
hoge concentratie wel wat te bereiken is.
Of de champignons dat verdragen zou men ter plaatse nagaan (zuid Limburg).
4. Op mijten op hyacinthbollen. Hiervoor werd een proef uitgevoerd met stuifmiddelen en met zwaveldamp.
De mijten tussen de rokken bleven in alle gevallen in leven.
5. Op emelten (Tipula sp.). Er werden enkele oriënterende proeven verricht. Het bleek
dat de gevolgde methodiek nog verder gewijzigd moet worden om tot waardering
van de toegepaste middelen te kunnen komen.
Houdbaarheidsonderzoeh
Teneinde de houdbaarheid van residu's op bladeren te kunnen nagaan is een methode
ontworpen die met succes is toegepast. De middelen worden door middel van onze laboratorium-apparatuur verspoten, verneveld of verstoven, meestal op klimopbladeren
omdat deze zeer lang goed blijven en een behoorlijk groot oppervlak hebben. Na het
opdrogen van de residu's worden deze bladeren in cultuurbuizen met water, door mid
del van wattenproppen vastgezet. De buizen met de bladeren worden in en op plan
ken bevestigd en deze planken worden buiten aan weer en wind blootgesteld. De
volgende dagen worden geregeld bladeren in het laboratorium gebracht en op werk
zaamheid van het residu getoetst. Voor contact-insecticiden worden graanklanders
(Calandra granaria L.) gebruikt die gedurende 24 uren over het residu lopen binnen
een porceleinen kegelmantel, welke op het blad geklemd wordt.
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De sterfte onder de klanders na een week is een maatstaf voor het residu wat be
treft de werkzaamheid door contact.
Bij het beoordeien van maaggiften dienen de bladeren te worden geconsumeerd; er
worden proeven genomen over de bruikbaarheid van de wandelende tak (Carausius
morosus Br.).
De werkwijze is uitvoerig beschreven in Med. Landbouw Hogeschool, Gent 17,
88-93 (1952).
Ook de houdbaarheid van residu's van huishoudinsecticiden op hout, steen en pleis
terwerk zijn in verband met onze adviserende taak ten opzichte van het insectenvrij
bewaren van voorraden, d.m.v. deze afgeknotte kegelmantels, met graanklanders en
Tribolium met succes onderzocht.
Onderzoek naar verontreiniging van bestrijdingsmiddelen met groeistof
Een serie klachten uit de praktijk over beschadigingen op gewassen, ontstaan na een
behandeling met insecticiden of fungiciden, leidde tot het behandelen van jonge OostIndische-kers plantjes met de verdachte monsters. Het bleek dat enige HCH-, DDTen andere middelen door groeistofsporen waren verontreinigd. Verontreiniging bleek
niet alleen te kunnen ontstaan door onvoldoende schoonmaken van spuittanks, vaten,
of apparatuur, doch ook doordat de middelen onvoldoende afgesloten gezamenlijk
waren opgeslagen.
De conclusie is dus: geen onkruidbestrijdingsmiddelen, die groeistoffen bevatten,
plaatsen bij andere bestrijdingsmiddelen of meststoffen, in geen geval in de nabijheid
van voedsel.
BIOLOGISCH LABORATORIUM-ONDERZOEK VAN FUNGICIDEN

Voor zover de werkzaamheden betrekking hadden op ter keuring aangeboden of ter
controle genomen monsters, moet volstaan worden met de vermelding van deze feiten
zonder meer.
Voor het overige is dezelfde lijn gevolgd als in 1949 en 1950, n.l. het vergelijkend
onderzoeken van diverse groepen middelen waarbij alle ons ten dienste staande merken
en monsters werden ingeschakeld.
Enkele groepen die reeds eerder onderzocht waren zijn opnieuw in de proeven op
genomen, thans met andere schimmelsoorten, teneinde over de aanvankelijk verkre
gen resultaten meer zekerheid te verkrijgen.
Dit betrof vooral de typenmiddelen op basis van ferbam en ziram en de TMTD-middelen, van welke laatstgenoemde thans ook de 80%-ige producten werden onderzocht.
De in 1950 begonnen proeven met middelen op basis van een organische kwikver
binding zijn voortgezet, voornamelijk met die ontsmettingsmiddelen, die in oplossing
of suspensie konden worden gebracht (de ontsmettingsmiddelen van bollen en aard
appelen, de natte- en de vloeibare zaadóntsmettingsmiddelen).
Onder de ter onderzoek aangeboden middelen waren verschillende spuitzwavels, zodat
deze groep als geheel nog eens nauwkeuriger is onderzocht in een vrij omvangrijke
proevenreeks. Hierbij kwam de belangrijke rol die de deeltjesgrootte speelt, opnieuw
zeer duidelijk naar voren.
Door de tot nog toe verrichte proevenreeksen zijn wij thans voor de meeste groepen
fungiciden op de hoogte gekomen van de onderlinge verhoudingen van de verschil
lende merken. Daardoor is het mogelijk een nieuw aangeboden merk van bepaald
type, een plaats te geven in een reeds bestaande ranglijst. Tevens kunnen controlemonsters van goedgekeurde producten vergeleken worden met die standaard-mon
sters van deze producten, op welke de goedkeuring is gebaseerd.
De enige groep die moeilijkheden bood, welke nog niet opgelost konden worden, was
die van de aethyleen-bis-dithiocarbamaten (zineb). In de loop van 1951 kwamen ons
gegevens ter ore over een nieuwe chemische bepalingsmethode voor dit type, welke
methode in December 1951 werd gepubliceerd (Analytical Chemistry).
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Met deze methode van onderzoek van Clarke c.s. hebben wij de ons ten dienste staande
monsters van dit type geanalyseerd, vooral die welke reeds eerder in toxiciteitsproeven
waren onderzocht. De verschillen die gevonden werden, konden ten dele een verkla
ring vormen voor de in die toxiciteitsproeven ondervonden moeilijkheden, maar waren
niet in staat alle divergenties (onderlinge afwijkingen) weg te nemen.
Aangezien deze analyse's verricht werden in overleg en vaak in samenwerking met
enkele fabrikanten, konden wij bereiken dat in 1952 de producten van dit type een
hoger en meer constant gehalte verkregen. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de
methode van Clarke c.s. uitgaat van de vooronderstelling, dat de onderzochte mon
sters inderdaad zinkaethyleenbisdithiocarbamaat bevatten. Het was dus steeds nood
zakelijk de chemische analyse aan te vullen met een biologische toxiciteitsproef.
In 1952 konden hierdoor zowel in het laboratorium als in het veld nieuwe proeven
worden opgezet met verbeterde producten. Er bleken overigens tussen deze producten
nog kleine verschillen over te blijven, die echter van veel geringere omvang waren
dan die van vóór 1952.
Het gebruik van de aethyleen-bis-dithiocarbamaten als fungiciden kwam daardoor op
een veel steviger basis te staan, hetgeen te meer van betekenis was omdat zij ook in
de bollencultuur een niet onbelangrijke toepassing begonnen te vinden.
De door ons zelf behaalde resultaten t.a.v. de rol van de deeltjesgrootte bij fungi
ciden waren dusdanig dat het verantwoord werd geacht, mede gelet op allerlei ge
gevens uit de literatuur, dit onderwerp aan te snijden in een lezing op het Derde
Jaarlijks Symposion over Phytopharmacie te Gent, 1951. Publicatie van deze lezing
is geschied in de Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Gent (Deel 16, No.
2 - 1951).
BIOLOGISCH VELDONDERZOEK

Algemeen
Daar een groot deel van de verrichte werkzaamheden en de daaruit verkregen gege
vens slechts voor intern gebruik waarde hebben kan geen volledig overzicht van de
werkzaamheden gegeven worden.
In het algemeen zijn slechts die feiten vermeld, die voor de praktijk betekenis kunnen
hebben; wellicht kunnen zij bijdragen tot een effectieve en veiliger hanteren van ver
schillende typen middelen in de praktijk. In verband met het laatste zal hierbij niet
alleen aandacht geschonken worden aan het effect t.o.v. de te bestrijden schimmel of
dierlijke parasiet, doch ook aan eventueel geconstateerde beschadigingen van gewas
sen of bepaalde rassen ervan, door de toegepaste middelen.
Onderzoek van ovicide wintermiddelen, (middelen voor de winterbestrijding op fruit
en andere houtige gewassen)
De belangstelling van de fabrikanten en van de praktijk voor de DNC-minerale olie
combinaties neemt sterk af.
Met de genoemde middelen worden de eieren van bladluizen, wintervlinders enz. ge
dood, terwijl tevens een belangrijk percentage wintereieren van fruitspintsoorten (Metatetrancyus ulmi Koch, Bryobia praetiosa Koch) gedood kunnen worden. Vergeleken
met de overige „winterbestrijdingsmiddelen" zijn genoemde DNC-oliën relatief duur
in het gebruik; een afdoend effect tegen wintereieren van spint wordt nimmer ver
kregen. Vergeleken met onbehandelde bomen blijken na een behandeling in de gun
stigste gevallen 90-95 % van de aanwezige wintereieren dood te zijn; soms blijven
meer eieren in leven. Het gevolg is dat de in het voorjaar uit de eieren komende spintmijten zich vaak gunstig en snel ontwikkelen, zodat wanneer men niet verder ingrijpt
er toch na enige tijd een sterke spintpopulatie çptreedt. Deze populatie is vaak groter
dan wanneer men in de winter niet bestreden had.
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Het vrij kleine aantal spintmijten dat een behandeling met DNC-minerale olie in de
winter overleeft, ondervindt weinig voedselconcurrentie, terwijl voor een deel de roofvijanden door de bespuiting gedood zijn. Als gevolg van dit alles kan soms de spintuopulatie zich na een redelijk geslaagde. bspuiting in de winter, toch in het voorjaar
sterk ontwikkelen, zodat men opnieuw moet bestrijden.
Daar men dus toch in het voorjaar vaak de spint bestrijden moet, gaan de kwekers er
meer en meer toe over het zwaartepunt van de spintbestrijding te verplaatsen van de
winterbehandeling naar een behandeling met een acaricide in het voorjaar tegen de
uit de wintereieren gekomen mijten.
In 1950/51 waren nog drie nieuwe middelen op basis van DNC-minerale olie in het
onderzoek betrokken (twee ervan werden goedgekeurd en één afgekeurd); in 1951/52
werden geen nieuwe middelen van dit type voor onderzoek aangeboden.
Voor de tweede maal werd in de winter van 1951/52 de werking op eieren van blad
luizen en spintmijten, van een middel op basis van secundair butylphenol onderzocht.
Evenals het voorgaande jaar was het effect tegen spinteieren volkomen onvoldoende;
deze ervaring is in tegenspraak met de gegevens die t.a.v. middelen op deze basis
(DN 289) in buitenlandse literatuur vermeld worden.
In Oostenrijk werden genoemde middelen met succes tegen spinteieren toegepast, wel
iswaar in een iets hogere concentratie, doch dit laatste kan geen verklaring geven voor
het practisch ontbreken van enig dodend effect van deze middelen tegen spinteieren
in ons land. In een drietal proeven kregen wij zelfs de indruk dat vergeleken met on
behandelde bomen, het aantal spintmijten groter was; wellicht heeft het middel nog
wel enig effect gehad op roofvijanden of parasieten van het spint.

Tabel 35

Overzicht onderzochte winterbestrijdingsmiddelen in 1951 en 1952

1950/51
type
DNC-minerale olie
(tevens werkzaam tegen spint)
sec. butylphenol (bladluis, spint)
DNC-teerolie of andere oliën
DNC-middelen speciaal bestemd
voor gebruik met nevelspuiten
1952/53
vernevelbare DNC-middelen

aantal onderzochte merkmiddelen

aantal hiervan
goedgekeurd

2

afgekeurd

voortgezet
onderzoek

3
1
4

—

1
1

4

—

—•

6

1

4

1

4

2

2

—

—
—

In 1952 was de belangstelling van praktijk en fabrikant vooral gericht op de relatief
goedkope combinaties van DNC met teeroliën of andere oliën. Bij het onderzoek in
1952 van deze middelen bleek weer eens welke beperkte toepassingsmogelijkheid deze
middelen hebben. Van het toch al zeer geringe aantal goed lijkende „spuitdagen"
blijkt nog een aantal zeer ongeschikt te zijn voor het uitvoeren van bespuitingen
met DNC teeroliën. Soms daalt de temperatuur kort na de bespuitingen te sterk; vaak
blijkt de relatieve vochtigheid van de lucht te laag te zijn tijdens en direct na de be
spuiting om een afdoende werking te verkrijgen.
Middelen in hoofdzaak bestaande uit DNC-ammoniumzout of middelen op basis van
het vrije DNC-zuur bleken minder gevoelig voor de voor DNC genoemde ongunstige
klimaatsfactoren. Dit blijkt o.a. uit een tweetal proeven genomen in 1952 in Friesland
met dezelfde middelen, in beide proeven in dezelfde concentraties verspoten. (Tabel 36)
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Tabel 36
Proef I. Spuitdatum 13 Maart; in de namiddag van 13 Maart daalt de temperatuur
sterk, in de vooravond daalt het kwik onder nul; in de nacht van 13/14
Maart en overdag op 14 Maart vorst.
codeno.

510078
520112
520100
520010

type middel

DNC-teerolie (standaard)
DNC-teerolie T
DNC-teerolie D
DNC (vrij zuur)
Onbehandeld

aantal bladluizen per

200 knoppen op 10 April

30
57
110
9
± 7000

Proef 11.
510078
520110
520112
520110
520010

spuitdatum 18/5
DNC-teerolie (standaard)
8
DNC-teerolie D
14
DNC-teerolie T
7
DNC-teerolie D
14
DNC (vrij zuur)
9
± 5000
Onbehandeld
Nadat in ons land de nevelspuit voor de fruitteelt vooral in 1951 zijn intrede in de
praktijk deed, is grote belangstelling ontstaan voor DNC-houdende middelen die te
vernevelen waren en dan een goed resultaat tegen de overwinterende parasieten kunnen
geven.
DNC-ammoniumzout kan niet verneveld worden in een voldoend hoge concentratie,
doordat de oplosbaarheid te gering is.
De onopgeloste DNC in de verzadigde oplossing vormt conglomeraten die de nevel
spuit verstoppen. In 1950/51 werden enige DNC-teeroliën verneveld, terwijl ook
enige middelen op basis van DNC voor onderzoek aangeboden werden, speciaal ge
schikt voor verneveling. Ook laatstgenoemde middelen lossen bij de benodigde sterkte
niet geheel op, doch vormen een zeer fijne suspensie die goed te vernevelen is. Voor
laatstgenoemd type kon reeds een tweetal merken (een pasta en een spuitpoeder)
goedgekeurd worden.
Algemeen moet geconcludeerd worden dat de vernevelbare DNC-middelen, verspo
ten in grote kwantiteiten water, een beter resultaat opleveren dan wanneer zij verne
veld worden naar rato van 200 1/ha. Voor de praktijk is het bij verneveling van deze
DNC-middelen verkregen resultaat vaak nog wel verantwoord. Het bovenstaande
geldt voorlopig voor alle vernevelbare DNC-middelen en DNC-teeroliën in de hier
voor genoemde fijne DNC-suspensie. Dit moet waarschijnlijk toegeschreven worden
aan het te snel opdrogen van de zeer fijne „neveldruppeltjes".
De DNC blijft niet lang genoeg in een „witte phase" en penetreert daardoor vermoe
delijk minder goed in het ei dan uit een veel grotere druppel die bij het spuiten met
grote kwantiteit water, op de eieren terecht komt.
In 1952 werden aanwijzingen verkregen dat door verhoging van concentratie van ac
tief materiaal bij het vernevelen weinig verbetering van het resultaat verkregen werd.
Wel werd een hoger dodingspercentage bereikt, wanneer een grotere hoeveelheid vloei
stof verneveld werd (meer dan 300 1/ha) bij gelijkblijvende hoeveelheid DNC per ha.
(nevelconcentratie niet 10 maal, doch 6,5 maal de normale spuitconcentratie), ter
wijl zodanige omstandigheden voor de verneveling gekozen werden, dat na bespuiting
het gewas niet snel droog werd; geneveld werd bv. in de late namiddag of bij uren
lang aanhoudende mist, waarbij de bomen geheel nat waren.
Onderzoek fungiciden
Van de voor onderzoek aangeboden fungiciden vormen de middelen tegen schurft
de hoofdschotel.
Het valt op, dat bij de schurftbestrijdingsmiddelen de verhouding tussen het aantal
voor onderzoek aangeboden middelen en het aantal goedgekeurde middelen veel gun
stiger is dan bv. bij de winterbestrijdingsmiddelen.
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In 1951 en 1952 werden de in tabel 37 opgenomen aantallen middelen t.o.v. schurft
op appel en peer onderzocht.

colloïdale koper
org. kwik
spuitzwavels
dithiocarb am aten:
zineb
ziram
f erbam
dinitrorhodaanbenzeen
diversen, w.o. Systox

1951

1952

1
8
9

3
8
5

—

2
2
3
1

afgekeurd

goedgekeurd

aantal middelen
voor onderzoek
aangeboden

Tabel 37

1951

1952

1
5
7

2
7
3

4
3
2
3
3

1951

_

3
1

4
3
1

—

2
2
3
1

—
—
—

?

—

1

aantal middelen
waarmee onder
zoek voortgezet
wordt
1952

1952

1951

-

-

l

—

—

1
1

1

—

—

—

—

—

—

—

—

1
—
~

(3)

1

—

2

De schurftbestrijdingsmiddelen werden in hoofdzaak onderzocht in preventief uitge
voerde bespuitingen. Voor de bepaling van de spuitdata werd afgegaan op de „schurftwaarsciiuwingen", welke met medewerking van de P.D. via de radio verspreid worden
door de afdeling Landbouwmeteorologie van het K.N.M.I. Getracht werd kort voor
een te verwachten ascosporenuitstoting te spuiten.
Bij de verschillende typen middelen en bij de verschillende merken van een type werd
o.a. onderzocht hoe lang de middelen nog een voldoende bescherming aan het gewas
gaven t.o.v. een na de bespuiting optredende infectie.
Reeds eerder werden in veldproeven aanwijzingen verkregen dat enige van de boven
genoemde typen middelen naast een „beschermende" (voorbehoedende) werking ook
een „curatief" effect hadden. Dit wil zeggen, dat zij in staat waren, indien kort na de
infectie toegepast, de gekiemde ascosporen of conidiosporen te doden of verdere ont
wikkeling te remmen. Indien zij toegepast werden na de incubatietijd, wanneer dus
reeds schurftvlekken op de bladeren zichtbaar zijn, bleken zij in staat te zijn deze
schurftvlekken te doden of de verdere uitgroei te belemmeren en de vorming van
conidiosporen in deze schurftvlek in sterke mate te remmen.
Van de onderzochte typen middelen blijken de organische kwikpreparaten de sterkste
curatieve eigenschappen te bezitten. De dithiocarbamaten werken ook enigermate cu
ratief, doch belangrijk minder sterk dan de organische kwikpreparaten.
Vermoedelijk staat het nieuwe fungicide „captan" (N-trichloor-methylthio-tetrahydrophtaalimide) in dit opzicht tussen beide laatstgenoemde groepen in. Dit nieuwe fun
gicide is uit Amerika afkomstig. Het bleek in staat de ontwikkeling van eenmaal op
getreden schurftvlekken op vruchten en bladeren te niet te doen of sterk te remmen,
zoals uit onderstaande aan een proef in 1951 in de Betuwe ontleende cijfers blijkt.
Bij aanvang van de proef (2 Juni '51) was enige schurft op vruchten en blad aanwezig;
ca 3 % van de vruchten vertoonden op ± 10 Juni schurftvlekken. (tabel 38)
Tabel 38

Spuitdata

2/1;

14/1;

Middelen
org. kwik „D"
org. kwik
captan (50 %)
ziram 20 %
spuitzwavel D
spuitzwavel T
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2/7;

18/7;

11/8;

8/9.

% schurft bij oogst (begin Oct.)
0.2 <;é
0.15 %
0.5 %
0.6 %

1.3 %
2.4 %
5.9 %
20.- %
17.- %
14.- %

De beide spuitzwavels en het 20 % zirammiddel werkten praktisch niet curatief. De op
ca 10 Juni verschenen schurft (afkomstig van infecties eind Mei) breidde zich ondanks
de herhaalde bespuitingen met genoemde middelen uit. Het org. kwikpreparaat hield
de schurtt op hetzelfde niveau dat bij het begin van de proei reeds aanwezig was.
Captan werkte in dit opzicht minder sterk dan org. kwik, doch remde de verdere ont
wikkeling van de schurit, die bij het begin van de proef aanwezig was, toch vrij sterk.
In 1951 en 1952 werd een aantal proeven uitgevoerd met het doel de werking van
enige typen schurttöestrijdingsmiddelen t.o.v. de infectieperioden van de schurft nader
te preciseren.
Reeds eerder was gebleken (zie Med. 118) dat de werking van koperoxychloride en
andere uitsluitend voorbehoedend werkende middelen' niet goed met die van org.
kwikmiddelen kan worden vergeleken, indien genoemde middelen op gelijke data ver
spoten worden. Koperoxychloride beschermt na een bespuiting het gewas in vele ge
vallen langer tegen een schurftinfectie dan bv. org. kwik.
In een periode van snelle groei kan koperoxychloride, verspoten in 0.5 %, 10 à 12
dagen het gewas beschermen tegen infectie, in perioden van langzame groei en weinig
regen nog iets langer. Alle org. kwikpreparaten echter geven in een periode van sterke
groei gedurende een korte tijd een bescherming tegen een schurftinfectie, die nâ de
bespuiting plaats vindt. Dit komt niet doordat de werkzaamheid van de organische
kwikmiddeien door ontleding of door af regenen snel achteruitgaat. Uit waarnemingen
blijkt wel dat het middel op de bladeren waarop het bij de bespuiting gebracht is, vrij
lang in voldoende mate aanwezig is, want wij zien geruime tijd op dergelijk bespoten
blad geen schurftvlekken optreden. De schurftvlekken komen op het jongere blad,
dat zich nâ de bespuiting ontwikkelt of althans sterk uitgroeit. In tegenstelling met
koperoxychloride en diverse andere voorbehoedend werkende middelen, groeit kwik
weinig met het jonge blad mee, d.w.z. het middel wordt nâ de bespuiting minder dan
koper door dauw oi regen herverdeeld en draagt dus, indien het alleen preventief toe
gepast wordt veel minuer dan koper bij aan de bescherming van het jonge blad dat
zich nâ de bespuiting ontwikkelt.
In proeven genomen in 1951 en eerder bleek dat t.o.v. de duur der preventieve wer
king niet onbelangrijke verschillen bestaan tussen de diverse merken van organische
kwikpreparaten.
Voortzetting van de proeven in 1952 om dit laatste nader te preciseren, leverde niet het
gewenste resultaat, omdat in dat jaar te weinig schurft optrad om de bedoelde ver
schillen nauwkeurig te kunnen vaststellen.
In 1951 werd op het fruitbedrijf van de Mariapolder in Strijensas op Legipont een
proef uitgevoerd waarbij het effect van enige preventief uitgevoerde bespuitingen
voor de bloei vergeleken werden met curatieve bespuitingen, uitgevoerd tot ca 96
uur na de infectie. De infectieperiode werd bepaald aan de hand van gegevens af
komstig uit Amerika van Spronston, zoals gepubliceerd in „De Fruitteelt" '51. Daar
echter twee belangrijke infectieperioden zeer kort na elkaar volgden, n.l. op 7 en 11
April, werkte de als curatieve bespuiting bedoelde toepassing van org. kwik op 11
April 's morgens ook preventief t.o.v. de infectie in de daaropvolgende nacht. Uit
deze proef was daarom niet met zekerheid te concluderen dat de schurft geheel af
doende bestreden kan worden door alleen curatief, d.i. na gebleken infectie te spui
ten met organische kwikpreparaten. In ieder geval bleek uit de proef dat een cura
tief uitgevoerde bespuiting ca. 3 dagen na de infectie van 7 April even goed effect
had als drie preventief uitgevoerde bespuitingen met organisch kwik, met ijzer dithiocarbamaat of met spuitzwavel.
In dezelfde proef werd onderzocht of, zoals in vele streken in Duitsland en Zwit
serland geschiedt, door toevoegingen van geringe hoeveelheden koper (0.05 % ko
peroxychloride) de preventieve werkingsduur van spuitzwavels, Cal. pap, ijzer- en
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zinkdithiocarbamaat verbeterd kon worden. Dit bleek inderdaad het geval. Toch zal
deze toevoeging van geringe hoeveelheden koper in ons land vermoedelijk weinig
mogelijk zijn. Bij een proef en ook bij enige andere proeven in 1951 uitgevoerd te
Oud-Beyerland en op de Veluwe bleek kopertoevoeging op de meeste appelrassen,
doch ook op enkele perenrassen een ongunstige invloed op de bladstand te hebben
en in enige gevallen ook een sterke verruwing van de vruchtschil te veroorzaken. Bij
een proef op peren (Legipont) verruwden de vruchten veel sterker op de veldjes waar
gespoten werd met toevoeging van 0.05 % koperoxychloride, vergeleken met de veld
jes bespoten met dezelfde middelen zonder toevoeging. In Zwitserland werd deze toe
voeging van koper nog toegepast bij de eerste en tweede bespuiting na de bloei; juist
deze bespuitingen bleken in ons land te groot risico te hebben, wegens de sterke vruchtrui en verruwing van de vruchten.
In 1952 werd in een proef op James Grieve te Nieuwersluis (Utr.) en op Legipont
te Mariapolder (Strijensas) het resultaat vergeleken van preventief uitgevoerde be
spuitingen met een organisch kwikmiddel, spuitzwavel, ijzerdithiocarbamaat en Cal.
pap met curatieve bespuitingen met dezelfde middelen uitgevoerd 1 tot 3 dagen nâ
infectieperioden. De preventieve bespuitingen werden zoals gebruikelijk uitgevoerd
kort voor een te verwachten sporenuitstoting (in de periode dat de sporen rijp zijn
kort voor te verwachten regenval).
Er werden tot 20 Juni totaal 6 preventieve bespuitingen met alle genoemde midde
len uitgevoerd; in dezelfde periode moest in 1952 slechts driemaal curatief gespoten
worden afgaande op de Amerikaanse gegevens van Mills voor het bepalen van een
infectieperiode. Preventieve bespuitingen vonden plaats op 10, 19 en 28 April, 6 en
22 Mei en 10 Juni; de curatieve na de vastgestelde infectieperioden op 21 April, 4/6
Mei en 21—22 Mei.
(Mills heeft voor Amerikaanse omstandigheden een tabel gemaakt van het verband
tussen het optreden van een schurftinfectie en de duur van bevochtiging van de bla
deren van het fruit en de gemiddelde temperatuur gedurende de periode dat de bladeren
vochtig blijven; uit het verslag van de proeven in 1952 blijkt dat deze Amerikaanse
gegevens vermoedelijk in grote lijnen voor ons land ook geldig zijn).
In de proeven in 1952 genomen bleken alleen de org. kwikmiddelen 1, 2 en 3 dagen
na de infectie afdoende te werken en een evengoed resultaat te geven als bij pre
ventief uitgevoerde bespuitingen. De overige middelen geven geen afdoende werking
bij de schurftinfectie indien zij drie dagen na infectie verspoten worden; zij zijn wel
werkzaam, d.w.z. hebben enig effect, doch het resultaat van de curatieve bespuiting
met spuitzwavel, Cal.pap en ijzercarbamaat, verspoten 3 dagen na de infectie, is min
der goed dan wanneer dezelfde middelen preventief verspoten worden.
Bovengenoemde proefnemingen werden reeds uitvoeriger besproken in de Medede
lingen van de Directeur van de Tuinbouw, Maart 1953.
Colloïdale kopermiddelen
De in 1951 en 1952 onderzochte middelen zijn meer of minder dikke pasta's, die ver
geleken met koperoxychloride 50 %, een relatief hoog gehalte aan koper bevatten.
De geringe deeltjesgrootte en verdere physische factoren maken dat het koper in deze
vorm zeer actief wordt, zodat zij ondanks het hoge gehalte ongeveer in dezelfde con
centratie als koperoxychloride tegen schurft op fruit verspoten kunnen worden. Ver
geleken met laatstgenoemd middel hebben de colloïdale kopermiddelen het voordeel
dat zij, onder ongunstige condities verspoten (te lage temperatuur en hoge vochtig
heid) belangrijk minder „koperbeschadiging" geven (zwarte puntjes op de eerste blaad
jes van de gemengde knoppen en bladknoppen; deze blaadjes blijven kleiner; boven
dien kan zelfs een vroegtijdig uitgevoerde koperbespuiting aanleiding zijn tot verru
wing van de vruchten en een sterke val van pas gezette vruchtjes). Door hun grote
fijnheid zijn de colloïdale kopermiddelen zeer gemakkelijk te vernevelen in hoge con
centraties met kleine auantiteiten water.
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Organische kwikmiddelen
Voor het eerst sinds het gebruik van de organische kwikpreparaten tegen schurft op
fruit werden in 1952 door bespuitingen kort vóór de bloei (vooral in het rose-knopstadium) meer of minder ernstige bladbeschadigingen teweeggebracht bij een groot
aantal appelrassen, ook bij rassen die voordien niet bijzonder gevoelig voor org.
kwik gebleken waren. Bespuitingen van de kwikgevoelige rassen, zoals Cox's Orange
Pippin en Groninger Kroon in dezelfde periode, gaven soms ernstige beschadigingen
te zien, ook reeds vóór de bloei. Bij de verschillende typen en merken van org. kwik
preparaten was een groot verschil in de mate waarin zij bij bespuitingen in de ge
noemde periode beschadigingen gaven. Er waren er, die aan het jonge blad een be
schadiging teweeg brachten, welke vergelijkbaar was met een ernstige schade ver
oorzaakt door koperoxychloride, toegepast in een koude, natte periode; er waren er
ook die belangrijk minder beschadiging gaven. In het laatstgenoemde geval was de
beschadiging alleen voor ingewijden herkenbaar en niet van betekenis voor de prak
tijk. De mate waarin eenzelfde middel beschadigingen gaf varieerde van bedrijf tot
bedrijf. Bepaalde rassen bleken zeer gevoelig voor het geschetste type beschadiging,
o.a. Goudreinette, Golden Delicious; andere op hetzelfde bedrijf voorkomende rassen,
o.a. Laxton Superbe, vertoonden practisch geen beschadigingen.
Bij het keuringsonderzoek van de org. kwikmiddelen is gebleken, dat bij „curatieve"
toepassing het effect van de middelen, in de voor de diverse middelen vastgestelde
spuitconcentraties practisch gelijk is. Heel anders bleek echter de situatie ten aan
zien van de „preventieve" werking van de diverse org. kwikmiddelen. Reeds eerder
werd medegedeeld dat het residu van de org. kwikmiddelen in mindere mate dan
bv. het residu van koperoxychloride of andere koperhoudende schurftbestrijdingsmiddelen, door regen e.d. opnieuw over de bladeren verdeeld wordt en dan ook
voor een klein deel op jonge bladeren terecht komt, die zich na de bespuiting ont
wikkeld hebben. Uit het keuringsonderzoek van diverse merken en typen org. kwik
preparaten is wel gebleken, dat deze middelen, toegepast in „preventieve" bespui
tingen (kort vóór infectie), niet gedurende een even lange periode het groeiende
gewas beschermden tegen infectie. In perioden van sterke groei, vóór of kort na de
bloei is de periode waarin maximaal effect bereikt wordt voor een aantal org. kwik
middelen ca. 5 dagen; ligt de spuitdatum langer dan 5 dagen voor de infectie, dan
is het effect beduidend minder goed. Van een aantal middelen op basis van org. kwik
is de periode waarin het gewas een maximale bescherming krijgt t.a.v. een infectie
korter. Daar in de praktijk de schurftbestrijding nog in hoofdzaak gericht is op het
uitvoeren van preventieve bespuitingen, zijn laatstgenoemde preparaten minder veilig
in het gebruik.
Getracht werd in 1952 voor de diverse org. kwikpreparaten de periode nader te pre
ciseren, gedurende welke zij het gehele gewas, ook de zich ontwikkelende jonge
loten een bescherming gaven t.o.v. een schurftinfectie. Er werden wel opnieuw aan
wijzingen verkregen, doch de schürft-aantasting was in het alsemeen te gering om
betrouwbare conclusies t.a.v. de vraagstelling te verkrijgen. Ook traden de infecties
relatief laat op (21 April, ca 4/5 Mei, 21—23 Mei) zodat het voor de vóórbloeibespuitingen nauwelijks mogelijk was verschil in „beschermingsduur" vast te stellen.
In de laatste jaren is naast souitooeder met als werkzame stof org. kwik, ook een
aantal vloeibare kwikpreparaten ter keuring aangeboden, mede omdat laatstgenoemde
middelen gemakkelijker te vernevelen zouden zijn dan spuitpoeders. Gebleken is dat
alle tot nu toe onderzochte merken spuitpoeders uitstekend te vernevelen zijn.
Dithiocarbamaten
Uit proefnemingen in 1951 en 1952 is gebleken dat middelen op basis van zinkaethyleenbisdithiocarbamaat (zineb) zowel vóór als nâ de bloei toegepast tegen
schurft op appel en peer een goede preventieve werking hebben. De toepassing van
deze middelen tegen schurft op fruit is reeds enige jaren geleden onderzocht, doch
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doordat bij de proefnemingen, die in hoofdzaak op Bonne Louise d'Avranches ge
nomen werden, steeds meer of minder ernstige bladbeschadigingen optraden, is het
middel niet verder in de praktijk gekomen. In 1951 en 1952 is gebleken dat de on
gunstige ervaring op Bonne Louise d'Avranches een uitzondering vormt en dat het
middel op vele appel- en pererassen zeer goed is toe te passen. Aanwijzingen werden
verkregen, dat men met bespuitingen op Cox's Orange Pippin nâ de bloei voorzichtig
moet zijn met dit type middel.
De zineb-middelen werden in 1952 o.a. verneveld naar rato van 200 1/ha op Goudreinette, Grauwe reinette, Jonathan en Notarisappel, met goed resultaat. De bladstand
was goed en beschadigingen kwamen niet voor.

Tabel 39, proef A 16-52-9.
Schurftwerende werking van zineb-middelen bij verneveling nâ de bloei.
Spuitdata: org. kwik op 15/4 en 24/4 (heeft curatief gewerkt t.o.v. infectie van 21/4).
Nabloeibespuitingen: 10/5, 23/5 (26/5 infectie) 9/6, 28/6, 17/7, 18/8.
Ras

Middel

spuitpercentages

gemiddelde % vruchten
met schurft (standaard
sortering inbegrepen)

Goudreinette

onbehandeld na de bloei
spuitzwavel-standaard
zineb-spuit standaard
zineb-spuit G
zineb-spuit R
zineb-spuit V

0,5 %
0,25-0,125 %
0,25-0,125 %
0,25-0,125 %
0,25-0,125 %

11,0 %
2,9 %
1,3 %
2,9 %
2,0 %
0,9 %

Jonathan

onbehandeld na de bloei
spuitzwavel standaard
zineb standaard
zineb-spuit G
zineb-spuit R
zineb-spuit V

0,5 %
0,5 %
0,25-0,125 %
0,25-0,125 %
0,25-0,125 %
0.25-0,125 %

8,9 %
0,2 %
0,3 %
0,4 %
1,2 %
0,3 %

Tabel 40, proef te Drempt no. A 11-52-11
Schurftwerende werkzaamheid van verschillende middelen bij toepassing gedurende de
periode waarin ascosporen-infecties plaats vonden.
Spuitdata:

Ras
Worchesterparmam
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15/4 (infectie 21/4 - 24/4 - 7/5 (infectie 4-5/5) 20/5 (infectie 26/5).
Vanaf 6/6 de gehele proef, ook de onbehandelde percelen uniform met
spuitzwavel bespoten.
Middel
onbehandeld
spuitzwavel standaard
Phygon
Glyoxalidine
zineb G
zineb-standaard

spuitpercentages
0,75-0,5
0,09
0,375
0,25
0,25

gemiddelde % aangetaste
vruchten bij de oogst.
33,2
0,5
3,5
16,2
0,8
0,9

De werking van middelen op basis van ijzerdimethyldithiocarbamaat (ferbam) en zinkdimethyldithiocarbamaat (ziram) tijdens en nâ de bloei als preventieve bespuiting toe
gepast, bleek evenals voorgaande jaren uitstekend. Ook vóór de bloei was de preven
tieve werking in vele gevallen uitstekend, in enkele gevallen echter minder goed in
vergelijking met een schema koperoxychloride, gevolgd door org. kwik of spuitzwavel
of drie bespuitingen met org. kwik. Een nadere verklaring van de oorzaak hiervan
ontbreekt nog; vermoedelijk spelen de lage temperaturen vóór de bloei een rol bij
de werking van de dithiocarbamaten t.o.v. schurft.
Tabel 41
Werking tegen schurft van ziram-middelen, bij toepassing nâ de bloei; ras Schone
van Boskoop. No. proef: A 16-52-12.
Spuitdata nâ de bloei: 15/5 (infectie 21-23/5) - 27/5 - 11/6 - 9/7 - 4/8.
Waarnemingen: 11 Juli '52; vruchten door schurft aangetast: 1,5%; bladeren met
schurft 8 % ; beide op onbehandeld. Op de behandelde bomen nog
geen schürftaantasting geconstateerd.
Middel

onbehandeld
spuitzwavel standaard
ziram 20 % standaard
ziram 80 % standaard
ziram 20 % G
ziram 8 % D

spuitpercentages

0.6 —0,5
0,15—0,125
0,6 —0.5
0,15—0,125

gemiddeld % vruchten met
schurft bij de oogst
(October 1952)
21,3
0,8
0,4
0,5
0,6
0,2

In 1951 veroorzaakten enige ferbam-middelen bij verneveling in Juni een merkwaar
dige zeer oppervlakkige beschadiging op de vruchthuid van enkele pererassen; er ont
stonden onregelmatige ringen van dunne zwarte lijnen. Vermoed werd dat deze be
schadiging zijn oorzaak vond in het onder bepaalde omstandigheden samenvloeien
van de kleine neveldruppeltjes tot grote druppels van hoge concentratie; de voor ver
neveling relatief grote hoeveelheid uitvloeier, die in de meeste spuitmiddelen voor
komt, werkt dit samenvloeien in de hand.
Om na te gaan of deze beschadiging vermeden kon worden, door bij de verneveling
middelen met minder uitvloeier toe te passen, werd in dit opzicht de werking verge
leken van een ferbam middel met de normale hoeveelheid uitvloeier met een middel,
gemaakt uit dezelfde grondstoffen met gelijk ferbam gehalte, doch met minder uit
vloeier.
De typische beschadigingen die in 1951 gevonden werden, traden niet op, doch wel
bleek, dat het ferbam middel met geringe hoeveelheid uitvloeier minder ruwe vruch
ten gaf dan het middel met de normale hoeveelheid uitvloeier. Als oorzaak van de
verruwing moet vermoedelijk ook hier het samenvloeien van de druppeltjes naar één
kant van de vrucht aangenomen worden, vóórdat de neveldruppeltjes opgedroogd
zijn.
Dinitrorhodaanbenzeen-middelen
In 1951 werd een drietal middelen op basis van dinitrorhodaanbenzeen t.o.v. schurft
onderzocht. Deze middelen, toegepast in preventieve bespuitingen vóór en/of nâ
de bloei, bleken een goede bescherming tegen een schurftinfectie van het gwas te
geven. In het algemeen was de invloed op vruchtkleur en bladstand gunstig.
In dat jaar werd op een viertal grote proefobjecten op enkele pererassen na bespui
tingen in Juni een typische zeer oppervlakkige beschadiging van de vruchthuid ge
constateerd, die geen invloed had op de inwendige kwaliteit of de houdbaarheid der
vruchten.
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De beschadiging bestond uit onregelmatige zwarte strepen en vlekken, die het fruit
een onooglijk uiterlijk gaven; op de veiling werden de vruchten geclassificeerd als
„kroet". De beschadiging kwam bij alle merken van middelen op bovengenoemde
basis voor; zij trad op bij de rassen Bonne Louise d'Avranches (in ernstige mate) en
ook enigermate bij Clapp's Favourite, Precóse de Trévoux en Conférence. In 1952
werden vele rassen appelen en peren bespoten, ook de met name genoemde rassen,
waarop de beschadiging in 1951 voorgekomen was. In dit jaar traden geen bescha
digingen op zoals in 1951.
De rhodaanbenzeenmiddelen werden onderzocht op hun vernevelbaarheid; alle mer
ken lieten zich goed vernevelen.

ONDERZOEK VAN MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN APPELMEELDAUW,

Podosphaera leu-

cotricha (Ell. et Everh.) Salm.
Als routine-onderzoek werd ook weer in 1951 en 1952 de werking van alle nieuwe
typen schurftbestrijdingsmiddelen t.o.v. appelmeeldauw nagegaan.
Het bleek dat org. kwikmiddelen, ferbam-, ziram-, zineb-middelen, colloïdale koper
middelen, captan (N-trichloormethylthiotetrahydrophtaalimide) niet of zeer onvoldoen
de werkten tegen appelmeeldauw bij bespuitingen vanaf het uitlopen van de knoppen.
Alleen met spuitzwavels en in mindere mate met Californische pap is enig effect
t.o.v. appelmeeldauw te bereiken, doch ook bij deze middelen is de bestrijding, zelfs
bij een intensief spuitschema vóór de bloei (4 bespuitingen in relatief hoge concen
traties vóór de bloei; de eerste zodra de knoppen schuiven), terwijl na de bloei met
zwavel wordt doorgespoten, niet afdoende. De meeldauwaantasting van de loten wordt
ongeveer tot de helft teruggebracht, zelden meer. Voor het overige moet men zich
voorlopig behelpen met het uitknippen van de overblijvende aangetaste scheuten. Tot
eenzelfde conclusie is men ook in Duitsland en Zwitserland gekomen.
Actidione, een antibioticum gewonnen als bijproduct bij de streptomycine productie,
werd toegepast tegen meeldauw op appel in concentraties van 1 deel per millioen
en 5 delen per millioen. In 5 delen per millioen was de werking tegen meeldauw on
geveer gelijk aan die van de spuitzwavels, doch beslist niet beter. Schade aan het
gewas trad niet op.
In 1951 werd de werking t.o.v. meeldauw van het niet meer in de handel zijnde
middel Karathane (een crotonzuur-derivaat) onderzocht. Het effect was ongeveer
gelijk aan dat van spuitzwavel; vermoedelijk iets minder, beslist niet beter.

ONDERZOEK VAN MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN HET „VUUR" IN GLADIOLEN,

DidymeUa macrospora Kleb.
In de praktijk wordt aan de vuurbestrijding in gladiolen minder aandacht besteed dan
aan de bestrijding van het vuur in tulpen (Botrytis tulipae (Lib.) Lind.) In de laatste
jaren is in diverse proeven gebleken, dat met zinkaethyleen-bis-dithiocarbamaten (zineb)
zeer goede resultaten verkregen kunnen worden; bij vele rassen die vatbaar zijn voor
„vuur" bleek, dat bij een goed uitgevoerde bestrijding een belangrijke meeropbrengst
in gewicht en in aantal leverbare knollen verkregen werd.
In de proeven in 1951 en 1952 werd zineb gespoten en geneveld, resp. naar rato van
800 en 80 1/ha; bij beide methoden werd evenveel werkzame stof op het gewas ge
bracht. De bespoten veldjes gaven in 1951 een gemiddelde meeropbrengst t.o.v. onbe
handelde van 36 kg/are, de vernevelde 28 kg/are. In het aantal leverbare knollen was
weinig verschil tussen beide behandelingen onderling; wel was van beide behandelingen
het verschil met onbehandeld aanzienlijk.
In 1952 werden opnieuw in een aantal proeven goede resultaten bereikt met de zink-
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aethyleenbisdithiocarbamaten; in tabel 42 is het resultaat van een proef weergegeven;
de overige proeven vertonen op een enkele uitzondering na, waarbij de aantasting niet
van betekenis was, ongeveer hetzelfde beeld. Dinitrorhodaanbenzeen-spuitmiddel bleek
niet voldoende werkzaam.
Tabel 42
Proef tegen „vuur" in gladiolen, ras Polynesië;
uitgeplant ziftmaat 5/6; in 3-voud uitgevoerd.
Middel

Gemiddelde
SpuitVerhouding van
concentratie waardering van de gemiddelde % van de ziftmaten (zift 14
de aantasting
opbrengst t.o.v. + zift 12/14 + zift 10/12 +
zift 8/10 = 100
op 2-9-'52 1)
onbehandeld
(100)
zift 14
zift 8/10
%
%

onbehandeld
zineb standaard
zineb spuit „G"
zineb spuit „R"
zineb spuit G II
zineb spuit V
rhodaanbenzeen spuit
J)

100
137,4
131,9
122,0
128,6
125,3
92,3

4,0
7,7
6,7
6,3
6,0
7,0
4,7

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,5

10.5
37,1
33,8
24,9
26,0
27,7
8,5

12,6
3.7
6.3
5,7
5.1
5,8
15,2

10 = vrij van aantasting, hoe lager het waarderingscijfer, des te sterker de aantasting.

Botrytis tulipae
(Lib.) Lind.
Met ferbam-middelen (ferridimethyldithiocarbamaat) en zineb-middelen werden ook
in 1952 weer uitstekende resultaten tegen „vuur" bereikt, welke ook tot uiting kwamen
in een hogere opbrengst van leverbare bollen. Tussen beide typen middelen kwamen
geen duidelijke verschillen naar voren (zie tabel 43). Alle proeven werden in 5 her
halingen uitgevoerd.

ONDERZOEK VAN MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN „VUUR" IN TULPEN,

Tabel 43:

Verhoudingscijfers van de gemiddelde onbrengsten

(= 100).

Middel

t.o.v. onbehandeld
% ziftmaten 12 en 10
zift 12+zift 11
+ zift 10 = 100

Proefterrein

Noordwijk

onbehandeld
ferbam standaard
ferbam spuit B
zineb standaard
zineb spuit G
zineb spuit R
zineb spuit G 11
zineb spuit V
rooidatum
ras

Limmen

Limmen

Noordwijk

100
107,7
108,9
109,5
106.2
110,0
105.3
107,7

100
107,2
107,2
106.1
107.2
105,6
105,6
114,4

100
114,6
108,2
113,5
109,4
109,4
117,0
114,0

8-7-'52
24-6-'52
William Pitt Proserpine

4-7-'52
Red Pitt

Hillegom
100
107,6
106,8
113,4
113,4
107,0
109,2
110,8
8-7-'52
William Pitt

zift

12

22.1
34.3
32,5
34.2
37.4
34,9
43,2
34,4

zift

10

40.6
28,9
30.2
30,8
21.7
31.3
22,7
28,2

4-7-'52
Red Pitt
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Het is uit proeven die in 1951 en 1952 genomen zijn, gebleken dat niet alleen het mid
del, doch ook het bespuitingstijdstip van grote betekenis is bij de vuurbestrijding. Door
gunstige keuze van het bespuitingstijdstip (kort vóórdat de weersomstandigheden zoda
nig worden dat opnieuw infectie optreedt) kan het resultaat van de bespuitingen nog
belangrijk verbeterd worden. Er bleek een parallelliteit te bestaan tussen de perioden
waarin de schurftinfectie op het fruit optrad en de „kritieke" periode voor het optre
den van vuur. De waarschuwingen die voor de schurftbestrijding gegeven worden,
zouden eventueel van nut kunnen zijn om zo nodig correcties aan te brengen in het
schema van bespuitingen tegen vuur.
Om de invloed van bepaalde „kritieke" data te bepalen werden objecten met elkaar
vergeleken, die op één van de data, waarop waarschijnlijk een infectie van „vuur"
plaats vond, niet bespoten werden (zie tabel 44). Vooral 5 Mei blijkt zeer belangrijk
te zijn voor het optreden van vuur!

Tabel 44

Proefschema
— = niet bespoten, + = bespoten
nummer objecten

Spuitdata

1

_

10-4-'52
23-4-'52
6-5-'52
26-5-'52
9-6-'52

—
—

2

3

+

+
+

+

+
+
+

4

5

6

+

+
+

+
+
+

—

+
+
+

+
+

—

+
+

gemiddelde standcijfers van de objecten

—

+

7

8

+

+
+
+
+
+

+
+
+
—

n.a. = object niet aanwezig

Datum
beoordeling

Ras

Plaats

2-6-'52

5,2

8,6

7,2

7,8

6,9

7,4

8,4

19-6-'52

5,5

7,1

7,8

7,0

6,6

8,3

7,8

17-6-'52
24-6-'52

5,3
4,3

7,3
6,5

7,2
6,0

7,9
6,7

7,1
5,9

7,5
6,7

6,6
5,8

7,0
7,2

Wm. Pitt

Hillegom

4-6-'52
18-6-'52

3,8
0,4

6,0
2,8

n.a
n.a

5.6
2.7

5,1
2,8

5.9
2,9

6,0
2,7

6,4
3,6

Red. Pitt

Leiden

x)

Proserpine

Heiloo

Wm. Pitt

x) Op beoordelingsdatum 4 maal bespoten, evenals object 2
Percentages van de ziftmaten 12 en < 12 t.o.v. totaal gesorteerd in de objecten.

zift 12
zift 11 + 10
+ <10
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25
75

34
66

39
61

32
68

37
63

35
65

39
61

Red. Pitt

Leiden

ONDERZOEK VAN MIDDELEN TER
BESTRIJDING VAN DE BLADVLEK-

VERLOOP VAN
VAN DE
0E AANTASTING

20-1

onbehandeld
rhotote„zeen 1,
rhodaanbenzeen

'9-1

„

KENZ1EKTE VAN TOMAAT

2

Cladosporium fulvum Cke.

In 1951 en 1952 werd de wer
king van een aantal zineb-middelen tegen deze aantasting on
derzocht en vergeleken met de
in de praktijk tegen deze ziekte
veel gebruikte middelen op ba
sis van dinitrorhodaanbenzeen.
De werking van de zineb-spuiten -stuifmiddelen was evengoed
of zelfs beter dan die van laatst
genoemde middelen. Bladver
brandingen, zoals wel eens op
traden wanneer men de rhodaanbenzeenmiddelen iets te
dik stuift, treden met de zinebmiddelen niet op (zie grafiek
V).

(afgekeurd)

Grafiek V

Het is gebleken dat de zineb-spuitmiddelen in de kassen ter voorkoming van Cladosporium-aantasting zeer goed verneveld kunnen worden.
De grafieken VI en VII betreffende het verloop van de aantasting, bij een proef ge
nomen in zesvoud waarin naast elkaar gespoten en geneveld werd, laten dit duidelijk
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Gewervelde dieren
BESTRIJDING VAN DE BRUINE RAT, Rattus norvegicus B.
STREEKACTIES

Tot nu toe werd voor het organiseren van de streekacties ons land verdeeld in een
5-tal zo goed mogelijk geisoleerde districten en had de actie in deze districten opeen
volgend plaats tussen half December en eind Januari. Een vrij lange periode dus,
met als nadeel dat de propaganda voor de deelneming om practische redenen enigs
zins verwaterde. Daarom werd in 1951 een proef genomen om de actie in het gehele
land in één week te houden. Hiervoor werd gekozen de week van 14 tot en met 21
December.
Deze proef is uitstekend geslaagd, zodat in het vervolg deze bestrijdingsacties in één
week in het gehele land zullen plaats hebben.
Ten behoeve van deze campagne werd door de reclamekunstenaar Koen van Os een
affiche ontworpen met het motto: „Ratten. . . . niet laten zwelgen, maar verdelgen".
Een reproductie van deze affiche werd gebruikt als blikvanger voor de omslag van
het verslag van de streekactie 1950/51. Daarnaast werd door de afdeling Voorlich
ting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening een folder
ontworpen voor huis aan huis bezorging in de deelnemende gemeenten.
In totaal werden 5633 (vorig jaar 12350) affiches en 130.000 (vorig jaar 88400) fol
ders en 4132 verslagen van de streekactie 1950/51 uitgegeven.
Op 19 November werd voor de radio een vraaggesprek gehouden, waarbij de orga
nisatie van de rattenbestrijding, in het bijzonder voor de kleinere gemeenten, werd
toegelicht.
Aan dit vraaggesprek verleenden hun medewerking de heren J. H. Avis, burgemeester
van Midwoud (N.H.) en voorzitter van de Commissie inzake rattenbestrijding in
West-Friesland, H. L. Groenendijk van de Afdeling Voorlichting van eerdergenoemd
Ministerie en Ir A. J. Ophof, Chef van de Afdeling Gewervelde Dieren van de Plantenziektenkundige Dienst.
Voorts vond in dit verband een televisie-uitzending plaats, welke zich in een zeer
goede pers mocht verheugen.
Zowel de Nederlandse Christelijke Radiovereniging als de combinatie AVRO-VARA
wijdden een uitzending voor de schoolradio aan het rattengevaar en de rattenbe
strijding.
Ten behoeve van deze actie werden 48 (vorig jaar 49) propaganda-lezingen en in
structievoordrachten gehouden. In totaal werden 3.955.940 (vorig jaar 3.518.500)
lokaasporties besteld.
Uit de resultaten van de actie in 1951 kon de verheugende conclusie worden getrok
ken dat gemiddeld over het gehele land een groter aantal gemeenten deelnam dan
in 1950.
In het bijzonder in de provincie Overijsel en Friesland steeg het percentage deelne
mende gemeenten sterk. Jammer genoeg werd het gemiddelde deelnemingspercentage
gedrukt door een sterke teruggang in de provincie Groningen.
In 1952 werd de landelijke actie gehouden in de week van 13—22 December. De
Nederlandse pers werd voor deze actie van copy voorzien door de Afd. Voorlichting
van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Wederom werd een schoolradio-uitzending gewijd aan de rattenbestrijding, waarop
door diverse personen werd gereageerd met een verzoek om advies.
Op 17 November 1952 werd een radio-causerie getiteld „Rattenbestrijding ook een
taak van boer en tuinder" gehouden in de landbouwrubriek van voornoemd Ministerie.
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Aan propagandamateriaal werd dit jaar verzonden: 150.000 folders, ca. 6000 affiches
en ruim 5300 exemplaren van het verslag van de streekactie 1951, terwijl in het
kader van de actie 49 lezingen zijn gehouden.
Het totale aantal bestelde lokaasporties bedroeg dit jaar ca. 4.200.000.
Een contact met de Burgemeester van Leimuiden en de hoofdingenieur-directeur der
Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland leidde er toe dat de Heer J. W. de Ridder,
bouwkundige van genoemde Dienst te Alpen a/d Rijn, belast werd met de technische
leiding van de ratten- en muizenbestrijding van de rattenbestrijdingscommissie Leiden
en omgeving.
Met de Burgemeester en de Jachtopziener van Schiermonnikoog had een bespreking
plaats in verband met het veelvuldig voorkomen van bruine ratten op het gehele
eiland. Vooral de vogelstand heeft daarvan veel te lijden. De laatste 10 jaar is deze
op het eiland aanmerkelijk achteruitgegaan. Getracht zal worden het gebied opnieuw
ratvrij te maken, waartoe in December 1952 een actie met scilla-middelen heeft plaats
gehad, terwijl in 1953 gepoogd zal worden het eiland geheel vrij van ratten te maken.
Voorts werd een bespreking gehouden met de afdeling Natuurbescherming van het
Staatsbosbeheer te Utrecht. Het vogeleiland „De Scheelhoek" ondervindt nl een zeer
grote overlast van bruine ratten. Ook hier zal gepoogd worden het eiland vrij van
ratten te maken.
In 1951 en 1952 werden buiten het kader van de streekacties een aantal voordrachten
over de bruine rat gehouden en werden in resp. 157 en 118 gevallen schriftelijke en
in resp. 90 en 208 gevallen advies verstrekt na onderzoek ter plaatse.

BESTRIJDING VAN DE ZWARTE RAT, Rattus rattus L.
Ook voor de verdelging van de zwarte rat werd in 1951 een algemene actie georga
niseerd in die streken waar dit dier voorkomt, en wel in de zomer en in die periode,
waarin de voorraadschuren leeg zijn doordat de oude oogst is verbruikt en de nieuwe
nog niet binnen is.
Ten behoeve van deze actie werden 14.385 folders en 648 affiches uitgegeven, ter
wijl totaal 71.909 zg. zwarte-rat-torpedo's door de gemeenten werden aangeschaft.
In totaal namen in 1951 39 gemeenten aan deze actie deel.
In 1952 namen 68 gemeenten aan deze actie deel, een flinke vooruitgang dus na
1951; de winst werd voornamelijk geboekt in Limburg, Zeeland, Friesland en Gro
ningen.
Het aantal bestelde zwarte-rat-torpedo's (ruim 58000) bedroeg ca 13000 minder dan
in 1951, hetgeen in hoofdzaak kan worden verklaard door het feit dat enkele ge
meenten het restant van hun voorraad 1951 gebruikten.
Ter bestrijding van de zwarte rat werden 23 schriftelijke adviezen afgegeven en 35
na onderzoek ter plaatse.
In 1952 werd een begin gemaakt met een onderzoek om na te gaan in hoeverre de
hier voorkomende Alexandrijnse rat inderdaad een afzonderlijke soort is dan wel een
variëteit van de gewone zwarte rat. Door gebrek aan plaats is dit onderzoek gestaakt
moeten worden en overgedragen aan het Proefdieren-instituut T.N.O. te Utrecht.
Door gebrek aan proefdieren konden dit jaar geen eigen onderzoekingen worden
ingezet.

BESTRIJDING VAN DE WOELRAT, Arvicola terrestris L.
In het kader van het onderzoek naar de biologie van de woelrat (zie blz. 227), werden
een aantal onderzoekingen verricht over de voorkeur van het dier t.o.v. verschillende
cultuurgewassen.
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In de eerste plaats werd onderzocht of de zeer speciale voorkeur die de woelratten
m het vrije veld vertonen voor appels op type IV en IX ook in het laboratorium
zou zijn aan te tonen. De proeven werden genomen met onveredelde onderstammen.
Bij deze proeven bleek geen voorkeur te bestaan voor een bepaald type.
Het lijkt waarschijnlijk dat de zeer duidelijke voorkeur in de praktijk afhankelijk is
van de assimilaten uit de enten en van de mate waarin de diverse typen onderstam
men in staat zijn om deze assimilaten op te slaan.
Bij een keuzeproef tussen een groot aantal groentensoorten werd geen duidelijke
voorkeur voor een bepaalde soort geconstateerd, zodat helaas nog niet over een spe
cifiek lokaas beschikt wordt i.v.m. de bestrijding. Bij een serie laan- en sierbomen
bleek een uitgesproken voorkeur voor wilgen en populieren, terwijl elzen in het ge
heel niet werden aangeknaagd. Wildafweermiddeien bleken voor de woelrat geen
afstotende werking te hebben.
Naast deze laboratoriumproeven werd de Wervershoof (NH) een methode ontwik
keld om woelratten levend te vangen, te wegen, te meten, te sexen en te merken.
De gevangen dieren werden hierna weer losgelaten en na ± 14 dagen weer terugge
vangen. Uit deze vangstresultaten werden aanwijzingen verkregen over de bevolkings
dichtheid, de groei van de dieren in de natuur, migratie, enz. Het bleek dat ± 13
woelratten per ha nog geen noemenswaardige schade aanrichtten aan de zeer kwets
bare tuinbouw in dit gebied. De dichtheid van de woelratbevolking bleek in zeer
sterke mate afhankelijk van de dichtheid van de begroeiing van de slootkanten.
Hoe schoner de sloot is, hoe minder woelratten er voorkomen.
Van de gemeente Benschop werd een klacht ontvangen over de aanzienlijke schade,
die woelratten en veldmuizen aan de fruitteeltbedrijven veroorzaken. In een jonge
aanplant bv. bleek 50% der bomen te zijn vernield.
Hoewel men oorspronkelijk van plan was het ongedierte gezamenlijk te bestrijden,
moest van een algemee actie in verband met de hoge kosten, worden afgezien.
De burgemeester van Benschop zegde evenwel toe aan de Raad een gemeenteverordering inzake de bestrijding van woelrat, veldmuis en bruine rat, ter goedkeuring
voor te leggen.
In totaal werden bij de bestrijding van de woelrat 187 schriftelijke bestrijdingsadviezen verstrekt en 137 na onderzoek ter plaatse.
BESTRIJDING VAN DE VELDMUIS, Microtus arvalis Fall.
Het onderzoek naar de populatie-schommelingen van de veldmuis zoals dit in 1950
in de Betuwe was opgezet, werd in 1951 en 1952 voortgezet. Het aantal veldmuizen
bleek in 1951 in de gehele Betuwe in de weilanden zeer gering te zijn, slechts in de
herfst werden er in de ruim honderd proefweilanden en drietal gevangen.
Uit het onderzoek bij Culemborg, waarbij de muizenpopulatie in diverse biotopen
werd geteld, bleek dat het aantal dieren in de wegbermen echter zeer sterk was toe
genomen. (2—20 per 100 vallen).
Het bleek dat de geconstateerde stijging van de bermenpopulaties in het voorjaar van
1952 doorzette en verder in de loop van de zomer en herfst constant bleef.
In de weilanden begon deze stijging zich ruim een jaar later dan in de bermen te
manifesteren en in de zomer van 1952 kwam het tot een lawineachtige ontwikkeling.
Waren in het voorjaar nog slechts enkele proefvelden in het westen van de Betuwe
(Leerdam) door veldmuizen bewoond, in de herfst bleek dit gebied zich enorm te heb
ben uitgebreid.
In het voorjaar van 1952 werden 3 veldmuizen in de ruim 100 proefvelden gevangen,
in het najaar 300.
Met grote belangstelling worden de voorjaarstellingen in 1953 tegemoet gezien.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat in de toekomst een muizenplaag zal kunnen worden
„voorspeld" en dat de bestrijding niet meer zal moeten plaats hebben tijdens een reeds
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uitgebroken plaag, doch kan worden uitgevoerd vóórdat er sprake is van een werke
lijke plaag. Echter is de stand van het onderzoek nog niet zover gevorderd, dat defi
nitieve conclusies kunnen worden getrokken.
In 1952 werd door een aantal gemeenten langs de Maas de bestrijding van veldmuizen
verplicht gesteld.
Er werden 17 schriftelijke adviezen verstrekt en 37 na onderzoek ter plaatse.
BESTRIJDING VAN ANDERE MUIZEN
In 1952 werden ter bestrijding van huismuizen, Mus musculus L., 21 schriftelijke
adviezen en 33 adviezen na onderzoek ter plaatse verstrekt.
Ter bestrijding van bosmuizen, Apodemus sylvaticus L., werd een schriftelijk advies
en een advies na onderzoek ter plaatse verstrekt.
Na onderzoek ter plaatse werd ter bestrijding van de woelmuis één advies verstrekt.
BESTRIJDING VAN DE MOL, Talpa europaea L.
Met de Rijkslandbouwconsulent te Zutphen vond een bespreking plaats inzake een re
gionale mollenbestrijding in diverse buurtschappen (gemeenten Lochern en Vörden).
Overeengekomen werd dat hier een algemene bestrijdingsactie zal worden gorganiseerd.
Er werden ter bestrijding van mollen 95 schriftelijke adviezen verstrekt en 12 na on
derzoek ter plaatse.
Dat de belangstelling van het publiek voor de ratten- en muizenbestrijding begint toe
te nemen kan o.a. worden opgemaakt uit tabel 45.
Tabel 45:

Overzicht van de in Wageningen ontvangen ratten- en muizenklachten in
1950, 1951 en 1952:
ratten

muizen

1950
1951

250
356

25
28

1952

580
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ALGEMENE INSTRUCTIES
Het is gebleken, dat de zuiveringsfirma's, die zich bezig houden met de verdelging
van ratten en muizen, niet altijd geheel op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikke
lingen op dit gebied. Daarom wordt het personeel van deze zuiveringsfirma's op de
hoogte gebracht van de nieuwste technieken. Hiermede is in 1952 een begin gemaakt.
Daartoe wordt gedurende verscheidene dagen een aantal voordrachten met films en
lichtbeelden over dit onderwerp gehouden, gevolgd door demonstraties aan de hand
van praktijkgevallen.
Voorts ligt het in de bedoeling het daarheen te leiden, dat de ratten- en muizenbestrij
ding in de gemeenten centraal wordt geleid door een daartoe aangewezen persoon.
Deze zal dan door onze Dienst worden opgeleid. Dit betreft uiteraard vnl. de kleinere
plattelandsgemeenten. De grotere gemeenten hebben in de regel een dienst, die de
ratten- en muizenbestrijding uitvoert. Ook het personeel van deze gemeentediensten
wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de nieuwere onwikkeling bij dit werk.
Dit geschiedt op dezelfde wijze als voor het personeel van zuiveringsfirma's.
Aan het eind van 1952 werd een cursus gegeven aan het daarvoor aangewezen per
soneel van de gemeenten Rotterdam, Nijmegen, Oegstgeest, Breukelen, Zutphen en
Akkrum.
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ANDERE GEWERVELDE DIEREN
MUSKUSRAT, Ondatra zibethica L. (zie blz. 91 en 229)
REE, Capreolus capreolus (L.)

De reeënstand in n.o. Overijsel en de aangrenzende delen van Friesland en Drente
schijnt zich in 1951 aanzienlijk te hebben uitgebreid. In dit gebied, alsmede in Twente
en op de Veluwe, werd enige schade aan gewassen berokkend. Het aantal meldingen
over reeënschade was in 1952 echter veel kleiner.
WILD ZWIJN, Sus scroja L.

Wilde zwijnen afkomstig uit het Reichswald, richtten in beide jaren in de omgeving
van Groesbeek en het noorden van Limburg plaatselijk ernstige vernielingen aan. Van
minder betekenis was dit aan de Veluwezoom, in Twente kwam plaatselijk schade
voor. In 1952 werd uit de omgeving van Udenhout ook enige schade aan aardappe
len en granen gemeld.
HAAS, Lepus europaeus Pallas

Een enquête over de hazenschade, gehouden door de Nederlandse Fruittelersorgani
satie onder haar leden, werd door ons uitgewerkt. Hierbij werden de volgende re
sultaten geboekt:
1). Uit grafiek VIII blijkt, dat de hazenschade aan fruitaanplantingen hoofdzakelijk
in de maanden December, Januari, Februari en Maart wordt aangebracht.
2). Grafiek IX toont aan, dat in een strenge winter de hazenschade veel aanzienlijker
is dan in een zachte. In de strenge winter 1946/1947 was de hazenschade twee
à driemaal zo groot als in de daaraanvoorgaande of de daaropvolgende regen
winters.
3). Tevens blijkt uit grafiek IX, dat de uitgaven aan wildafweermiddelen (afraste
ring, smeermiddelen enz.) pas stijgt na de slechte ervaringen in een strenge winter.
4). Hazenschade aan een fruitaanplanting is het gevolg van voedselgebrek. Vooral
bij sneeuwbedekking kan de schade aanzienlijk worden.
5). Hazenschade wordt voor minstens 75 % aangebracht in bedrijven die jonger zijn
dan 6 jaar.
6). Kleine bedrijven dragen per ha veel grotere financiële lasten van de hazen dan
grote bedrijven. Worden de lasten van de kleine bedrijven (0—5 ha) per ha op
100 gesteld, dan zijn die op iets grotere bedrijven (5—10 ha) per ha nog onge
veer 63 en op bedrijven groter dan 10 ha ongeveer 24. M.a.w. de grootste be
drijven dragen per ha slechts V t van de financiële lasten, die kleine bedrijven
ten gevolge van de aanwezigheid van hazen ondervinden.
7). Na een voorzichtige calculatie zijn wij tot de conclusie gekomen, dat in de jaren
1945—1950 de uitgaven voor het voorkómen van hazenschade jaarlijks minstens
f. 160.000.— bedragen en dat desondanks de jaarlijkse hazenschade nog op min
stens f. 100.000.— te stellen is. Totaal is dat per jaar dus tenminste f. 260.000.—
waarvan 63 % aan afweer besteed is, terwijl de resterende 37 % hazenschade is.
8). Wordt het aantal gevallen van schade door hazen aan de fruitteelt op 100 gegesteld, dan is dat voor konijnen 22; voor muizen 18; voor ratten (voornamelijk
woelratten) 10; voor reeën 3 en wilde varkens 1.
9). Ook over vogels kwamen bij deze enquête vele klachten over schade aan fruit
binnen. Stellen wij het aantal klachten over schade door spreeuwen op 100, dan
is dat aantal voor kraaiachtigen (zwarte kraaien, roeken en kauwen) ook 100;
voor eksters 65; voor duiven (w.o. houtduiven en postduiven) 43; voor vlaamse
gaaien 39; voor fazanten 22; voor huismussen 17; voor merels 9.
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Grafiek VIII

Percentage

DE AANWEZIGHEID VAN HAZENSCHADE

Wat het weren van hazenschade be
treft, deden wij nog enkele ervaringen
op, die voor de praktijk van belang
kunnen zijn. Zo blijkt het een voor
deel te zijn om snoeihout zolang in
de fruitaanplanting te laten liggen,
als dit vanuit fruitteeltkundig oog
punt toelaatbaar is. Zodra de weers
omstandigheden slecht worden (bv.
bij sneeuwval) of indien er een haas
met veel knaaglust in de fruitaan
planting komt, dan bemerkt men de
hazenschade direct aan het schillen
van het snoeihout. Men kan dan tij
dig maatregelen nemen, zoals af
schot of gebruik van wildafweermiddelen.
In een enkel geval gelukte het ons door middel van schrikdraad een bosaanplanting,
die al enige malen door hazen was weggevreten en weer opnieuw was ingeplant, te
beschermen tegen de hazen. Een schikdraadafrastering eist echter zeer veel zorg en
is beslist niet in alle omstandigheden tegen hazen en konijnen te gebruiken.
Enkele groentetelers hadden moeilijkheden o.m. met hazen in koolaanplantingen en
zelfs in ernstige mate in rode kool. Langs de duinstreek had men zeer gunstige erva
ringen met het spuiten van loodarsenaat op jonge bonenplantjes. Na eenmaal bespuiten
bleven zowel de hazen öls de konijnen er af.
In de herfst van 1949 en in het voorjaar van 1950 breidde zich vanuit Frankrijk de
tularaemie via de hazen, konijnen, muizen en ratten naar het noorden uit. Deze voor
,de mens verre van ongevaarlijke ziekte bleef echter in 1950 tot in zuid België be
perkt en breidde zich ook daarna niet uit tot in onze gewesten.
KONIJN, Oryctolagus cuniculus (L.)

Hoewel het konijn reeds enige malen bij de hazen ter sprake kwam, zij nog het vol
gende gemeld. Het aantal gevallen van konijnschade aan de groenteteelt en aan
Grafiek IX
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bos- en tuinbeplantingen overtrof verre het aantal klachten over hazenschade. In het
bijzonder werd veel schade ondervonden aan verscheidene kool- en bonensoorten en
aan witlof. In verschillende plantsoenen en tuinen bleek het onmogelijk om zonder
hoge afrastering siergewassen te planten. In de bosbouw blijft de konijnenschade
aan de jonge aanplant een ernstig probleem.
BUNZING, Putorius putorius putorius (L.),
WEZEL, Mustela nivalis L.

HERMELIJN, Mustela erminea L.,

Ditmaal ontvingen wij over deze roofdieren nagenoeg uitsluitend loftuitingen. Het
was blijkbaar vele buitenmensen opgevallen, dat met de muizenplaag in 1950 de
stand van deze drie roofdieren ook sterk toegenomen was. Derhalve pleitten velen
van hen voor een minder rigoureuze bestrijding van deze viervoeters, omdat zij in
deze dieren een belangrijke vijand van muizen en ratten zien. Het is ons echter on
bekend of deze drie rovertjes te sterk bejaagd worden. In bepaalde gebieden zal dit
wel het geval zijn, maar juist in de polderstreken, waar de muizenplagen vaak het
hevigst zijn, is het onwaarschijnlijk dat de mens door intensieve achtervolging de
roofdierenstand zo laag heeft gehouden, dat daardoor onder meer de muizenplaag
bevorderd zou zijn.
De toeneming van deze roofdieren boven de normale stand is juist een gevolg van
de muizenplaag. Door de overmaat van voedsel kan zo'n terrein tijdelijk ook meer
roofdieren nerbergen. Met het ineenzakken van de muizen-populatie verdwijnen bijna
in hetzelfde tempo de roofdieren. Het is zelfs bekend, dat in bepaalde gevallen de
prooidieren en de roofdieren door dezelfde oorzaak gedecimeerd worden, zoals is
aangetoond bij de muizenplaag van 1935, waarbij en muizen en roofdieren door coccidiose stierven.
Dit neemt echter niet weg, dat een zekere bescherming van deze roofdieren juist in
gebieden, waar bejaging plaats heeft, van belang kan zijn. Zij toch vormen een van
de vele factoren, waardoor een muizen- en een rattenpopulatie binnen zekere grenzen
gehouden kan worden. Dat geldt ook voor andere scnadelijke dieren, zoals konijnen.
Bovendien deden wij de ervaring op, dat de bunzing een bondgenoot van ons is bij
de bestrijding van de ons land binnendringende muskusratten. Vooral jonge muskus
ratten hebben van de bunzing zeer veel te duchten. Derhalve staan wij zeker niet
achter een drastische bestrijding van deze roofdieren; ongetwijfeld spelen zij een niet
te onderschatten rol bij het handhaven van een zeker evenwicht in de natuur.
Tenslotte zij nog als curiositeit vermeld, dat in een villa in 't Gooi een bunzing op
zolder zijn voorraadschuur had aangelegd. Men vond er behalve resten van vogels,
veel resten van kikvorsen. Het is bekend, dat de kikker een belangrijk prooidier voor
de bunzing is.
KIKVORS, Rana spp.

Nu wij toch over kikkers schrijven, willen wij hier nog enige klachten over dit dier
behandelen, hoewel deze viervoeters niet in de reeks van zoogdieren thuis horen. Wij
ontvangen nl. een toenemend aantal klachten over het gekwaak, dat dit dier in het
voorjaar maakt. Dergelijke klachten betreffen trouwens ook vaak de voorjaars-uitin
gen van enige vogelsoorten; de mensheid schijnt steeds minder van de dieren, in casu
van de natuur, te verdragen, waardoor men direct naar uitwegen zoekt om van deze
(tijdelijke) hinder(?) verlost te worden. Zo werd ons dus vriendelijk verzocht om deze
vorsen met een chemisch middeltje het zwijgen op te leggen!
Nog op een andere wijze heeft de kikker de gemoederen, in dit geval de Friese, in
beweging gebracht. In een Fries blad werd nl. een polemiek gevoerd of kikkers al of
niet aardbeien zouden eten. Tenslotte werd het oordeel van de P.D. gevraagd. Daar
een kikker uitsluitend van dieren en wel van zich bewegende dieren leeft, is het uitge
sloten, dat kikkers enige schade van betekenis aan de aardbeiencultuur kunnen doen.
Wel is het mogelijk, dat een in de wind bewegende aardbei in bepaalde omstandigheden
als voedsel wordt genomen, vooral omdat het kikkeroog zeer gevoelig voor rood is,
hetgeen vroeger in de praktijk werd toegepast door kikkers met rode lapjes te vangen.
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vogels
ALGEMEEN

Van landbouwzijde meende men in de laatste tijd, dat onvoldoende maatregelen tegen
vogelschade genomen werden.
Het weren van vogelschade is echter een onopgelost probleem. Vrijwel geen enkele
effectieve methode is bekend. Alleen al het bestrijden van de schadelijke vogels stuit
op onoverkomenlijke hindernissen. Hiervoor zijn vele oorzaken aan te wijzen en
wel:
le. Vogels hebben een groot verplaatsingsvermogen. Hebben zij op een perceel de
val, dan kunnen zij 5 minuten later weer 3 of 4 km verder met hun schadelijk
of nuttig bedrijf bezig zijn.
2e. Vogels hebben een hoge intelligentie en een goed geheugen. Door hun intelligen
tie doorzien zij snel een te duchten gevaar en door hun goed geheugen onthouden
zij bovendien zeer goed de gevaarlijke situaties. Hierdoor onttrekken zij zich
gemakkelijk aan bestrijdingsacties.
3e. Het voorkómen van de vogelschade wordt ernstig bemoeilijkt door de grote aan
tallen vogels, die ons land bevolken. De volgende globale cijfers zijn bedoeld
daarvan een indruk te geven,
huismus: 2 à 3 millioen;
spreeuw: aantal kan tot een millioen oplopen;
houtduif: enige honderdduizenden;
postduiven, sierduiven, verwilderde duiven: tussen 2 en 3 millioen;
roeken (inheems): 100.000;
kauwen, zwarte kraaien, eksters, vlaamse gaaien: tussen 500.000 en 1.000.000;
holenduiven: tussen 20.000 en 40.000.
4e. Bij de vogelbestrijding moeten wij de vogels onderverdelen in standvogels (huis
mus, zwarte kraai, ekster, fazant) en trekvogels. Bij de standvogels hebben wij
alleen met de eigen vogels te maken. Bij de trekvogels komen bij onze eigen
vogels nog een variërend aantal vreemde vogels uit oostelijke en noordelijke
gebieden.
Bestrijden wij standvogels, dan kan een werkelijke vermindering van deze vogels
tot een vermindering van de schade leiden. Bij trekvogels heeft het vaak weinig
of geen zin de inheemse vogels te bestrijden, omdat een wisselend aantal vreemde
vogels voor een belangrijk deel aan de schade meehelpt.
Nederland neemt door zijn bijzondere ligging als doortrekgebied en overwinteringsgebied voor de vogels een belangrijke plaats in. Ontelbare scharen vogels
passeren ons land of overwinteren hier. Bestrijden van deze enorme vogelmassa's
is zinloos. Zelfs al zou men grote aantallen vogels kunnen doden, dan heeft men
kans om enige dagen later weer even rijk met de desbetreffende vogels gezegend
te zijn.
5e. Een volgende moeilijkheid vormt de voortplantingsproductiviteit. Enerzijds kan
deze zo groot zijn dat iedere ingrijpende bestrijding snel te niet wordt gedaan,
zoals dat bij de huismus het geval is. Anderzijds kan deze zo laag zijn, dat het
weinig zin heeft om zich veel moeite en kosten te getroosten ten einde de na
komelingschap te vernietigen. Zo is ons gebleken, dat van de roek en kauw de
jaarlijkse aanwas op 9 à 11 % te stellen is. Deze geringe nakomelingschap wordt
gecompenseerd door een hoge leeftijd van de vogels. In zo'n geval heeft het
weinig zin de nesten te verstoren, doch meer zin de oude vogels te bestrijden. Bij
eksters en zwarte kraaien zien wij juist een hoge nakomelingschap van 30 à
40 % per jaar. Hier heeft nest verstoring dus meer effect.
Wij moeten bij de voortplantingsproductiviteit bedenken, dat deze zo groot is,
dat in het algemeen de soort het jaar daarop ongeveer (met zekere schomme
lingen) even sterk vertegenwoordigd is.
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Dat wil dus zeggen, dat wanneer 2 vogels 10 nakomelingen krijgen, in het daar
opvolgende seizoen ook ongeveer 10 vogels afsterven, zodat het volgende voortplantingsseizoen weer met ongeveer 2 vogels begint. De meeste van deze vogels
sterven in de nazomer en in de herfst. Een bestrijding van schadelijke vogels
heeft in die periode dan ook vaak weinig zin, omdat men door deze bestrijding
een deel van de natuurlijke sterfteoorzaken overneemt.
Slagen wij er wel in om door een bestrijding een bepaalde vogelsoort aanzienlijk
te verminderen, dan schept de natuur weer verschillende mogelijkheden tot een
snel herstel van de soort. De natuur streeft nu eenmaal naar een optimaal aan
tal individuen van iedere diersoort in een bepaald milieu en bij bepaalde om
standigheden. Dit kan o.m. bereikt worden door grotere legsels en geringere
sterfte onder de nakomelingschap.
Dit verklaart waarom vele ogenschijnlijk succesrijke bestrijdingen tot geen en
kele schadevermindering geleid hebben.
6e. Terwijl allerlei schadelijke organismen vrijelijk bestreden mogen worden, geldt
dit niet voor de vogels. De vogels vallen nl. onder de Vogelwet of de Jachtwet,
die hen een zekere bescherming verlenen. Een aantal vogels (o.m. de kraaiachtigen, de houtduiven, de huismussen) zijn wel onbeschermd, maar mogen alleen
met wettige middelen gedood worden. Dat is in de praktijk met het geweer,
waarmede men echter geen spreeuwen of mussen effectief kan bestrijden. Be
halve met het geweer zou men de vogels ook kunnen bestrijden met vergif.
Zeer terecht is voor het gebruik van giftige of verdovende middelen een speciale
vergunning noodzakelijk. Deze middelen zijn eigenlijk alleen te gebruiken tegen
eksters, zwarte kraaien en huismussen. Bij alle andere vogelsoorten is de bestrijdig met vergif ondoelmatig en reeds vanuit dat oogpunt verwerpelijk.

Door de sterk gestegen patronenprijzen is het afschieten van een aantal vogels sterk
verminderd of achterwege gebleven. Hiervan hebben enige vogelsoorten geprofiteerd
en met name vooral de houtduif.
Men moet echter voor het afschieten van 1 kraaiachtige of 1 houtduif ongeveer 3
patronen, dus ± f. 1.— rekenen. Het totale aantal houtduiven en kraaiachtigen
(zwarte kraaien, bonte kraaien, roeken, kauwen, eksters en vlaamse gaaien) zal in
ons land tussen de 1 en 2 millioen liggen.
Om deze soorten enigszins in te perken, zal men per jaar minstens Vi à Va millioen
vogels dienen af te schieten, hetgeen dus ook '/i à V2 millioen gulden zal kosten!
Met nog een goede kans, dat de vogels zich snel van de geleden verliezen herstellen.
Bij de besprekingen met de landbouwkringen werd besloten de aandacht te concen
treren op één vogelsoort en wel de houtduif. In 4 gebieden (in Noord- en Zuid-Hol
land en Zeeland) met de meeste houtduivenschade, zouden gedurende een jaar premiën beschikbaar worden gesteld van f. 0.50 per vogel. Bij de daarop volgende be
sprekingen in de desbetreffende gebieden bleken de jagers unaniem bereid te zijn
aan deze campagnes mee te helpen, vooral omdat zij een onoordeelkundige bestrij
ding met vergif vrezen en hopen te voorkomen.
Het nodige geldbedrag zou voor de helft opgebracht worden door de Overheid, ter
wijl de andere helft door de landbouwers individueel of door de organisaties van
de landbouwers gefourneerd zou worden.
Helaas bleken noch de landbouwers individueel noch de landbouworganisaties deze
belangrijke proeven te willen of te kunnen ondersteunen.
Alleen op Walcheren werd ter elfder ure nog een proef opgezet, waarbij dus dc
helft der onkosten door de Overheid, de andere helft door het particuliere initiatief
zal worden gedragen. De resultaten waren zeer bevredigend. In het resterende deel
van het jaar 1952 werden 541 houtduiven geschoten, terwijl de houtduivenschade
verminderde. In 1953 zal deze proef voortgezet worden.
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Reeds vele jaren wordt ons van de zijde van vogel- en dierenbescherming en jagers
het vuur na aan de schenen gelegd over de funeste gevolgen, die plantenziektenbestrijdingsmiddelen op in het wild levende dieren zouden hebben. In het bijzonder
worden daarbij de vogels genoemd, waarvan aangenomen wordt, dat zij direct door
de bespuitingen gedood zouden worden. Ondanks herhaalde verzoeken onzerzijds ont
vingen wij tot voor kort geen enkele vogel, die aldus gedood was.
De achteruitgang van vogels op terreinen, waar bespuitingen worden verricht, willen
wij niet loochenen. Integendeel, wij onderstrepen dit volkomen. Vooral in boomgaar
den zijn met de komst van de bespuitingen de vogels verdwenen, waardoor de boom
gaarden thans tot de vogelarmste terreinen behoren. Door de bespuitingen wordt
voor korte of langere tijd een gehele insectenpopulatie nagenoeg vernietigd, met het
gevolg, dat de insectenetende vogels van hun voedselbron verstoken zijn en een der
gelijk terrein wel moeten verlaten. Bespuitingen bevorderen dus de emigratie van
de vogels naar elders, wat dus in praktijk wil zeggen, dat de bespuitingen indirect
meehelpen aan een vogelverarming. Want de emigrerende vogels vinden elders maar
weinig opengevallen plaatsen; de rest moet verdwijnen. De natuur kan nu eenmaal
onder bepaalde omstandigheden maar een beperkt aantal van een diersoort herbergen.
In ons dichtbevolkte land zijn de bestrijdingsmiddelen echter onontbeerlijke hulpmid
delen geworden om de agrarische productie op te voeren, zodat wij de vogelverarming
in zulke omstandigheden als een noodzakelijke, zij het ongewilde consequentie moeten
aanvaarden.
Het probleem wordt anders, wanneer middelen in omloop komen, die bijzondere
gevaren voor de gewervelde fauna opleveren. In zulke gevallen zal extra waakzaam
heid geboden zijn en zullen de voordelen die zo'n middel heeft, ernstig afgewogen
dienen te worden tegen de nadelen, die nu eenmaal de vernietiging van een vogel
stand met zich meebrengt. Een middel, dat hiertoe als voorbeeld kan dienen, is parathion. Dit middel heeft voor de praktijk ontegenzeggelijk enige bijzonder belang
rijke voordelen boven andere middelen, maar een bezwaar is zijn grote giftigheid.
Zo werden op Schouwen in 1951 en 1952 in boomgaarden achter de duinen per
hectare vele tientallen merels en zanglijsters door parathionbespuitingen gedood. Hier
mede werden wij voor het eerst geconfronteerd met een massale vogelsterfte, die
direct door een plantenziektenbestrijdingsmiddel werd veroorzaakt.
Het eindeffect zal vergeleken met andere bestrijdingsmiddelen hetzelfde zijn, nl
boomgaarden zonder vogels. Met de andere bestrijdingsmiddelen wordt dit indirect,
met parathion direct verkregen. Toch zijn deze waarnemingen ernstige waarschuwin
gen tegen het gebruik van vergiften, waarvan de P.D. trouwens diep doordrongen
is, maar waarbij gekozen moet worden tussen een lagere of hogere voedselproductie.
Een gulden middenweg dient hierbij te worden gevonden, die de minste consequen
ties voor mens en dier oplevert.
De gesignaleerde massale lijstersterfte was het gevolg van een normale en goed uit
gevoerde insecten-bestrijding. Helaas sneuvelen echter nodeloos dieren ten gevolge
van verkeerd uitgevoerde bestrijdingen. De enorme ganzensterfte in de Noordoost
polder in het najaar van 1951 ten gevolge van het verkeerd toepassen van muizentarwe, laat zien welk een omvang dit kan hebben.
Nog ernstiger wordt de zaak, wanneer men met opzet vergiften gebruikt om vogels
te bestrijden. Helaas hebben verschillende land- en tuinbouwers zich hiertoe laten
verleiden. Wii ontvingen verscheidene met vergif gedode vogels of berichten daar
over (o.a. vele eenden, verscheidene fazanten, postduiven, Kippen en ook enkele
honden). Over de aantallen beschermde vogels, die daarbij gesneuveld zijn, is ons
niets bekend. De catastrophe in de Noordoostpolder heeft wel heel sterk aangetoond
dat vergif niet selectief werkt, maar elk dier doodt, dat ervan eet. Behalve ganzen
sneuvelden daar o.m. hazen, patrijzen, fazanten, bonte kraaien, roeken en kauwen.
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Vandaar dat landbouwers, die eigenmachtig en zonder enig inzicht vergif tegen vo
gels gebruikten, de meest onverwachte (en vaak de minst gewenste) dieren gedood
hebben. De risico's die men neemt zijn niet te verantwoorden. Vooral omdat vogelschade ondanks deskundige uitvoering niet of nauwelijks door het gebruik van vergif
te keren is, behoudens bij huismussen, zwarte kraaien en eksters. Bovendien brengt
men door deze ondoordachte handelingen, waarvan men de consequenties niet kan
overzien, de landbouw onnodig in opspraak. Ook wordt de vrijheid die de land
bouwers en tuinders thans bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen hebben, nodeloos
in gevaar gebracht. Een herhaald misbruik van bestrijdingsmiddelen zal onherroe
pelijk vroeg of laat tot een inperking van die vrijheid leiden.
Mais is het gewas waarin de ernstigste vogelschade wordt ondervonden. De vogels
vormen zelfs de grootste belemmering voor de uitbreiding van het maisareaal, In
vele gebieden denkt men er in verband met de daar aanwezige vogels eenvoudig
niet aan mais te verbouwen.
De omvang van deze vogelschade is wel heel duidelijk gebleken uit een mais-enquête,
die de P.D. in 1952 over het gehele land heeft gehouden.
Er werden 17 oorzaken van schade opgegeven, nl. naast slechte opkomst, 6 tenge
volge van dierlijke parasieten, 6 tengevolge van plantaardige parasieten en 4 tenge
volge van gebreksziekten. De schade werd weergegeven in de (subjectieve) maat
staven: ernstig, matig, sporadisch of ontbrekend.
Vergelijken wij nu het aantal meldingen van ernstige schade door vogels, met het
aantal gevallen van ernstige schade door de overige 16 oorzaken teweeggebracht, dan
nemen de vogels 38 % voor hun rekening!
Bij de gevallen van matige schade was het aandeel der vogels nog 13.3 %, in de
gevallen van ontbrekende of sporadische schade slechts 0.8 %. Het aandeel van de
vogels in de matige en ernstige schade aan mais is vergeleken met de 16 andere
oorzaken dus wel uitzonderlijk hoog te noemen.
De vogelschade blijkt in voor- en najaar nagenoeg gelijk te zijn en wordt door di
verse soorten veroorzaakt. Bovenaan staan de kraaiachtigen (zwarte kraaien, roeken,
kauwen en eksters), die in 47 % der gevallen de schade veroorzaakten. Dan volgen
respectievelijk hout- en postduiven met 20 % (alleen in het voorjaar!), fazanten met
1IV2 % ; huismussen met 10%, spreeuwen met 6%, leeuwerikken met 4% (alleen
in het voorjaar en in z.o. Nederland) en patrijzen met IV2 %.
Het zijn dus vooral de kraaiachtigen, die de maisverbouw ten zeerste bemoeilijken.

HUISMUS. Passer domesticus domesticus (L.)

De huismus vormt bij het weren van vogelschade het grootste economische probleem.
Het aantal klachten is legio.
Zeer ernstig is de schade in pakhuizen, waar zaden of voedselproducten als granen,
rijst, pinda's, enz. zijn opgeslagen. Niet het vreten van de opgeslagen voorraden
vormt de hoofdschade, maar het bevuilen ervan en vooral het stukpikken van de
zakken.
Ook uit verschillende fabrieken ontvingen wij klachten over bevuiling, doordat scha
ren mussen hun bivak in de fabrieken hadden opgeslagen.
Naast de gebruikelijke schade aan zaaizaden, groenten, bloemen, vruchtbomen en
heesters (knoppenpikkerij), ontvingen wij voor het eerst ook klachten over schade
aan bessen, kersen, pruimen en peren.
Tenslotte zagen wij een ernstige vorm van schade door het bevuilen van lakleder,
dat in spanramen buiten moest drogen. De excrementen van de overvliegende mussen
veroorzaakten direct een blijvende vlek in het lak, waardoor grote stukken van het
leder waardeloos werden.
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De bestrijding van huismussen geschiedt ten dele door middel van vangkooien, waar
van momenteel verscheidene landbouwers gebruik maken. Bij een goede toepassing
kan men zijn erf behoorlijk vrij van mussen houden, vooral bij geisoleerde boer
derijen.
In verscheidene delen van het land, waar de ernstigste mussenschade optrad, werden
vrij grootscheepse mussenbestrijdingen gehouden, waarbij de huismus onder zeer be
paalde voorwaarden met vergif bestreden werden. Het aantal vogelvergunningen G,
dat voor deze bestrijdingen noodzakelijk is en die uitsluitend aan Rijksambtenaren
verstrekt worden, was zeer hoog. Bedroeg dit aantal in 1949 121, in 1950, 1951 en
1952 werden respectievelijk 179, 168 en 159 van dergelijke vergunningen uitgereikt.
In het algemeen waren de resultaten van deze streekbestrijdingen uitstekend te noe
men. Daar waar het succes minder gunstig was, werd dit veroorzaakt door minder
goed voeren door de boeren op de lokplaatsen, waar de bestrijding plaats heeft. In
een enkel geval voldeed het bestrijdingsmiddel niet, terwijl de ervaring geleerd heeft,
dat bij te weinig deelneming het succes ook verloren gaat, tenzij het geisoleerde
boerderijen betreft. Indien met succes bestreden werd, verminderde de mussenbevolking met 80 tot 90 %. Door alle voorzorgen was het aantal andere dieren dat
gedood werd, practisch nihil. Op Schouwen werden naast 4600 huismussen nog 2
geelgorzen gedood. In de Hoekse Waard werden OD 1400 huismussen 3 koolmezen,
1 spreeuw en door nonchalanche van een boer 10 tammen eenden gedood.
Uit deze cijfers blijkt wel, dat hoogstens enkele promillen van de gedode vogels be
schermde vogels zijn, hetgeen geheel overeenkomt met de ervaringen in Duitsland, waar
men op veel grotere schaal de huismussen aldus bestrijdt. Tevens blijkt hieruit, dat
een goed uitgevoerde bestrijding met vergif verre te verkiezen is boven het werk van
de mussengilden, zoals dat o.m. op Schouwen en in de Hoekse Waard voorkomt. Een
bestrijding met vergif wordt uitgevoerd door een persoon met ervaring; de vogels zijn
zeer snel dood en er worden nagenoeg geen beschermde vogels gedood. Bij de mussengilden wordt de jeugd bij de bestrijding betrokken, er worden veel beschermde vogels
gedood, terwijl deze bestrijdingsmethode tot veel onnodige wreedheid leidt, die in
tegenstelling met de vergiftiging door vele personen bedreven wordt.
Slechts enkele malen traden ernstige moeilijkheden op, doordat enige personen, die
een vogelvergunning G hadden, buiten de gestelde richtlijnen gingen. Dit zal echter
in de toekomst tot de zeer sporadische gevallen gaan behoren, omdat de instanties die
de bestrijdingen uitvoeren, hebben geleerd welke onaangename gevolgen het roekeloos
omspringen met het vergif ten gevolge kan hebben. Bovendien zijn de regels voor het
gebruik van het vergif strenger geworden.
Sturnus vulgaris vulgaris L.
Na de huismussen doen de spreeuwen wel de meeste schade. Kunnen wij bij de huis
mussen door bestrijding de schade enigszins keren, bij de spreeuwen hebben wij die
mogelijkheden niet. Spreeuwen zijn in tegenstelling tot de huismussen trekvogels. Reeds
in de maand Juni komen de eerste trekkers uit oostelijke gebieden ons land binnen
en vanaf dat moment passeert een stroom van spreeuwen uit alle landen rondom de
Oostzee ons land, van welke stroom bovendien enorme aantallen hier gedurende lange
of korte tijd blijven pleisteren.
In de loop van het voorjaar verdwijnen de spreeuwen weer successievelijk naar hun
broedgebieden. In April is de grootste massa verdwenen, maar nog tot in Mei zijn in
ons land vreemde spreeuwen aanwezig. Wij hebben dus hoogstens 1 à 2 maanden met
onze eigen (talrijke) spreeuwenbevolking te maken. In de overige 10 à 11 maanden
passeert en verblijft hier een belangrijk deel van de spreeuwen, die uit een gebied af
komstig zijn dat wel 30 à 40 maal zo groot is als ons eigen land. Er zijn dan ook en
kele malen spreeuwenwolken gezien, die op een half millioen vogels geschat werden.

SPREEUW,
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Wij kennen geen enkele methode om spreeuwen massaal te bestrijden, waartegen bo
vendien grote bezwaren zijn, omdat de spreeuwen als insectenverdelgers tesamen met
andere vogels een nuttige factor ten aanzien van het evenwicht in de natuur kunnen
vormen. Tegen de enorme spreeuwenmassa's die ons land bevolken en die zich bo
vendien snel kunnen verplaatsen, is niets effectiefs uit te richten. Derhalve zal de
plaatselijke schade zoveel mogelijk gekeerd dienen te worden met vogelafweermidde
len, die weliswaar tot op heden vaak lapmiddelen zijn, maar waarmede men locaal
toch wel enig succes kan hebben. Zo hadden verschillende landbouwers in de Wieringermeer baat bij zgn. kunsthaviken, die opgehangen aan een draad heen en weer
zweven en op spreeuwen een tamelijk afwerende werking hadden.
De grootste schade doen de spreeuwen aan zacht fruit. Alleen al aan lonen voor de
spreeuwenkeerders in de kersenboomgaarden, wordt in ons land per seizoen f. 800.000
à f. 900.000 uitgegeven. Wanneer wij hierbij nog de sociale lasten en bovendien nog
de werkelijke schade die de spreeuwen desondanks aan de kersen aanrichten optellen,
dan komen wij alleen voor de kersen op een economisch nadeel van meer dan een
millioen gulden!
Voorts doen de spreeuwen nog schade aan bessen, appels en peren, zodat de fruitteelt
wel een heel hoge tol aan deze vogels moet betalen.
Daarnaast is de schade aan kiemende granen in de herfst ernstig. Deze schade is vooral
omvangrijk in die gebieden, waar de spreeuwentrek sterk geconcentreerd is, dus in de
kustgebieden of waar spreeuwenslaapplaatsen zijn. De ernstigste klachten kwamen van
Texel, de Wieringermeer, Voorne en Zeeuwsch-Vlaanderen.
Zeer ernstige schade ondervinden de rietcultures van de spreeuwenmassa's. Spreeuwen
gebruiken de rietstengels als slaapplaats en door overbelasting breken deze stengels.
De schade aan riet wordt door deskundigen op f. 200.000.— per jaar geschat. Alleen
al in de Biesbosch werd de spreeuwenschade aan riet in de winter 1950/1951 op
f. 100.000.— getaxeerd. Hier werd geadviseerd om een stuk riet voor de spreeuwen
prijs te geven en hen daar met rust te laten, terwijl zij elders onophoudelijk verjaagd
dienden te worden. Het prijsgeven van een stuk rietveld, teneinde de overige rietvel
den te beschermen, wordt met succes in het Naardermeer toegepast.
Niet altijd gebruiken de spreeuwen riet voor hun slaapplaatsen, hetgeen soms ook on
aangename consequenties kan hebben. Zo werden de bomen voor het Victoriahotel
te Amsterdam als slaapplaats uitgekozen, zeer ten ongerieve van de binnentredende
gasten. Een zwavelzuurfabriek bij Amsterdam werd plotseling door spreeuwen voor
nachtverblijf gebruikt met als gevolg verregaande bevuiling. In beide gevallen konden
de moeilijkheden echter overwonnen worden.
In Zuid-Holland ondervonden enige veehouders veel hinder van groepen spreeuwen,
die op kuilen met gestoomde aardappelen afkwamen, waarbij de bevuiling de meeste
last gaf.
In verband met de grote omvang var. de spreeuwenschade werd de onbeschermde
periode aanzienlijk verlengd. Was deze periode in 1950 van 15 Juni t/m 31 October,
thans is de spreeuw onbeschermd van 1 Juni t/m 31 Maart.

ROEK, Corvus frugilegus frugilegus L., KAUW, Coloeus monedula spp.
ZWARTE KRAAI, Corvus corone corone L„ BONTE KRAAI, Corvus corone comix L.

Deze vogels worden door het publiek in het algemeen met de naam kraaien betiteld.
Dit brengt nogal eens verwarring mee, in het bijzonder over de toe te passen bestrij
dingsmiddelen. Zo werd ons herhaalde malen verzocht roeken en kauwen te bestrijden
met vergiftigde eieren. Dit heeft echter geen zin, omdat beide vogelsoorten niet ge
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specialiseerd zijn op het eieren zoeken. Komen zij bij het voedselzoeken toevallig
een ei tegen, dan zullen zij dat zeker niet versmaden. Uitgelegde gif-eieren zullen zij
echter niet systematisch opzoeken, hetgeen echte eierrovers als zwarte kraaien en ek
sters wel doen, zodat deze laatsten zeer goed met gif-eieren te bestrijden zijn.
Het uitstoten van roekennesten wordt door ons niet meer geadviseerd en zelfs ont
raden. De nakomelingschap van de roeken is zo gering en de moeiten en kosten, aan
het uitstoten verbonden zó groot, dat deze methode van bestrijding weinig zin heeft.
Wel wordt bij grote kolonies, waar de roeken vooral aan mais veel schade kunnen
doen, geadviseerd de oude roeken met behulp van jagers op een zeer koude dag in
begin April van de nesten te houden. Hierdoor sterft de kiem in de eieren. Zo nodig
wordt dit eind April, begin Mei nog eens herhaald.
De nakomelingschap wordt aldus op de meest humane wijze vernietigd. Deze methode
is in elk geval verre te prefereren boven het afschieten in de periode dat er grote
roekenjongen zijn, hetgeen nogal eens plaats vindt.
In enkele gevallen, waarbij de schade der kraaiachtigen een te ernstige omvang aan
nam, werden deze vogels onder bepaalde voorzorgen met vergiftigde zaden bestreden.
Toen ons in de praktijk gebleken was dat deze bestrijding te vaak in een te lange mar
teldood resulteerde, werd deze vorm van bestrijding direct verlaten.
De kauw, die in 1948 nog geheel beschermd en sindsdien gedeeltelijk beschermd was,
is thans geheel onbeschermd, hetgeen ook beter in overeenstemming is met de status
quo van deze vogel. De kauw is nl. als broedvogel talrijk geworden. Bovendien tonen
onze waarnemingen aan, dat ons land vanaf eind September tot eind April een groot
aantal kauwen uit oostelijke gebieden herbergt. De kauw is beslist talrijker dan de
roek en waarschijnlijk beduidend veel schadelijker.
De klacht over de schade van de kraaiachtigen toonde hetzelfde beeld als in voor
gaande jaren, dus schade aan ingezaaide granen en erwten, aan pas gepote aardappelen
en aan bietenplanten, aan rijpe appels en peren en aan kuikens en eieren van kippen
en van in het wild levende vogels. Van deze laatste bezigheid werd de roek nogal eens
abusievelijk beticht.
Het onderzoek naar de economische betekenis der kraaiachtigen werd met kracht
voortgezet. Belangrijk was daarbij de waarneming, dat bij dode vogels in hét bijzonder
het dierlijk voedsel verder in de maag doorverteerd wordt. Dit kon proefondervinde
lijk bewezen worden, waarbij aangetoond werd, dat zachte delen van insecten in
een korte tijd (bv. 20 minuten) reeds verdwenen waren. Harde delen als chitineresten,
verdwenen successievelijk, zodat na 3 dagen bij 21 °C nog maar geringe, ondetermineerbare resten van insecten aangetroffen werden, terwijl plantaardige bestanddelen
in de maag, bv. graankorrels, nagenoeg onaangetast waren gebleven. Deze doorver
tering na de dood van de vogel kan verhinderd worden door formaline in de keel,
slokdarm en maag te gieten.
De consequentie van deze waarnemingen is, dat de uitkomsten van het onderzoek naar
de maaginhoud van de diverse vogels, enigszins twijfelachtig zijn geworden. Deze vo
gels zijn in allerlei uithoeken van ons land geschoten en naar de P.D. opgezonden.
Naarmate zij langer onderweg bleven en naarmate de temperatuur hoger was, ver
teerde het voedsel in de maag verder door. Daardoor kregen wij een eenzijdig beeld
van het menu van de vogels, daar de kans om meer plantaardig dan dierlijk voedsel
aan te treffen daardoor zeer gestegen was. Derhalve hebben wij van deze kraaiachtigen
opnieuw vogels verzameld, waarvan de magen met formaline behandeld waren.
Het roekenonderzoek in het veld werd afgesloten en wacht slechts op zijn uitwerking.
Wel werden nog op grote schaal jonge roeken geringd, zodat in totaal in de laatste
3 jaren door ons ± 1750 nestjongen geringd zijn. Wij ontvingen hiervan talrijke terug
meldingen, maar het is nog te vroeg om hieruit reeds conclusies te trekken. Wel be
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vestigen de terugmeldingen het reeds bekende feit, dat roeken die ouder dan 1 jaar
zijn, in ons land nagenoeg standvogels zijn, terwijl de jongen in hun eerste winter over
wegend naar Engeland gaan, waar zij tot eind April kunnen blijven.
In 1949 hadden wij waargenomen, dat verschillende kraaiachtigen tengevolge van een
bestrijdingsmiddel tot braken kwamen. Wij hebben deze waarnemingen verder uitge
breid en vastgesteld, dat behalve zwarte kraaien, roeken, kauwen en eksters ook post
duiven, spreeuwen, vinken en huismussen tot braken te brengen zijn. Wij zien derhalve
hierin nieuwe mogelijkheden om vogels van zaaigoed te weren.
EKSTER, Pica pica pica (L.)

Wij kregen enige verzoeken om tekeningen van vangkooien voor eksters en enkele
andere kraaiachtigen. Aan de vraagstellers werden schetsen van dergelijke vallen toe
gezonden, maar van succes daarmede is ons niets bekend. Verder werden weer de nor
male klachten over schade aan mais, appels en peren en aan de vogelstand ontvangen.
Ook een enkel geval van beschadiging van rieten daken kwam ons ter ore.
VLAAMSE GAAI, Garrulus glandarius spp.

Naast de vele klachten over plunderingen van nesten van wilde vogels, ontvingen
wij klachten over schade aan doperwten en mais, maar vooral ook aan noten, appels
en peren.
POSTDUIF, Columba livia spp.

In verband met het steeds toenemende aantal klachten over schade door postduiven,
werd veel aandacht aan deze materie geschonken.
Het aantal postduiven is van vrijwel nihil in 1945, opgelopen tot enige millioenen.
Dat is meer dan het totale aantal roeken, zwarte kraaien, kauwen en eksters dat in
ons land broedt. De toeneming van het aantal klachten is derhalve niet verwonderlijk.
Uit een uitvoerige enquête bleek, dat de schade voor 55 % aan peulvruchten (nl.
voor 40% aan erwten, voor 15 % aan andere peulvruchten), voor 27 % aan granen
(nl. voor 14% aan mais, voor 13% aan andere graansoorten), voor 111/2 % aan
koolsoorten (ni. 5V2 % aan koolzaad, voor 6 % aan diverse koolsoorten) en voor
7 % aan diverse gewassen (biet, slaplanten, witlof, aardbeien, augurkenzaad) werd
aangericht.
Van deze schademeldingen was 57 % ernstig tot vrij ernstig. De schade bestond
voornamelijk uit het vreten van zaden en het afgrazen van erwten, koolzaad en di
verse koolsoorten. De schade werd voor 63 % in de maanden Maart, April en Mei
aangericht, dus in de voorjaarszaaitijd. Derhalve werd op een vergadering van be
langhebbenden, besloten om speciaal in die drie maanden over te gaan tot een vrij
willig ophokken der postduiven, hetgeen door samenwerking tussen de Stichting voor
de Landbouw, de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de Nederlandse Organisatie
voor Postduivenhouders geregeld zou worden.
Het een en ander heeft er inderdaad toe geleid, dat in het voorjaar met veel succes
de postduivenschade in de meeste gebieden tot een minimum teruggebracht kon wor
den. Bovendien heeft de ophokmethode gelegenheid gegeven zonodig een opruiming
te houden onder de vele verwilderde postduiven.
HOUTDUIF, Columba palumbus palumbus L.

Ook omtrent de schade door de houtduiven zijn wij thans door een enquête beter
ingelicht. In grote lijnen corresponderen de resultaten met de resultaten van de en
quête over postduivenschade. Öok hier wordt de meeste schade aan peulvruchten
gedaan nl. in 48 % der gevallen; dan volgen weer de granen met 30 %, de kool
soorten met 16 % en diverse gewassen (blauwmaanzaad, chichoreizaad, aardappel,
biet, aardbei, augurkenzaad en kers) voor 6 %.
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Van deze schademeldingen was 84 % vrij ernstig tot zeer ernstig. In de provincie
Noord-Holland werd de schade van de houtduif aan het erwtengewas in een jaar
tijds op f. 30.000.— tot f. 37.000.— geschat.
Het aantal klachten over houtduivenschade is I V 2 maal zo groot als de klachten over
postduivenschade; het aantal klachten over holenduivenschade was vergeleken bij het
aantal houtduivenklachten te verwaarlozen.
Bij vorst en sneeuwval kan de schade aan koolzaad en verschillende koolsoorten zeer
ernstig zijn. Ook bij de houtduif is de schade het grootst in de periode van de voorjaarszaai.
In de zomer is de schade echter ook niet te verwaarlozen. Dus in de periode, dat
de houtduif beschermd was (van 1 April tot en met 31 Juli), is hij beslist schadelijk.
Derhalve is de houtduif sedertdien gedurende het gehele jaar onbeschermd verklaard.
De houtduif is vooral door zijn talrijkheid een schadelijke vogel. De toeneming van
het aantal houtduiven is ten dele veroorzaakt door de aanpassing van deze vogels
aan de menselijke cultuur. Zij zijn steeds talrijker broedvogels in steden en dorpen
geworden. Maar voor een zeer belangrijk deel is de toeneming van de houtduif ver
oorzaakt doordat het afschot na de oorlog sterk verminderd is, hoewel het aantal
geweerdragers in het veld meer dan het dubbele van voor de oorlog is, (nl. meer dan
20.000 jachtactehouders). Daar de prijs der patronen zeer sterk gestegen is en de
bout van de houtduif weinig handelswaarde heeft, is de bejaging van deze vogel
steeds geringer geworden.
In gevallen van zeer ernstige schade werd, indien de jagers niet tot afschieten konden
overgaan, getracht de houtduiven onder zeer speciale voorzorgen met vergif te doden.
Het succes was echter meestal matig. Toch kon in enkele gevallen de schade gekeerd
worden.

HOLENDUIF,

Columba oenas oenas L.

Een uitgebreid onderzoek werd ingesteld naar het voorkomen en het menu van deze
duivensoort, die tot 1910 zeldzaam binnen onze landgrenzen was, maar sedertdien,
?ij het locaal, veel talrijker is geworden.
De resultaten van het onderzoek waren de volgende:
1. In de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijsel, Zeeland, Noord-Bra
bant en Limburg is de holenduif een schaarse vogel. In de andere provincies
komt de holenduif in grotere dichtheden voor en wel in Noord-Holland ± 2
maal, in Zuid-Holland ± 5 maal, in Gelderland ± 7 maal en in Utrecht ±
10 maal zo dicht als in de eerstgenoemde 7 provincies.
2. Het totaal aantal paren broedvogels zal hoogstens 20.000 bedraeen, maar zeer
vermoedelijk ligt het werkelijke aantal broedparen hie- beduidend onder.
3. Het voedsel bestond voor 90 % (gewichtsprocenten) uit zaden en vruchtjes, voor
0.3 % uit bladresten, voor 4.2 % uit knollen en vruchtvlees, en voor 5.4 % uit
ondetermineerbare plantenresten. Slechts 0.1 % van het menu was dierlijk voed
sel. De holenduif is dus nagenoeg uitsluitend een zaadeter.
4.

De volgende zaden werden het meest aangetroffen:
rogge 20 % (gewichtsprocenten); verschillende soorten wikke 16.8 %, gerst 8.5 %,
tarwe 6.5 % ; Solanum dulcamare + S. nigrum (bitterzoet en zwarte nacht
schade) 5.2 %, verschillende Brassica-zaden (koolzaad, raapzaad, enz.) 5.2 %
eikels 3.1%; verschillende duizendknoopzaden (Polygonum spec.) 3.0%; den-
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nenzaad 2.1 %; verschillende hoornbloemzaden (Cerastium caespitosum en C.
semidecandrum) 2.0%; haver 1.4%; scheroe boterbloem (Ranunculus acer)

1.1 %.

Het restant (2.3 %) werd door 44 verschillende soorten zaden ingenomen.
5. De dierlijke bestanddelen bestonden voor bijna 90 % uit slakjes. Vermoedelijk
zijn deze niet als voedsel maar met steentjes opgenomen. Een klein deel van het
dierlijk voedsel bestond uit coconnetjes van Dipteren en Hymenopteren, die bedriegelijk veel op zaadjes leken en waarschijnlijk per vergissing opgenomen zijn.
6. Meer dan 50 % der zaden bestaat dus uit landbouwzaden. Merkwaardigerwijze
ontbreekt mais. Enkele zaden worden maar in een beperkte periode verzameld;
t.w. eikels in Januari, Februari en Maart, dennenzaad van eind April tot begin
Juni.
7. Daar in het algemeen bekend was, op welke terreinen de holenduiven geschoten
waren, kon nagegaan worden of de opgenomen landbouwzaden zaaizaden, oogstzaden of morszaden (b.v. op een stoppelveld, tarwekorrels in Mei enz.) waren.
Bovendien was ongeveer bekend hoeveel voedsel een holenduif per dag nodig
heeft, terwijl de samenstelling van het menu per maand bekend was. Zo kon
aan de hand van deze gegevens en aan de hand van de marktprijzen der land
bouwzaden de schade per holenduif globaal berekend worden. Deze bleek per
holenduif ongeveer f. 1.30 per jaar te bedragen, waarvan de helft problema
tische schade was.
Geen schade kwam voor in de maanden Januari, Februari, Mei en Juni. De
meeste schade werd in Juli en November gedaan (nl. per maand 20 % van de
totale schade gedurende het gehele jaar), dan volgden Maart, April, Augustus
en October met per maand 12—15 % van de jaarlijkse schade en tenslotte Sep
tember met nog 5 % van de jaarlijke schade. In grote lijnen is de holenduif dus
zeker tot de schadelijke vogels te rekenen. Wel wijkt zijn menu van dat van de
houtduif af (bv. het ontbreken van mais en het nagenoeg niet grazen op kool
zaad en andere planten) en vallen de aantallen holenduiven in het niet bij die
van de houtduiven en postduiven, maar locale schade is te verwachten, vooral
in de door holenduiven dichtbevolkte provincies zoals Utrecht en Gelderland.
MEEUWEN, Larus spp.

Het onderzoek naar meeuwenschade aan zaaigranen op Texel werd voortgezet. On
dertussen is gebleken, dat in de herfst van 1950 de schade gering was, daarentegen
in de herfst van 1951 en 1952 ernstig. Ook uit de Wieringermeer ontvingen wij
enkele klachten over schade aan zaaigranen. De beschermde periode van de zilver
en kokmeeuwen van 1 Anrii—1 Augustus werd met een maand bekort (nl. 15 April
—16 Juli).
FAZANT, Phasianus colchicus (L.)

Ernstige schade aan de ingezaaide granen werd ons uit de Wieringermeer gemeld.
KORHOEN, Lyrurus tetrix tetrix (L.)

Ons advies werd gevraagd bij een zeer ernstige beschadiging van een grote larixaanplanting in Twente. In Noord Brabant en in de kop van Overijsel ondervond men
ernstige schade door knoppenpikkerij in fruitbomen. Ook een Douglasaanplanting werd
door knoppenpikkerij beschadigd.
PATRIJS, Perdix perdix spp.

Van verschillende zijden ontvingen wij bericht over de grote betekenis die patrijzen zou
den hebben voor de Coloradokeverbestrijding. Zelf ontvingen wij enkele vogels, waarvan
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de kroppen en magen boordevol met Coloradokevers zaten. In verband hiermede kwam
het verzoek binnen de jacht op deze vogels te doen sluiten. Zelfs werden suggesties over
het uitpoten van patrijzen gedaan.
Daar de patrijzenstand nooit zo hoog op te voeren zal zijn, dat hiermede de Coloradokeverplaag verdwijnt, moeten deze suggesties, hoe goed ook bedoeld, als te optimistisch
worden beschouwd.
MEERKOET, Fulica atra atra (L.)
Meerkoeten overwinteren op grote schaal in ons land. Hier en daar kunnen zij locale
schade doen, omdat zij langs de oevers bepaalde gewassen begrazen. Wij ontvingen
klachten over het grazen op wintergranen en kool. Maar ook later in het seizoen kan
schade voorkomen bv. aan aardappelen en andijvie.
WATERHOEN, Gallinula chloropus chloropus (L.)
Wij kunnen van deze vogels dezelfde beschadigingen aan gewassen langs de oevers
ontmoeten als bij meerkoeten. In de Wieringermeer zagen wij bv. een ernstige afgrazing van wintertarwe.
GANZEN, À nser spp.

Door de Vogelbeschermingscommissie van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad
werd het verzoek tot ons gericht om de omvang van de ganzenschade aan de landbouw
te onderzoeken. Deze schade zou voornamelijk bestaan uit het afgrazen van winter
granen.
Uit een enquête onder kringambtenaren van de P.D. en de Rijkslandbouwconsulenten
bleek dat in de winter 1950/51 geen aantoonbare landbouwschade te registreren viel.
Ook in de winter 1951/52 kwam ons geen enkel geval van reële landbouwschade onder
ogen. Derhalve kwamen wij tot de conclusie, dat in beide winters de ganzenschade
niet van aantoonbare economische betekenis is geweest.

Afb. 53. Af grazing van wintertarwe door ganzen
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Ook de schade bij opvriezen, waarbij de graanplantjes los in de grond komen te
staan moet gering zijn, daar dit verschijnsel sporadisch voorkomt en volgens deskun
digen eens in de tien à twaalf jaar te verwachten is.
Daar echter ambtenaren van de P.D. en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst op ZuidBeveland in een bepaald geval van afgrazing enige oogstderving meenden te consta
teren, hebben wij de begrazing op proefveldjes met behulp van wilde ganzen nage
bootst.
Deze proef werd in samenwerking met het C.I.L.O. in de Betuwe verricht, waarbij
4 kolganzen en 2 rietganzen (zie afb. 53) veldjes wintertarwe van 5x5 meter, gedu
rende 6 uur en 19V2 uur moesten begrazen, terwijl de ganzen van te voren 24 uur
gevast hadden. In Januari, Februari en Maart 1952 werden per maand 8 veldjes afafgegraasd.
Zelfs na 6 uur begrazing was het gewas nagenoeg van het veld verdwenen en zou
het alleszins begrijpelijk zijn geweest, dat een landbouwer zo'n perceel na deze ravage
omgeploegd zou hebben.
De oogstanalyses brachten echter het verrassende resultaat, dat zelfs bij de ergste be
grazing geen korrelverlies optrad. Alleen werd in dat geval wel een stroverlies van
1000 kg per ha vastgesteld.
Door omstandigheden was het schoffelen, dat normaal op deze kleigronden plaats
heeft, achterwege gebleven. Hierdoor was het structuurbederf op de platgetrapte veld
jes niet door het schoffelen opgeheven. Was dit wel het geval geweest, dan was het
stroverlies waarschijnlijk geringer geweest.
In de herfst van 1952 werden verschillende waarnemingen aan wilde ganzen verricht,
waarbij speciaal gelet werd op de dichtheden en snelheden, die de ganzen bij het
grazen hebben. Aan de hand van deze gegevens kon berekend worden, dat in de meest
extreme natuurlijke omstandigheden de begrazingsduur door 6 ganzen op 25 m2,
maximaal IV2 uur bedraagt.
In 1953 zullen deze afgrazingsproeven herhaald worden, waarbij voor de continuteit
een begrazingsduur van 6 uur en daarnaast een van twee uur aangehouden zal worden.
LIJSTERS, Turdus spp.

Verschillende klachten over ernstige schade aan zacht fruit (aardbei en framboos) en
appelen en peren bereikten ons.
Een fruitteler stelde een beschadiging van 5.4 % van alle appels (Jonathan) vast. In
het laatste geval betroffen het bedrijven langs de duinenrij, waar juist een sterk ge
concentreerde trek van koperwieken en kramsvogels gepasseerd was. Maar ook andere
lijsters zoals merels en zanglijsters, richten deze schade aan.
Van de merels werden enkele gevallen van schade aan rieten daken gemeld uit de
provincie Groningen.
Wij verleenden onze medewerking aan een onderzoek van de Vereniging ,,De Proef
tuin" te Boskoop. Uit de praktijk kwamen nl. mededelingen, dat wanneer lijsters hulst
bessen gegeten hebben, de zaden na het passeren van het vogellichaam beter en sneller
tot ontkieming komen.
Door ons werden nu merels tijdelijk in gevangenschap gehouden en met hulstbessen
gevoerd.
Uit de kiemingsproeven is gebleken, dat zaden van gepelde bessen aanzienlijk beter
kiemen dan zaden in de bessen. Het verschil tussen de kiemingspercentages van ge
pelde zaden en zaden, die de vogelmaag gepasseerd hadden, was zo gering, dat dit
voor de praktijk van geen belang is.
MEZEN, Parus spp.
Het ophangen van nestkasten voor nuttige vogels als mezen, blijkt steeds grotere be
langstelling te krijgen. Wij ontvingen diverse verzoeken om werktekeningen voor het

vervaardigen van nestkasten, maar ook van voedertafels en drinkbakken. Verschillende
malen verschaften wij adviezen over het aantal nestkasten en de plaats van ophangen
aan de hand van terreinschetsen.
Van Mededelingen 17, waarin het beschermen van nuttige vogels wordt behandeld,
stijgt dan ook de afzet. Zo werden in 1950 321, in 1951 513 en in 1952 486 exem
plaren aangevraagd. Ondertussen is de dertiende druk van deze mededeling versche
nen, die een aanzienlijke verfraaiing onderging, waarbij ook de inhoud herzien werd.
DIVERSEN

Wij ontvingen opvallend veel zieke en door ziekte gedode vogels, die wij ten dele
doorzonden naar de Rijksseruminrichting. Zo ontvingen wij: 1 appelvink, 1 vlaamse
gaai, 2 veldleeuweriken, 1 roodborst, 1 ijsvogel, 1 spreeuw, 1 boomvalk (met Nema
toden in de spierpezen), 1 asgrauwe kiekendief (met vele darmparasieten), verschil
lende blauwe reigers, 1 purperreiger (met een keel vol bloedzuigers), verscheidene visdiefjes (met darmparasieten) en wilde eenden (eendencholera?), enige grauwe ganzen,
verschillende fazanten en patrijzen.
De fazanten en patrijzen werden ons toegestuurd mede in verband met de pseudovogelpest. Hoewel die ziekte bij deze vogels niet aangetoond werd, is de mogelijkheid
van verspreiding van de ziekte via de wilde hoenders (fazanten, patrijzen en korhoen
ders) niet uitgesloten.
Wij ontvingen over dit nogal actueel onderwerp veel correspondentie. Ondertussen is
aangetoond, dat een grote sterfte onder zeevogels inderdaad door pseudovogelpest ver
oorzaakt was. Ook een zieke visarend bleek door deze ziekte te zijn aangetast. De
pseudo-vogelpest blijft dus niet uitsluitend tot de hoenderachtigen beperkt, maar kari
zich ook via andere wilde vogelsoorten uitbreiden.
Er gaan steeds meer stemmen op, die de vogels aansprakelijk willen stellen voor het
verspreiden van het gevreesde mond- en klauwzeer onder het vee. In het bijzonder
wordt de spreeuw hiervan verdacht. Het opmerkelijke is, dat deze ziekte zich vooral
tijdens de herfsttrek van de spreeuwen snel uitbreidt. In de herfst van 1951 was dit
zelfs zeer opvallend.
De ziekte breekt in Engeland meestal in de herfst en in de kustgebieden uit, waar de
spreeuwen het eerst op hun herfsttrek arriveren. Ook blijkt er een relatie tussen
spreeuwen-slaapplaatsen en mond- en klauwzeergebieden te bestaan.
Zelfs heeft men tijdens de voorjaarstrek waargenomen, dat de besmetting weer in
noordoostelijke richtingen verspreid wordt. De verschillende waarnemingen vallen dus
nogal in het nadeel van de vogels, in het bijzonder van de spreeuwen, uit.
Toch moet het definitieve bewijs nog geleverd worden door spreeuwen op de herfst
trek te vangen en aan te tonen, dat zij in staat zijn vee te besmetten. De mogelijkheden
daartoe bestaan zeker en het bewijs zou van groot belang zijn in verband met in- en
exportbeperkingen van agrarische producten in tijden van mond- en klauwzeerepidemiën.
Wij ontvingen na de muizenplaag in 1950 ook weer enkele dode uilen, terwijl ons
berichten over sterfte onder muizeneters als torenvalken en uilen bereikten. Hierbij
opperde men de veronderstelling, dat deze vogels gedood zouden zijn door het con
sumeren van vergiftige muizen. Dit laatste kon niet aangetoond worden en is dan ook
allerminst zeker.
JACHTENQUETES

In drie jachtseizoenen (nl. 1946/47, 1947/48 en 1948/49) werden enquêtes onder de
jagers gehouden over het afschot. Wij hebben de resultaten van deze drie enquêtes
samengevat, hetgeen tot de volgende conclusies leidde:
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1.
2.

3.

In jachtterreinen onder de 100 ha wordt I V 2 à 2 maal zoveel wild afgeschoten
als in jachtterreinen groter dan 100 ha.
In terreinen met een jachtopziener wordt meer dan 2 maal zoveel standwild per
100 ha afgeschoten als in onbewaakte terreinen, terwijl de bewaakte terreinen toch
een dubbel zo grote oppervlakte als de onbewaakte terreinen hadden (dus volgens
de eerste conclusie in principe minder wild moesten opleveren).
Dit bevestigt dus de grote betekenis, die de jachtopzichter voor het in stand
houden van het standwild heeft.
Met een ruwe berekening verkregen wij de in tabel 46 vermelde cijfers voor het
wildafschot in ons gehele land.

Tabel 46
Diersoort

1946/47

1947/48

1948/49

150.000
210.000
210.000
210.000
180.000
30.000
140.000

210.000
270.000
280.000
210.000
100.000
30.000
120.000

270.000
390.000
180.000
150.000
270.000
30.000
100.000

1130.000

1220.000

1390.000

60.000
30.000
90.000
30.000

90.000
30.000
180.000
30.000

30.000
30.000
150.000
15.000

Totaal aantal roofwild

210.000

330.000

225.000

Totaal aantal afschot

1340.000

1550.000

1615.000

Haas
Konijn
Fazant
Patrijs
Eend
Snip
Diverse soorten wild
Totaal aantal wild
Bunzing, wezel of hermelijn
Kat
Kraaiachtigen
Diverse soorten roofwild

Wij zien dat het jaarlijkse wildafschot de respectabele aantallen van ongeveer 1.1 millioen, 1.2 millioen en 1.4 millioen stuks wild omvat. De afschotcijfers van het roof
wild zijn beslist aan de te lage kant, omdat de jagers dat afschot meestal onvolledig
opgeven.
Uit deze tabel blijkt, dat de afschotcijfers van konijnen en hazen in slechts drie jacht
seizoenen bijna verdubbeld zijn. Bovendien blijkt het afschot van hazen zo hoog te
zijn, dat dit toch zeker van enige economische betekenis moet zijn. De handelswaarde
van het afschot van hazen is in 1948/49 op minstens f. 750.000 à f. 1.000.000 te
stellen. Op dit bedrag moeten dan de jachtonkosten als jachtpacht, jachttoezicht, pa
tronen, lonen van drijvers enz. in mindering gebracht worden, maar het ziet er naar
uit, dat het restant dan toch de jaarlijkse hazenschade aan de fruitteelt, die wij op
f. 260.000 gesteld hebben, zal overtreffen. Economisch gezien kan de aanwezigheid
van hazen in ons land misschien meer voordelen dan nadelen hebben.
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V
Inspectie van in- en uitvoerproducten
A.

OVERZICHT VAN DE IN 1951 EN 1952
GEÏNSPECTEERDE HOEVEELHEDEN
kg

Product
Pootaardappelen
Consumptieaardappelen
Industrieaardappelen
Bloembollen
Boomkwekerij producten
Bloemisterij producten
Groenten
Vruchten
Zaden voor uitzaai
Zaden voor ander doel
Diversen

1951

1952

231.392.097
116.977.392
19.020
33.515.17
78.718.63
17.313
17.324.952
6.099,332
953.998
2.691.768
2.015.458

194.771.231
308.597.298
9.213.471
3.911.582
8.982.965
20.826
12.243.509
6.501
38.152.244
1.510.178
5.183.973

1951

1951

1952

943.834
49.525
59.267
1.065

926.398
61.189
78.369

72.155
36.560
9.431

13.437
4.660
72.598

—

Aantal afgegeven
certificaten

stuks

Product
Pootaardappelen
Consumptieaardappelen
Industrieaardappelen
Bloembollen
Boomkwekerij producten
Bloemisterij producten
Groenten
Vruchten
Zaden voor uitzaai
)
Zaden voor ander doel \
Diversen

colli

1952

29.975
17.641

34.456
1010

133.450

318.945

1952

1951
18.150

27.425

64.818
19.711
22.765
776
1.800
1.628

73.980
21.937
30.004
761
2
1.139
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B. V O O R S C H R I F T E N
ALGEMEEN
AARDAPPELEN

Verpakking
De verpakking speelt bij de export van aardappelen een belangrijke rol.
Gedurende het eerste halfjaar van 1951 was de beschikbare voorraad nieuwe zakken
onvoldoende. Derhalve werd toestemming verleend om zowel poot- als consumptie
aardappelen in eerste soort gebruikte balen te verladen, mits het land van invoer
geen verpakking in nieuw fust eiste. Na 1 Juli 1951 was de voorraad zakken weer
zodanig, dat alleen nieuwe als verpakkingsmateriaal mochten worden gebruikt.
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Voor verzending naar „verre overzeese landen" in mechanisch geventileerd ruim
werd steeds verpakking in kratten voorgeschreven, behalve van 1 October t/m 31
Januari naar de Midden- en Zuid-Amerikaanse landen, Bij verscneping in mechanisch
gekoeld ruim mogen gedurende het gehele seizoen zakken worden gebruikt. Na 31
Januari 1953 is, als gevolg van een naar de West gemaakte studiereis besloten de
verzending van aardappelen in balen naar de West het gehele jaar toe te staan, doch
uitsluitend in schepen, voorzien van het zg. „Raschig-koelsysteem" (koelruim met
a ir-conditioning).
Verscheping van aardappelen in boten zonder dit koelingssysteem, moet echter steeds
in kratten geschieden.
Met diverse soorten kratten werden in 1951 en 1952 proeven genomen bij het Verpakkings-Instituut T.N.O. te Delft. Hierbij waren regelmatig vertegenwoordigers van
de P.D. aanwezig om de doelmatigheid van de kratten te controleren.
Goedgekeurd werden de volgende kratten: Standaardkrat, Wibo-draadkrat, Nijco-krat,
H.G.-krat en Joco-krat. Bij het Bedrijfschap voor aardappelen en op de P.D.-kantoren Amsterdam en Rotterdam zijn model-kratten aanwezig, /.o OOK op het Hoofdkan
toor van de P.D. Alle aardappelkratten moeten thans voorzien zijn van afgeronde
binnenklampen om beschadiging van de aardappelen te voorkomen.
In 1952 zijn te Delft ook proeven genomen met de Nijco-draadkrat voor 30
kg. Voorlopig is toestemming verleend deze kratten te gebruiken. De 30 kg
en Jocokrat mogen worden gesloten met één band, zodat het eerst gegeven
schrift van twee banden is vervallen. Deze uitzondering is niet van toepassing
30 kg-krat van het standaardtype en ook niet voor de zg. draadkratten.

en 50
Nijcovoor
op de

Vorstverpakking
In 1951 en in 1952 werd zowel voor poot- als consumptie-aardappelen bepaald,
dat het aanbrengen van vorst-verpakking aan het inzicht van de exporteurs wordt
overgelaten. Wanneer echter vorstbeschadiging zelfs in zeer geringe mate wordt aan
getroffen, volgt onherroepelijk afkeuring.

Quarantaine maatregelen (zie ook blz. 25)
Nadat voor consumptie-aardappelen, bestemd voor export over zee in 1950 proeven
waren genomen met de zg. „quarantaine in de grond" werd ook in 1951 toegestaan
deze methode in plaats van quarantaine na het rooien toe te passen.
De aardappelen moesten daartoe gedurende 14 dagen nadat het loof was afgetrokken
of afgestorven (eventueel door doodspuiten) in de grond blijven. Het rooien mocht
alleen plaats hebben bij droog weer onder toezicht van een P.D.-ambtenaar, waarna
de partijen op „jong ziek" werden geinspecteerd.
Bleek daarbij de partij nog niet „uitgeziekt" te zijn, dan werd deze quarantaine nog
met 14 dagen verlengd.
De „quarantaine in de grond" heeft vnl. tengevolge van ongunstige weersomstandig
heden geen gunstige resultaten opgeleverd. Dit heeft tot gevolg genad, dat alleen de
„quarantaine boven de grond" als de enige goede methode werd aanvaard.
De contrôle op de quarantaine van pootaardappelen met overzeese bestemming werd
door de N.A.K, uitgeoefend. In 1952 werd de quarantaine voor alle vroege- en middenvroege rassen met ingang van 1 October opgeheven, terwijl voor de middenlate
consumptie-aardappelrassen voor export over zee de verplichte quarantaine van 14
dagen nog enige tijd van kracht bleef.
Indien na de opheffing der quarantaine maatregelen nog „jong ziek" wordt aange
troffen, moeten de aardappelen alvorens export plaats heeft eerst volkomen zijn uit
geziekt.
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Holle knollen
Er kwamen enkele klachten binnen over holle knollen bij bepaalde maten van Böhms
Allerfrüheste Gelbe. In samenwerking met de N.A.K, werd een onderzoek inge
steld en verschillende partijen in het noorden van het land bemonsterd. Het onder
zoek heeft uitgewezen, dat iedere partij op zichzelf beoordeeld moet worden en naar
de bevindingen geplombeerd. Er waren partijen, van boven 45 mm, die voor een
groot deel hol waren, doch er waren ook partijen, van 50/55 en 60 mm, die uit gave
knollen bestonden, (zie ook blz. 6)
BLOEMBOLLEN

Gladiolen
De afgelopen jaren is voor de groothandel toestemming verleend om gladiolenknollen beneden de officieel vastgestelde minimummaat te exporteren, behalve naar En
geland, Ierland en de Kanaaleilanden. De naphtalinebehandeling tegen thrips werd
voor het seizoen 1952/53 aan de exporteurs overgelaten met dien verstande, dat
indien thrips wordt aangetroffen bij de inspectie opnieuw een 12-daagse naphtaline
behandeling wordt voorgeschreven voor alle op het bedrijf aanwezige gladiolen,
onder toezicht van een P.D.-ambtenaar.
Hyacinthen
In 1951 werd in hyacinthenbollen veel geelziek in de bodem geconstateerd. Steek
proefsgewijze werd her-visitatie toegepast door aansnijden van de bodem, het zg.
„ringen" (niet meer door „prikken" alleen).
In 1952 waren de klachten over bodemgeelziek minder talrijk.
Irissen
De lijst van minimum-maten werd de laatste jaren aangevuld met de soorten Ankara,
Bronze Beauty, Golden Bronze, Bronze Queen en le Mogol. De minimum-maten
voor deze variëteiten mits ongebloeid, zijn bepaald op zift 5. Voorts is toegevoegd
Iris Prof. Blaauw (zift 8).
De begindatum voor export van irissen naar U.S.A. werd bepaald op 1 September.
Lelies
De minimum-maat van Lilium speciosum (dubbelneuzen) is weer gebracht van 20
op 18 cm. Leliebollen moeten bij export naar U.S.A. vrij van grond zijn.
Verpakking
Proeven zijn genomen met het gebruik van vermiculite als verpakkingsmateriaal voor
bloembollen. Deze mica-achtige stof neemt veel vocht op, zodat de bollen goed droog
moeten zijn, daar anders schimmel optreedt.
BOOMKWEKERIJPRODUCTEN (ALGEMEEN)

Overeenkomstig het San José-schildluisbesluit is in- en doorvoer van houtachtige, le
vende boomkwekerijproducten, met uitzondering van coniferen, hier te lande slechts
mogelijk van 1 October—1 April. Alle zendingen zg. „gasgoed" (dat zijn de geslach
ten: Acer, Crataegus, Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes, Sorbus en Ulmus)
moeten in Utrecht aan een voorgeschreven begassing worden onderworpen.
Oorspronkelijk was materiaal uit België van deze begassing uitgezonderd en t.a.v.
import uit ons land handelde België op dezelfde wijze. Begin 1953 is in verband met
het gevaar van invoer van de San José-schildluis via België deze uitzondering echter
opgeheven en moeten ook alle hierboven genoemde gewassen uit België bij invoer
aan een gasbehandeling worden onderworpen, (zie ook blz. 207)
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GROENTEN (ALGEMEEN)

Met ingang van 1 October 1952 is de keuring op gezondheid van alle groenten (ook
van uien, peen, bewaarkool enz.) gedelegeerd aan het Uitvoer Contrôle Bureau. Het
U.C.B, geeft ook de benodigde P.D.-certificaten af en voert zo nodig plombering uit.
Hiervoor werd met het U.C.B, een speciale regeling getroffen. Verzegeling is alleen
nodig voor zendingen groenten naar Griekenland, Hongarije (bij losse verlading al
leen verzegeling van de wagon), Ierland (Vrijstaat), Yersey en Noorwegen.
De gezondneidscontróle op plantuien, plantsjalotten, benevens op groentenplanten of
andere voor opplant en/of voortteling bestemde producten blijft echter in handen
van de P.D.
VRUCHTEN (ALGEMEEN)

De phyto-sanitaire fruit-inspectie is eveneens vanaf 1 Juli 1951 tot nader order ge
delegeerd aan het U.C.B. De U.C.B.-controleurs werden tot nader order benoemd
tot onbezoldigd P.D.-ambtenaar, daar zij thans alle voor export bestemde vruchten
ook op gezondheid moeten inspecteren.
ZADEN

In totaal werden 4461 zaadmonsters van voor export bestemde partijen ter beoor
deling toegezonden. Hiervan voldeden 105 monsters niet aan de minimum eisen, zodat
zij moesten worden afgekeurd. 42 Monsters moesten worden afgekeurd wegens een
te groot aantal mijten in het zaad.
Wegens de aanwezigheid van voorraadsinsecten moesten 12 monsters worden afge
keurd. In de meeste gevallen betreft het hier een aantasting door de broodkever (Stegobium paniceum L.), die in vele zaadsoorten kan voorkomen. Driemaal werd in
monsters prei- en uienzaad een aantasting door larven van de zadenmot, Hofmannophila pseudospretella Stt. geconstateerd. Volgens de literatuur houdt dit insect zich
vooral op in partijen zaad, die onvoldoende gedroogd zijn. Daar tegenwoordig vrijwel
alle zaden kunstmatig worden nagedroogd, zal deze aantasting wel tot de uitzonde
ringen bliiven behoren.
Een enkele maal werden in de zaden ook larven van een zaadmot aangetroffen. Waar
schijnlijk betrof het hier overjarige partijen.
Voor zover het dierlijke beschadigers betreft, werd nog een drietal monsters bie
tenzaad afgekeurd wegens de aanwezigheid van een groot aantal stofluizen.
Bij de afkeuringen wegens aantasting door parasitaire schimmels komen de peul
vruchten op de eerste plaats met 19 monsters. Daar bij de beoordeling hiervan wordt
uitgegaan van het totaal percentage piksel in de monsters, kan geen overzicht worden
gegeven van de aangetroffen schimmels. Veelal is er echter een samengaan van Col
letotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav., Ascochyta spp en Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh.
Van de aangeboden selderie- en peterseliezaadmonsters, moesten er 10 worden af
gekeurd wegens ernstige aantasting door de schimmel Septoria apii (Bri. et Cav.) Ches
ter en S. petroselini Desm.
Een viertal monsters werd afgekeurd wegens de aanwezigheid van een groot aantal
sclerotiën van de schimmel Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Mass. Het betref drie mon
sters radijs- en een monster Anchusa-zaad.
Wegens diverse schimmelaantastingen werden 14 monsters afgekeurd. Hieronder vielen
o.a. enkele monsters lijnzaad die werden afgekeurd op Botrytis cinerea Pers.; twee
monsters preizaad die bleken te zijn aangetast door Pleospora herbarum (Pers.) Ra
benh. en Botrytis sp. en enige monsters spinaziezaad op aantasting door Colletotri
chum spinaciae Ell. et Halst.
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EUROPESE LANDEN
BELGIE

Algemeen
Alleen die producten mogen geheel in België worden ingevoerd, welke in Neder
land door Belgische ingezetenen op landerijen zijn geteeld, gelegen op minder dan
5500 m van de grens of op grondgebied van grensgemeenten.
Aardappelen
De N.A.K.-verklaring bij de export van pootaardappelen naar België is vervallen.
Wel moet een gezondheidscertificaat, model 27, de zending vergezellen.
Voor de invoer van aardappelen per spoor is thans voor België ook het invoerkantoor Bleharies (station) opengesteld. Verder voor invoer over de weg nog de kantoren:
Kapelhoek (Beveren), Poppel en Risquons-Tout (Moeskroen).
Bloembollen
Teneinde de Belgische broeiers dezelfde aankoopmogelijkheden te bieden als hun
Nederlandse collega's werden voor België geen minimummaten voorgeschreven. Zelfs
zg. „kale bollen" mogen worden goedgekeurd.
De invoer van door thrips aangetaste gladiolenknollen uit ons land veroorzaakte
enige moeilijkheden. Hoewel voor België geen speciale voorschriften voor gladiolenknollen gelden, werd nauwkeurige inspectie voorgeschreven.
Boomkwekerijgewassen
De invoer van boomkwekerijgewassen werd i.v.m. de San José schildluis-maatregelen
verscherpt. Ook in België is men tot begassing overgegaan, doch voor Nederland
werd wederkerig een uitzondering toegestaan.
Zoals reeds onder Boomkwekerijproducten-algemeen, werd vermeld, heeft Nederland
in 1953 de faciliteiten voor België moeten intrekken, daar op een uit Frankrijk via
België geïmporteerde zending San José schildluis werd aangetroffen.
Snijbloemen
Om te voorkomen dat Nederlandse bolbloemen via België naar andere landen worden
verzonden, wordt bij export van bolbloemen naar België geen certificaat afgegeven.
DENEMARKEN

Bloembollen
Begin 1951 werden moeilijkheden gerapporteerd bij de export van Belgische knol
begonia's naar Denemarken.
Dit was te wijten aan een verkeerde opgave op de invoervergunning. Wanneer de
invoervergunning juist wordt ingevuld, heeft men bij de invoer van Nederlandse en
Belgische producten geen moeilijkheden in Denemarken.
Boomkwekerijproducten
In verband met de aantasting door Puccinia graminis Pers, werd de invoer van be
paalde Berberissoorten in Denemarken verboden.
De niet-vatbare soorten en variëteiten mogen worden ingevoerd op speciale vergun
ning, mits zij niet geënt zijn op vatbare soorten of variëteiten.
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DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK)

A Igemeen
Met West-Duitsland werd levendig contact gehouden teneinde de export naar dit voor
Nederland zo belangrijke achterland te stimuleren. Er werden diverse besprekingen
over phyto-sanitaire invoerbepalingen gehouden, die over het geheel een gunstig ver
loop hebben gehad.
Met ingang van 1 Februari 1951 werd het uniforme certificaat model 52 in gebruik
genomen. Dit model wordt thans gebruikt voor alle producten, die naar Duitsland
worden geëxporteerd en waarvoor een gezondheidscertificaat is vereist. In Nederland
ingevoerde planten moeten minstens een jaar in Nederland opgeplant zijn geweest.
Alleen bloeiende Azalea indica mag via Nederland uit België worden ingevoerd, mits
de groeiplaats op het certificaat wordt vermeld.
Om de invoer van San José schildluis te voorkomen, zijn ook in Duitsland scherpe
maatregelen getroffen. Geen enkel groenblijvend gewas valt echter onder de begassingsmaatregel.
Begin 1952 werden in Duitsland besprekingen gevoerd betreffende uit ons land geimporteerde met mijten bezette bloembollen, en anjerstekken met FHsaWwmaantasting.
Anjerstekken met Fm mm/ m a a n t as t i ng zullen niet meer uit Nederland naar Duitsland
worden geëxporteerd.
Aardappelen
Er zijn enige vereenvoudigingen van kracht geworden betreffende de plombering van
zendingen poot- en consumptieaardappelen. Voor pootaardappelen kan worden vol
staan met het N.A.K.-plombe. Consumptieaardappelen, verpakt in balen, behoeven
niet meer geplombeerd te worden.
Bij los verladen consumptieaardappelen moeten de wagons worden verzegeld met het
P.D.-plombe. Zendingen consumptieaardappelen, bestemd voor de Amerikaanse le
gers in Duitsland, worden op de laadplaats reeds verzegeld door de Internationale
Controle Mij (I.C.M.). Derhalve is herinspectie door de P.D. aan de grens niet ge
oorloofd.
Bloemisterijgewassen
Uit België geïmporteerde Azalea indica in niet bloeiende toestand mag eerst als Ne
derlands product naar Duitsland worden uitgevoerd, wanneer deze minstens een groei
seizoen in Nederland is opgeplant geweest (zie ook onder Algemeen).
Er werd toestemming verleend om Nederlandse anjerstekken in Duitsland in te voeren
van 1 October tot 15 Mei d.a.v.
Bloembollen
In 1952 ontstonden aan de grensstations Kranenburg en Kaldenkirchen moeilijkhe
den bij de invoer van bloembollen, mede als gevolg van het constateren van bollenmijt, Rhizoglyphus echinopus Fum. et Rob. De Duitse P.D.-ambtenaar hield zich stipt
aan zijn instructies en keurde de zendingen af.
Dr Schumacher van de Duitse P.D., heeft getracht de moeilijkheden op te lossen,
doch zijn bemiddeling was onvoldoende.
De kwestie zal vóór het nieuwe seizoen nogmaals met de Duitse P.D. worden opge
nomen. (zie voorts blz. 73 en 103)
Boomkwekerijproducten
Twee- en driejarige verplante zaailing-beuken (Fagus sylvatica L.), mogen thans in
Duitsland worden ingevoerd, onder voorwaarde, dat zij apart verpakt worden en
onder toezicht van een Duitse P.D.-ambtenaar bij invoer begast worden.
De invoer van plantgoed en eikels (zaad) van de Amerikaanse eik (Quercus rubra
Duroi = Roteiche) is onder bepaalde voorwaarden weer toegestaan.
Er zijn bepaalde invoerkantoren aangewezen. De invoer per post of via het lucht
verkeer is verboden. Bij aankomst aan de grens vindt steeds invoerinspectie plaats
alvorens de zending wordt vrijgegeven.
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Plantgoed van Quercus rubra wordt onder toezicht van de Duitse P.D. aan begassing
onderworpen.
De invoer van alle plantgoed en zaden van andere woudbomen is verboden.
Bij wijze van uitzondering werd toegestaan dat enige zendingen gasplichtige boom
kwekerijgewassen tevoren in Keulen werden begast, alvorens zij in Nederland werden
ingevoerd. Hiervan werd een bewijs overgelegd, waarna opdracht werd gegeven de
zendingen rechtstreeks naar de importeur te zenden. Bij aankomst werd de zending
dan door de P.D. ter plaatse alsnog nauwkeurig geïnspecteerd.
Einde 1952 werden deze faciliteiten echter weer ingetrokken, daar in enkele geval
len de Duitse begassing onvoldoende was gebleken.
Alle gasplichtige gewassen uit Duitsland moeten in Utrecht worden begast.
Snijbloemen
Begin April 1951 brachten enige deskundigen van de Duitse P.D. een bezoek aan
ons land om o.a. besprekingen te voeren over de verlenging van de invoertermijnen
van snijbloemen.
Er werd bepaald, dat afgesneden rozen van 1 October—1 Juli, afgesneden seringen
van 1 December—1 Mei, afgesneden Prunus van 1 December—1 April en afgesneden
anjers van 1 October—15 Mei kunnen worden ingevoerd.
Vruchten
Invoer van steenvruchten, aalbessen, kruisbessen, groene noten, tafeldruiven en an
dere vruchten van houtige gewassen is toegestaan met P.D.-gezondheidscertificaat
model 52.
Pitvruchten behoeven niet in de originele verpakking te worden ingevoerd, terwijl
vruchten van kruidachtige gewassen (zoals aardbeien) vrij kunnen worden ingevoerd.
Tafeldruiven moeten geheel vrij zijn van scheut- of twijagedeelten in verband met de
vrees voor mede-invoer van druifluis en San José schildluis.
Zaden
Vanaf December kunnen zaadzendingen zonder gezondheidscertificaat in Duitsland
worden ingevoerd.
lnvoerkantoren
Voor invoer van citrusfruit zijn als douanekantoren uitsluitend aangewezen: Emme
rich (spoor) en Wijier (wegvervoer).
Het grensstation Kaldenkirchen werd buiten de reeds aangewezen invoerkantoren
bovendien opengesteld voor de invoer van boomkwekerijproducten, evenals Weenen
(spoor) en Bunderneuland (wegvervoer). Men kan dus ook over Nieuweschans expor
teren.
ENGELAND

Aardappelen
In verband met het voorkomen van Coloradokever in Nederland is de export van
consumptie aardappelen naar Engeland niet mogelijk. Voor pootaardappelen werd
een uitzondering op speciale vergunning toegestaan, mits zij afkomstig waren uit de
kleigebieden van Groningen, Friesland, de kop van Noord-Holland, de Wieringermeer
of de Noordoostpolder.
Bloembollen
Nog steeds bestaat in Engeland een invoerverbod voor Dahliaknollen en -stekken.
Pioenen mogen thans gedurende het gehele jaar zonder Coloradokevercertificaat
worden ingevoerd, daar zij aldaar tot de bloembollen en -knollen worden gerekend.
Bloemisterij gewassen
Aan de lijst van planten welke bij General Licence gedurende het gehele jaar mogen
worden ingevoerd, werden toegevoegd: sierwaterplanten, Azalea mollis, Campanula,
Gloxinia, Impatiens, Kalanchoë en Saintpaulia. Ditzelfde geldt ook voor Schotland.
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Boomkwekerijproducten
In Engeland, Wales, Schotland en N. Ierland is een invoerverbod van kracht gewor
den voor Quercus (eiken) en alle delen daarvan, uitgezonderd de zaden.
Uitzondering kan uitsluitend worden toegestaan bij zg. „special licence".
Opheffing van het invoerverbod van Ulmus geldt niet voor de buiten-Europese lan
den; in Noord-Ierland mag Ulmus slechts op speciale vergunning worden ingevoerd.
Groenten
Getracht werd de invoertermijnen voor vollegronds- en gelichte sla en bloemkool
phyto-sanitair en commercieel gelijk te stellen.
Bepaald werd, dat sla, welke tot het tijdstip van snijden onder glas wordt gehouden,
van 1 April t/m 15 Mei mocht worden ingevoerd en „gelichte sla" slechts mocht
worden ingevoerd t/m 21 April. De invoer-termijn voor glassla werd later nog ver
lengd tot en met 22 Mei.
Voor bloemkool werd oorspronkelijk een invoerperiode van 1 April t/m 15 Mei vast
gesteld. Voor zg. „getrimde" bloemkool, afkomstig uit het Westland of van de ZuidHollandse eilanden, is de invoerperiode verlengd t/m 31 Mei.
Rode-, witte- en savoye bewaarkool afkomstig uit de koolstreek van Noord-Holland
mag thans het gehele jaar worden ingevoerd, mits vergezeld van een certificaat,
waarop een afstand van 25 km voor de Coloradokever wordt gegarandeerd. Invoer
van bospeen is eveneens het gehele jaar toegestaan, mits het loof niet langer is dan
7 inches.
Alle andere verse groente, met inbegrip van alle sla, radijs en sluitkool mag gedu
rende de gehele maand April worden ingevoerd, indien op het begeleidende certificaat
melding wordt gemaakt van speciale controle m.b.t. de Coloradokever.
Komkommers, pompoenen en champignons mogen zonder certificaat gedurende het
gehele jaar worden ingevoerd.
Met de Engelse autoriteiten is overeengekomen, dat onzerzijds de export van groente
onmiddellijk zal worden stopgezet wanneer de Coloradokeversituatie dit nodig maakt.
Vruchten
In de invoerperioden van kersen werd de laatste jaren geen wijziging gebracht.
Verse kersen uit ons land mogen van 19 tot 30 September worden ingevoerd. De
zendingen moeten verzegeld zijn van een herkomstverklaring. De maatregelen hou
den verband met een mogelijke mede-invoer van de kersenvlieg.
FRANKRIJK

Aardappelen
Diverse producten, waaronder poot- en consumptieaardappelen zullen voortaan aan
de grens aan een speciale phytosanitaire controle worden onderworpen, waarbij zo
nodig desinfectie, quarantaine of zelfs vernietiging der goederen kan worden voorge
schreven.
Boomkwekerijproducten
De invoer van Populus (ook onbeworteld stekmateriaal) werd in Frakrijk verboden.
Alleen voor wetenschappelijke doeleinden of voor proeven kan door de Minister van
Landbouw speciale vergunning worden gegeven.
In verband met de vrees voor mede-invoer van de Amerikaanse kastanjekanker (Endothia parasitica (Murr.) And. And.) is een invoerverbod afgekondigd voor planten
en delen van Castanea of de variëteiten daarvan.
Vruchten
Aangezien de mogelijkheid niet was uitgesloten dat Italiaanse en Oostenrijkse appe
len via ons land naar Frankrijk zouden worden geëxporteerd moest ter voorkoming
van de invoer van San José schildluis aan de inspectie van deze producten extra aan
dacht worden geschonken.
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GUERNSEY

Bloembollen
De invoerbepalingen voor dit eiland zijn, behalve t.a.v. de groente-faciliteiten, geheel
aangepast aan die voor Engeland en Wales. Bloembollen behoren thans niet meer
behandeld te worden met DDT-poeder; de verzegeling is vervallen.
IERSE VRIJSTAAT

Aardappelen
De invoer van aardappelen is in het algemeen verboden. Onder speciale voorwaarden
kunnen door de Ierse autoriteiten speciale invoervergunningen worden gegeven.
In dergelijke gevallen is export echter alleen mogelijk uit Noord-Holland (inclusief
de Wieringermeerpolder, de Noordoostpolder, Groningen en Friesland.
Bloemisterij gewassen
Daar de Chrysantengalmug (Diarthronomyia crysanthemi Ahlb.) tot heden niet in ons
land werd waargenomen en dit op het certificaat kon worden vermeld, zijn de invoer
bepalingen t.a.v. chrysanten aldaar thans geheel conform de voorschriften voor de
invoer van andere planten.
Algemeen
Daar in 1952 in ons land veel mond- en klauwzeer voorkwam, werden door verschei
dene landen invoerbepalingen uitgevaardigd voor Nederlandse producten.
Vooral de Ierse Vrijstaat,( waar de bepalingen steeds scherp zijn geweest in verband
met de belangrijke veestapel en export van vee aldaar, nam uitgebreide voorzorgs
maatregelen. Zo werd o.m. bepaald, dat tot nader order de invoer van producten,
waaraan grond, wortels en bladeren voorkwamen, zoals bloembollen, boomkwekerij
producten en bloemisterijgewassen (incl. snijbloemen), was verboden.
De import van enkele vruchten (zoals appels, peren, druiven, meloenen en komkom
mers, verder van tomaten tot 24 luli), werd toegestaan, mits elke zending vergezeld
was van een verklaring van de Veeartsenijkundige Dienst, waarin werd verklaard, dat
binnen 15 km van de groeiplaats geen mond- en klauwzeer was waargenomen; bo
vendien moest worden verklaard, dat op het bedrijf van herkomst geen rundvee,
schapen of varkens worden gehouden. Dit gold per l-2-'53 nog steeds voor diverse
producten (zelfs voor snijbloemen van onder glas gekweekte planten).
ITALIE

Aardappelen
Uit Italië werden klachten vernomen over uit Nederland geïmporteerde poot- en
consumptie-aardappelen. Wegens te veel aanhangende grond werden enige wagons
pootaardappelen naar ons land teruggezonden.
Andere klachten betroffen de kwaliteit der aardappelen. De heren Zwartendijk en
Joustra (Directeur van de Buitenlandse Agrarische Voorlichting) maakten een reis
naar Italië om de toestand ter plaatse te bezien.
Daarbij bleek, dat diverse partijen Nederlandse aardappelen in het geheel niet vol
deden aan de Italiaanse eisen.
Er worden maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.
Boomkwekerijproducten
In Italië bestond om phyto-sanitaire redenen een invoerverbod voor Abies, Picea, Pinus,
Pseudotsuga en Tsuga.
Onzerzijds kon worden medegedeeld dat de zwam Rhabdocline pseudotsugae Sydow
in Nederland niet op Abies, Picea, Pinus en Tsuga voorkomt en de ziekte op Pseu
dotsuga in ons land geen rol speelt.
Begin 1953 werd het invoerverbod van coniferen, met uitzondering van planten en
plantendelen, behorende tot het geslacht Pseudotsuga, waarvan de invoer verboden
blijft, opgeheven.
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NOORD-IERL AND

Algemeen
Ook Noord-Ierland nam strenge maatregelen t.a.v. het mond- en klauwzeer. De be
palingen waren voor ons land niet zo streng als die van de Ierse Vrijstaat en diverse
producten mochten dan ook normaal mits rechtstreeks worden geimporteerd.
NOORWEGEN

Algemeen
Ook Noorwegen nam strenge maatregelen om mede-invoer van mond- en klauwzeer
te voorkomen. Zo werd de invoer van verschillende producten, waaronder groente,
verboden. De beperkende maatregelen werden echter in April 1952 weer opgeheven,
waardoor de bestaande bepalingen weer van kracht werden.
Boomkwekerijproducten
De invoer van Pinus flexilis (uitgezonderd de zaden) is verboden, i.v.m. mogelijke
besmetting met Cronartium ribicola Dietr.
Verder mogen Berberis vulgaris, de variëteiten en hybriden ervan en verder alle geënte
Berberissoorten, variëteiten en hybriden niet worden ingevoerd. Doorvoer van Bel
gische knolbegonia's, Gloxiniaknollen, Azalea indica en boomkwekerijproducten is
niet langer toegestaan.
OOSTENRIJK

Snijbloemen
Pogingen om de invoertermijn voor snijbloemen in Oostenrijk verlengd te krijgen,
zijn tot dusverre zonder resultaat gebleven De invoerperiode blijft: 15 November—
15 April, voor anjers: 1 December—15 Maart.
PORTUGAL

Bloembollen
Vanaf 1 Januari 1952 moeten alle naar dit land uit te voeren bollen behandeld wor
den met 180 gram/100 kg van een 0.7 % reukloos HCH preparaat.
Gladiolen, die reeds een naphtalinebehandeling hebben ondergaan, behoeven deze
extra behandeling echter niet.
SCHOTLAND

Boomkwekerijproducten
Pogingen om de import van o.a. Castanea, Populus en de coniferen behorende tot
de geslachten Abies, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Sequoia, Thuja en Tsuga, als
mede het geslacht Crysanthemum naar Schotland vrij te krijgen, zijn tot dusverre
zonder resultaat gebleven.
Groenten
In tegenstelling met Engeland heeft Schotland voor 1952 geen toestemming gegeven
om kool na 30 Aoril in te voeren, zelfs niet voor kool uit de koolstreken van NoordHolland.
IJSLAND

Algemeen
Tengevolge van verscherpte maatregelen om mede-invoer van mond- en klauwzeer
te voorkomen, werd de invoer van verschillende producten waaronder planten en
bloembollen voor onbepaalde tijd verboden.
Begin Februari 1952 werd dit invoerverbod uitgebreid met aardappelen, stapelgroente,
en dergelijken.
Getracht werd het invoerverbod voor bloembollen opgeheven te krijgen, doch er
werd geen resultaat bereikt.
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ZWEDEN

Boomkwekerijproducten
Met ingang van 1 September 1952 moeten alle vruchtbomen en bessenstruiken bij in
voer voorzien zijn van het N.A.K.-B plombe. Vanaf 1 April 1952 is voor import van
veredelde planten van abrikoos en perzik een invoervergunning vereist.
Ook in Zweden is een invoerverbod van kracht geworden voor Berberis. Een veertien
tal soorten is hiervan uitgezonderd, mits deze niet zijn geënt op een andere voor roest
vatbare soort.
Doorvoer
Via Nederland geïmporteerde buitenlandse zendingen moeten vergezeld zijn van het
originele gezondheidscertificaat van het land van herkomst of een door de Directeur
van de Nederlandse P.D. gewaarmerkte copie daarvan plus een Nederlands opslag
certificaat.
ZWITSERLAND

Algemeen
Hoewel Zwitserland reeds in het begin van 1951 de invoerbepalingen had verscherpt
in verband met mogelijke mede-invoer van het mond- en klauwzeervirus, werd als
gevolg van de ernstige besmetting in ons land later een nog meer verscherpte rege
ling van kracht, waarbij voorlopig o.a. uit Nederland de invoer werd verboden van
voedergranen, voedermais, aardappelen, loof, riet, stro, kaf, hooi, hooimeel, hooihaksel, zemelen, gedenatureerd voedermeel, maalderij-afvalproducten en voederbieten.
Aardappelen
Pootaardappelen kunnen onder bijzondere voorwaarden worden ingevoerd, nl. ver
pakt in nieuwe balen voorzien van een verklaring van de Veeartsenijkundige Dienst.
Hetzelfde geldt voor zaaigranen, terwijl voor consumptieaardappelen en voedergranen
een speciale invoervergunning kan worden aangevraagd.
Het gebruik van hooi en stro als vorstverpakkingsmateriaal is verboden.
Als emballage-materiaal mag uitsluitend houtwol, papier en/of carton worden ge
bruikt.
Boomkwekerijproducten
De invoer van tamme kastanje (Castanea sativa Mill.) en alle variëteiten daarvan,
benevens die, welke tot dit geslacht worden gerekend, is verboden.
Naar aanleiding van de verzwaarde invoerbepalingen met betrekking tot de San Joséschildluis, werd na besprekingen met de Zwitserse autoriteiten per 1 Januari 1951 een
nieuwe lijst uitgegeven van boomkwekerijproducten, die bij invoer aan een begassing
moeten worden onderworpen. Van Zwitserse zijde zijn maatregelen genomen om de
begassing vlot te doen verlopen.
Zo is het toegestaan, zendingen van te gassen en niet te gassen planten te combine
ren, mits beide groepen afzonderlijk zijn verpakt, overzichtelijk zijn geladen en hier
van duidelijk aantekening is gemaakt. Een en ander is uitsluitend van toepassing voor
verzending per wagon.
Gewassen, die de verplichte begassing niet goed verdragen, mogen wel worden inge
voerd, doch geheel voor risico van de ex- en importeur.
ANDERE LANDEN
AUSTRALIE

Algemeen
In verband met de mogelijkheid van het voorkomen van de houtwespen Sirex juvencus L. en Urocerus gigas L. wordt bij de invoer van „prefabricated houses en bun
galows" een P.D. certificaat op prijs gesteld.
Dit betreft ook het emballage-hout. Het is nl. voorgekomen dat de kratten, waarin
de woningen waren verpakt, aangetast bleken te zijn door een van genoemde insecten.
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Bloembollen
De phyto-sanitaire eisen bij invoer van bloembollen werden gedeeltelijk verzacht.
Tulpen behoeven niet meer aan een begassing te worden onderworpen. Alleen de
,,bol"-irissen moeten een voorgeschreven behandeling ondergaan. De behandeling met
methylbromide is van 4 op 2 uur teruggebracht.
BRAZILIË

Aardappelen
Bij overlading te Liverpool van consumptie-aardappelen, bestemd voor Brazilië, is
extra aandacht besteed aan de stuwage.
In het algemeen leverde de export van aardappelen naar dit land in 1951 enige moei
lijkheden op. De autoriteiten aldaar stellen hoge eisen, vooral ten aanzien van poederschurft. Alle maatregelen zijn genomen om pootaardappelen (in het bijzonder het ras
Voran) naar Brazilië te kunnen exporteren.
De inspectie van pootaardappelen werd tijdelijk uitsluitend aan de vaste P.D.-amb
tenaren opgedragen.
Elke zending moet via het Hoofdkantoor van de P.D. worden gerapporteerd aan de
Ned. Landbouwattaché te Rio de Janeiro, opdat deze zo mogelijk bij aankomst van
de zending aanwezig kan zijn.
Er wordt nauwkeurige controle gehouden op de ventilatie in de scheepsruimen. Het
voorkomen van „zwarte harten" in een der partijen moet nl. worden toegeschreven
aan onvoldoende ventilatie tijdens het transport.
CANADA

A Igemeen
Canada heeft, evenals de U.S.A. speciale maatregelen genomen tot wering van het
aardappelaaltje, hoewel deze maatregelen wat minder streng zijn. De in te voeren
producten moeten vrij zijn van aardappelcystenaaltje. Er behoeft echter geen datum
te worden vermeld, waarop het grondmonsteronderzoek heeft plaats gehad.
Aardappelen
In de loop der jaren is getracht het invoerverbod voor aardappelen opgeheven te
krijgen.
Aardappelen uit landen, waar aardappelwratziekte voorkomt en waartoe dus ook
Nederland behoort mogen echter niet worden ingevoerd.
De pogingen zijn zonder resultaat gebleven. Zelfs export van proefzendingen is niet
mogelijk.
Boomkwekerijproducten
Tot nader order is voor Salix, bestemd voor voortplanting, een algemeen invoerver
bod van kracht. Dit geldt voor planten, wortels en stekken van alle soorten, varië
teiten en hybriden, doch niet voor wilgenbindmateriaal, verpakkingsmateriaal, e.d.
CHILI

Aardappelen
Officieel is aardappelexport naar dit land verboden wegens voorkomen van aardap
pelwratziekte hier te lande. De Chileense autoriteiten kunnen echter onder bepaalde
voorwaarden toestemming tot import verlenen, zoals o.a. in 1951 is geschied.
COSTA RICA

A Igemeen
Uit vrees voor mede-invoer van mond- en klauwzeer is door dit land een algemeen
invoerverbod voor alle producten van plantaardige oorsprong uitgevaardigd. Voor
export naar dit land dient men eerst een speciaal permit te verkrijgen.
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CUBA

Aardappelen
Hoewel er vele pogingen zijn gedaan de Cubaanse autoriteiten ervan te overtuigen
dat de aardappelwratziekte in ons land geen probleem meer vormt, is men er tot dus
verre nog niet in geslaagd het Cubaanse invoerverbod van aardappelen opgeheven te
krijgen.
EGYPTE

Aardappelen
De perspectieven voor de invoer van pootaardappelen in dit land zijn vrij gunstig.
In 1951 werden zeer geslaagde proeven genomen met de introductie van het ras
Arran Banner.
Vruchten
De export van fruit naar Egypte heeft nog weinig succes gehad.
Men stelt daar nl. buitengewoon hoge eisen betreffende spint en wormstekigheid.
Zelfs wanneer in de kelkholte enkele spinteitjes of een verborgen Enarmonia-aantasting worden geconstateerd, kan een proefzending reeds als mislukt worden be
schouwd. Egypte eist spintvrij fruit, een eis, die verband houdt met de katoencultures.
Italië heeft een speciale apparatuur vervaardigd voor mechanische reiniging van fruit;
een verborgen wormstekigheidsgeval wordt hiermede echter niet gevonden.
FRANS MAROKKO

Aardappelen
Pootaardappelen behoren voortaan alleen van een N.A.K.-plombe of N.A.K./P.D.
controle plombe te zijn voorzien.
Bloembollen
Gladiolen voor dit land moeten hier te lande eerst een naphthalinebehandeling onder
gaan. Behandeling bij aankomst kan beschadiging veroorzaken, daar tijdens het ver
voer reeds enige werking in de knollen kan zijn opgetreden.
ISRAEL

Aardappelen
Voor 1951/52 werd bepaald, dat de invoer van poot- en consumptie-aardappelen
uitsluitend is toegestaan van 1 December tot 15 Maart d.a.v.
De export vanuit Nederland is i.v.m. het voorkomen van Coloradokever alleen toe
gestaan uit Groningen, Friesland en Noord-Holland, inclusief de Wieringermeerpolder, benevens de Noordoostpolder, de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse eilanden (uit
Zeeuwsch Vlaanderen dus niet). De aardappelen moeten schoon zijn en op het cer
tificaat moet worden verklaard, dat de zending en de groeiplaats absoluut vrij zijn
van Coloradokever.
KENYA

Bloembollen
Na overleg met de betreffende Keuringsdiensten kan bij de export van bloembollen
en -knollen uitgezonderd Dahlia's naar dit land worden verklaard dat de producten
vrij zijn van „Tomato spotted wilt virus", hetgeen als invoervoorwaarde wordt gesteld.
De export van Dahlia's zal eerst weer mogelijk zijn, wanneer er zekerheid bestaat,
dat deze absoluut virusvrij zijn.
Anemone, Ranunculus, Lilium, Freesia, lxia, Montbretia en Cyclamen kunnen wor
den verzonden, aangezien er in deze gewassen hier nog geen ,.Tomato spotted wilt
virus" werd waargenomen.
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NIEUW ZEELAND

Bloembollen
Het verbod voor de invoer van gladiolenknollen wegens de vrees voor overbrenging
van het Phaseolus-virus-2 (dat ook in bonen voorkomt) is opgeheven.
Boomkwekerijproducten
Aangezien de N.A.K.-B. strenge veldkeuring toepast op virusziekten en rasechtheid
bij nutsvormen van Pyrus, Prunus en Malus en de P.D. daarop toezicht houdt en ad
viezen verstrekt over een doelmatige bestrijding van ziekten en beschadigingen, be
staat er o.i. geen enkel risico om deze producten naar Nieuw-Zeeland te exporteren.
PANAMA

Om mede-invoer van het mond- en klauwzeer-virus te voorkomen verbood Panama
de import van Nederlandse bloembollen.
Van Nederlandse zijde is er nadrukkelijk op gewezen, dat invoer van bloembollen
en de door ons land gebezigde verpakking geen efakel gevaar oplevert voor medeinvoer van dit virus.
Aangezien in 1952 deze ziekte in ons land nog is toegenomen heeft Panama, zover
bekend, bovengenoemde maatregel niet ingetrokken.
PORTORICO

Algemeen
De phyto-sanitaire eisen van dit land zijn geheel aangepast aan die van de U.S.A.
Meestal geschiedt de verscheping van producten voor dit land via een Amerikaanse
haven, waarbij een certificaat in duplo wordt verlangd, daar de Amerikaanse douane
één exemplaar inneemt.
TURKIJE

Uit Turkije werden in 1952 diverse klachten ontvangen over het aantreffen van Rhizoglyphus (bollenmijt) in uit Nederland ingevoerde bloembollen en pootaardappelen.
Getracht is schriftelijk aan deze bezwaren tegemoet te komen, Alhoewel de zendingen
voor dit land zeer nauwkeurig worden geinspecteerd en bovendien nog aan een be
handeling onderworpen, zijn de Turkse autoriteiten echter nog niet tevreden gesteld
en zal persoonlijk contact gewenst zijn om tot resultaten te komen.
U.S.A.

Algemeen
Strohulzen voor verpakking van flessen e.d. kunnen verpakt worden gegast, mits dit
geschiedt onder vacuum. De pakken kunnen gesloten blijven, wanneer alle partijen
worden gegast.
Wordt het gassen echter afhankelijk gesteld van de resultaten van de invoerinspectie,
dan moet ongeveer 5 à 10 % van het aantal pakken worden geopend.
Bloembollen
Het belangrijkste feit m.b.t. de bloembollenexport naar de U.S.A. was wel, het ge
durende het bollenseizoen 1951 in ons land stationneren van een 5-tal Amerikaanse
inspecteurs van het B.E.P.Q. voor een „pre-shipment-inspection" van bloembollen.
Het initiatief ging uit van de Groep Amerika van de Bond van Bloembollenexporteurs
en in samenwerking met de Nederlandse P.D. werd een systeem ontworpen, waar
door het mogelijk werd, dat de Amerikaanse inspecteurs de controle zowel op het
veld, als in de schuur en aan de haven konden uitoefenen.
De havencontrôle vond plaats in Rotterdam. De certificaten, paklijsten en andere
documenten werden gecontroleerd en door de Amerikaanse inspecteurs met een stem
pel gewaarmerkt wanneer de desbetreffende zending kon worden vrijgegeven.
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Deze regeling, die bij wijze van proef was ingesteld, voldeed uitstekend en de sa
menwerking met de Nederlandse P.D.-ambtenaren was zeer bevredigend.
Gelijktiijdig werd aan het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse een
Amerikaanse onderzoeker voor geruime tijd gedetacheerd voor „research"-werk.
De algemene leiding van de „pre-shipment" controle berustte bij Mr. S. D. Whitlock, Supervisor of New York Harbour. De heren M. H. Sartor en A. J. Benton hiel
den toezicht op de veld- en schuurkeuring; Mr. L. R. Fate was belast met de haven
inspectie.
Uit een later gepubliceerd rapport bleek, dat het werk, dat in Amerika door minstens
20 inspecteurs moest geschieden, op deze wijze vereenvoudigd kon worden tot de
taak van 5 inspecteurs. Bovendien werden de zendingen thans zonder stagnatie in
Amerikaanse havens rechtstreeks doorgezonden.
Ook in 1952 had de bollenexport naar U.S.A. een vlot verloop, eveneens onder preshipment controle van Amerikaanse inspecteurs. De regeling was grotendeels gelijk
aan die van 1951.
Bloemisterijgewassen
Dat in de U.S.A. de vrees voor de invoer van het aardappelcystenaaltje nog niet ge
weken is, bleek uit een bericht, dat melding maakte over uit Nederland ingevoerde
Convallariakiemen, waarin cysten zouden zijn aangetroffen.
Bij een nauwkeurig onderzoek van de grond, waarvan de Convallaria's afkomstig
waren, werden geen cysten van het aardappelcystenaaltje geconstateerd. Wel werden
enkele op cysten gelijkende voorwerpen van onbekende oorsprong gevonden, die niets
met aaltjes uit te staan hebben. Een tweetal „cyst-like bodies" werd geconserveerd
in formaline aan de Amerikaanse P.D. toegezonden.
Ook in een zending plantsjalotten zouden cysten van het aardappelaaltje aangetrof
fen zijn. De zending was abusievelijk hier te lande niet geinspecteerd. Er werd een
nauwkeurig onderzoek ingesteld, waarbij grondmonsters werden genomen van de per
celen van herkomst. Bij het onderzoek konden geen cysten worden aangetoond; over
dit onderzoek werd een rapport uitgebracht.
Naar aanleiding van enige klachten over de levering van plantmateriaal, is er nog
eens op gewezen, dat Nederland geen garanties kan verstrekken voor artikelen, welke
in het buitenland zijn gegroeid. In dit geval is dan ook met de Amerikaanse P.D.
overeengekomen dat dezerzijds voortaan steeds een fotocopie van het buitenlandse
certificaat met een „certificate for re-export" zal worden afgegeven.
Groenten
In verband met export van bewaarkool naar U.S.A. en Canada kan worden mede
gedeeld, dat deze landen officieel voor groenten geen certificaat eisen.
Verpakking van kool in wilgenmanden naar U.S.A. is toegestaan mits de manden zijn
gemaakt van overjarige teen.
Snijbloemen
Afgesneden seringen moeten aan een speciale begassing worden onderworpen, daar
in uit ons land geimporteerde zendingen bloeiende seringentwijgen larven werden
gevonden, vermoedelijk van Exapate congelatella Clerck en Tortrix diversana Hb.
Exapate congelatella komt — voor zover bekend — niet in ons land voor; het is
een zeer polyphaag, doch onschadelijk vlindertje.
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VI
Afzonderlijke bijdragen
BESTRIJDINGSPROEVEN TEGEN EMELTEN, Tipula spp.
door
G. J. Saaltink
De bestrijdingsproeven met nieuwe insecticiden werden in 1951 en 1952 voortgezet
(zie Mededeling 118).
Van enige proefvelden in 1951, waarvan de objecten in drievoud lagen kunnen de re
sultaten in tabel 1 worden samengevat. Het vermelde aantal emelten is steeds het
totaal aantal emelten dat gedurende twee dagen per vierkante meter werd gevonden.
Tabel 1
Per 25 kg
zemelen

Gemiddelde aantallen dode emelten per m2
I

II

lil

IV

V

VI

Harskamp
4 Mei
bouwland

Harskamp
4 Mei
grasland

Deventer
7 Mei
bouwland

Apeldoorn
9 Mei
grasland

Apeldoorn
11 Mei
grasland

Apeldoorn
21 Mei
grasland

11
24
28
45

14
21
16
26

11

27
22
62

—

—

—

—

—

0

7

0

1 kg HCH 5 %
3 kg HCH 5 %
5 kg HCH 5 %
3 kg Hexamelt
1 kg Parijsgroen
100 cc parath. 25 %
onbehandeld

54
—

42
40

35

55

24

95
2

76
0

77

0

Na wiskundige verwerking mogen de volgende conclusies worden getrokken.
In proef I werkten Parijsgroen, Hexamelt en HCH even goed. Verder blijkt in de
proeven II, III en V de werking van 5 kg HCH 5 % (of 2Va kg HCH 10 % in de
proeven II en VI) evengoed als die van Hexamelt.
Bij proef VI is een duidelijke tendenz dat Hexamelt beter werkte. In proef II zijn 1
en 3 kg HCH 5 % slechter dan Hexamelt.
Bij een gebruik van het mengsel parathion -j- zemelen bleek dat vrij grote aantallen
emelten op de grond werden gevonden, in proef no. V aanzienlijk meer dan bij HCH
en Hexamelt.
In 1952 werden de emelten niet alleen bovenop, maar ook in de grond geteld. Dit
heeft interessante resultaten opgeleverd.
Op de proefvelden lag nu steeds ieder object in viervoud. Per veldje werd van 1 m2
het aantal op de grond liggende emelten geteld; het aantal in de grond aanwezige
emelten werd van V-i m2 bepaald.
De resultaten van twee proeven kunnen in tabel 2 worden samengevat.
Tabel 2
Twello I 10 Maart 1952
Per 25 kg
zemelen

Gemiddeld aantal
emelten per m2
Op de
grond

3 kg Hexamelt
100 cc parath. 25 %
1 kg Parijsgroen
2,5 kg HCH 10 %

onbehandeld
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17
22
2
1,5

In de
grond

25
13

totaal

% dood
v/h totaal
na
14 dagen

38

42
35
40

36 %
39 %
98 %

25

26,5

23 %

Twello VI 22 April 1952
Gemiddeld aantal
emelten per rnOp de
grond

In de
grond

totaal

7
9
1
4
0

22
17
17
20
23

29
26
18
24
23

% dood
v/h totaal
na
10 dagen

64 %
46 %
78 %
9%

Met een telling van de emelten op het veld werd niet volstaan. Van iedere telling wer
den deze larven afzonderlijk verpakt meegenomen, om ze in het laboratorium gedu
rende een paar weken in petrischalen te bewaren. Daardoor kon worden vastgesteld
hoeveel procent van de gevonden emelten, onder deze voor hen gunstige omstandig
heden dood gingen.
Door de grote sterfte van de larven welke op de veldjes met Parijsgroen in de grond
werden gevonden, is tenslotte de sterfte op dit object even hoog, zo niet hoger dan bij
Hexamelt en parathion waar veel groter aantallen op de grond werden aangetroffen.
Indien de gegevens van beide proeven worden opgeteld, en de gemiddelden in een
grafiek worden uitgezet, blijkt het verschil in werking nog eens duidelijk (zie onder
staande grafiek).
Er moet wel rekening mee worden gehouden dat van de bovenop de grond gevonden
dieren bij de objecten Hexamelt en parathion op het veld door bestraling met direct
zonlicht en uitdroging een groter percentage zou zijn doodgegaan dan in de petri
schalen. Bij onze volgende proeven zal worden getracht van deze invloed op het resul
taat een beeld te krijgen.
Het is echter wel gebleken dat het beoordelen van het werkelijke resultaat van een
middel tegen emelten niet eenvoudig is, en dat daarbij niet kan worden volstaan met
een telling van emelten die op de grond werden gevonden.
Tenslotte dient nog te worden vermeld dat bij verscheidene proeven de nachttemperatuur dichtbij de 0 °C, en het minimum soms nog lager lag. Het is ons nog niet
duidelijk in hoeverre de middelen bij lage temperaturen verschillend werken, hetgeen
wel wordt beweerd.
Gemiddeld aantal gevonden emelten, en het gemiddeld percentage emelten
dat bij de eerste schalen controle dood was.
1ekolom boven de grond. 2e kolom boven + in de grond per 2m2van proef 1 en 3ZL
1952
70.

BESTRIJDING VAN RITNAALDEN, Agriotes spp.
door
G. J. Saaltink
De proeven, welke in Med. 118 werden besproken zijn in 1951 en 1952 voortgezet.
Er is veel aandacht geschonken aan producten die alleen het gamma-isomeer (= lin
daan, de werkzame stof van HCH) bevatten.
In kasproeven bleek dat de groeiremmende werking van lindaan-middelen van veel
minder betekenis is dan die van HCH-producten.
Van ieder perceel dat in 1951 voor veldproeven beschikbaar werd gesteld is vroeg
in het voorjaar een grondmonster genomen, om het aantal aanwezige ritnaalden per
ha te bepalen. Ieder monster was 30 liter groot.
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Achteraf bezien lijkt een bemonstering van belang te zijn. Het is niet mogelijk met
grote zekerheid schade te voorspellen, doch de percelen kunnen wel worden gese
lecteerd. Op velden met 100- of 150.000 ritnaalden per ha trad vrijwel geen schade
op. Op twee velden met 600.000 per ha was in het ene geval veel schade, in het
andere niet. Het is gelukt op deze wijze de percelen uit te schakelen, waarop proeven
zeker zouden zijn mislukt.
In 1952 is als richtlijn aangehouden dat bij onze bemonsteringsmethode per ha min
stens 600.000 ritnaalden moeten worden vastgesteld.
Enige resultaten van de bestrijdingsproeven in zomergranen kunnen worden samen
gevat in tabel 1. Daarin zijn de resultaten van de proeven in 1950 eveneens opge
nomen.
Indien op onbehandeld schade van betekenis voorkwam had het object met zaad
behandeling van deze schade altijd belangrijk minder te lijden.
Tabel 1
percentage weggevallen
planten

dosering per 100 kg zaad

gewas

behandeld
1950

1. haver (Dalfsen)
2. gerst (Beekbergen)
3. haver (Gieten)

3 kg HCH spuitp. 25 %
7,5 kg HCH spuitp. 10 %
8 kg HCH spuitp. 10 %

onbehandeld

20,1 %
27 %
3,5 %

72
53
22

%
%
%

18,8 %
13,7 %
1,4 %
7,7 %

38

%

17,8 %
31,7 %

1951

4. haver (Garderen)
5. tarwe (Dubbeldam)

6. haver (Dubbeldam)

3
1,5
3
3

kg
kg
kg
kg

HCH spuitp.
lindaan spuit
HCH spuitp.
HCH spuitp.

25
7,5
25
25

%
%
%
%

In proef no. 4 had de zaadbehandeling met lindaan dus eenzelfde effect als HCH.
Van dit proefveld werd de opbrengst bepaald; deze was:
onbehandeld
5255 kg per ha.
1,5 kg lindaan 7,5 %
6199 kg per ha.
Uit veldproeven met bieten zijn moeilijk gegevens over het wegvallen van plantjes te
verkrijgen. De plantjes komen vaak niet regelmatig op, terwijl weggevallen plantjes
niet kunnen worden geteld. Bovendien heeft deze waardering weinig practische bete
kenis, daar de bieten toch „op één" worden gezet. Het bleek ons echter wel dat ook
voor bieten een zaadbehandeling met lindaan goed resultaat geeft.
Een opbrengstbepaling gaf bijvoorbeeld het volgende te zien:
onbehandeld
85.269 kg bieten/ha
60 g HCH 25 % per kg zaad
94.290 kg bieten/ha
5 g lindaan 20 % per kg zaad
98.748 kg bieten/ha
(thans gebruikte dosering 10 gr lindaan
20 % per kg zaad).
De veldproeven in mais waren gelegen in Kloosterhaar, Grollo, Kesteren en Uden.
De proef in Kloosterhaar werd in 1951 genomen, de overige drie in 1952.
Evenals bij de proeven in graan en bieten lagen ook hier de objecten steeds in vier
voud.
De resultaten worden in tabel 2 samengevat.
Afb. 1. Maisproefveld; naast een veldje met onbehandeld zaad veldjes met behandeld zaad

ÜHI

Tabel 2
Dosering van de zaadbehan
deling in g per kg zaad

onbehandeld
lindaan 7,5 %
lindaan 20 %

15
2
3
4
5

g
g
g
g
g

grondbehandeling
100 kg HCH 5 % per ha

Gemiddeld aantal overgebleven
planten per veldje van 25 mGrollo

Uden

14

71

Kesteren

50

—

158
174

192
197

168

237

137
127
124
136

237

195

112

—

—

Klooster
haar

150
296

—

Opbrengst
droog zaad
kg/ha
Kesteren

880
—

Opbrengst
pas geplukte
kolven kg/ha
(zaad 4- spil)
Kloosterhaar

4735
9244

2650
2350
2460
3050
2620

Uit tabel 2 blijkt duidelijk het grote verschil dat steeds tussen onbehandeld en de
zaadbehandeling werd gevonden (afb. 1). Om verschillende redenen kon in 1952 alleen
in Kesteren de opbrengst worden bepaald.
Het aantal overgebleven planten was in Grollo bij de grondbehandeling groter dan
bij de zaadbehandelingen; daarbij moet tevens worden vermeld dat op dit proefveld
de lengte van de mais op de veldjes met een grondbehandeling op een bepaald tijdstip
gemiddeld 45 cm was, terwijl deze op alle overige objecten op dat zelfde tijdstip ge
middeld 20—30 cm bedroeg (afb. 2).
Dit lengte verschil, samengaande met een veel betere ontwikkeling van de planten op
het veldje met een grondbehandeling is het gehele seizoen blijven bestaan.
Een dergelijk verschil werd nog niet eerder door ons gevonden. Op de beide andere
proefvelden in 1952 kon dit evenmin worden vastgesteld. Er zijn verschillende theoriën
over de verklaring van dit verschil te maken, doch een bepaalde hypothese kunnen
wij nog niet bevestigen.
Wel is uit de praktijk en uit onze proeven bekend dat ritnaalden oudere maisplanten
enige centimeters boven de korrel kunnen aanvreten. De larven boren zich dan soms
nog vrij diep in de stengel, zodat ze daarin zelfs boven de grond kunnen worden ge
vonden.
In Uden bleven bij de dosering van 5 g lindaan 20 % per kg zaad meer planten over
dan bij 2 en 3 g. Op de zware klei in Kesteren kwam de mais in P/a maand zeer
onregelmatig op, terwijl daarna vogelschade optrad.
CONCLUSIE

Daar het ons uit kas- en veldproeven duidelijk werd dat een zaadbehandeling met
HCH-producten verschillende ernstige bezwaren heeft, werd reeds in het voorjaar van
1952 een zaadbehandeling met lindaanmiddelen geadviseerd.
Uit de veldproeven is gebleken dat de zaadbehandeling met lindaan-middelen een
belangrijke vermindering van de schade geeft, terwijl volgens de verkregen gegevens
een verlaging van de thans aanbevolen dosering vrij zeker mogelijk is.
In het komende seizoen zal worden getracht de gegevens te verkrijgen, welke nog
nodig zijn om de dosering definitief vast te stellen; terwijl voor mais zal worden
nagegaan in hoeverre een vreterij van ritnaalden aan planten welke uit behandeld
zaad zijn gegroeid nog van betekenis is.
Afb. 2
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Maisproefveld; lengte
verschil tussen planten
na zaad- en grondbe
handeling;
links: 3 g lindaan
20 %/kg zaad;
rechts : grondbehande
ling met
100 kg HCH 5%/ha

HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE NEMATOLOGIE IN NEDERLAND
door
Dr Ir M. Oostenbrink
Van oudsher heeft men in Nederland aandacht besteed aan aaltjes of nematoden,
zowel uit faunistisch oogpunt als in verband met het schadelijk zijn voor de landbouw.
J . G. de Man, die als particulier bijna 50 jaar te Middelburg en Ierseke biologische
onderwerpen bestudeerde, heeft vele tientallen nieuwe soorten, en daarmee een be
langrijk deel van de aaltjes-fauna van Nederland, beschreven. Hij schreef in totaal
169 publicaties, waarvan tenminste 44 over aaltjes (40).

J. Ritzema Bos schreef, als practisch phytopatholoog, over een aantal plantenparasitaire aaltjes, vooral Aphelenchoides-soorten, en wijdde uitgebreide studies aan het
stengelaaltje, Ditylenchus dipsaci (58-86).
Van Slogteren (128-133) ontwikkelde practische bestrijdingswijzen van stengelaaltjes
in bloembollen; de Bruyn Ouboter (14,15) constateerde morfologische verschillen tussen
narcissen-stengelaaltjes en hyacinthen-stengelaaltjes. Het stengelaaltjesonderzoek werd
voortgezet door Quanjer (56,57), die besloot tot het bestaan van polyphage zowel als
gespecialiseerde aaltjesrassen. Ook anderen verrichtten waarnemingen in Nederland ten
aanzien van stengelaaltjes in uien, rogge, mais, klaver, aardappelen, lupinen en tabak.
(11,12,16-19, 22,38,39,41,46,47,89, 134-136).
Schuurmans Stekhoven bestudeerde verschillende aaltjes en aaltjesproblemen (92-114)
en schreef in samenwerking met Filipjev het grootste handboek op dit gebied (21).
In de Verslagen en Mededelingen van de Plantenziektenkundige Dienst (4) zijn in de
loop der jaren verscheidene waarnemingen ten aanzien van plantenparasitaire aaltjes
vermeld, terwijl ook elders nog enkele oudere mededelingen werden gepubliceerd
(1,2,5,6,10,25,88,90,138).
De literatuur van de laatste jaren betreft verscheidene objecten. Het stengel- en blad
aaltjesonderzoek bij het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (36,37, 115
-127) verschaft gegevens over de invloed van de grond op de aaltjes en over veredelingswerk. Het aardappelcystenaaltjesonderzoek is gecoördineerd in de Werkgroep
Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje, T.N.O. (9,51,137,139). Het Heteroderaonderzoek van de Plantenziektenkundige Dienst (48-50, 52-55) richt zich op het
bepalen van de verspreiding, morfologische onderscheidingskenmerken en waardplantenreeksen van de verschillende soorten cystenaaltjes, met als doel een algemene ad
viesdienst steunend op grondmonsteronderzoek. Hieraan wordt ook gewerkt door het
Instituut voor Rationele Suikerproductie, dat reeds sedert 1925 het bietencystenaaltjesonderzoek verricht (23,24, 26-35, 43,91). Het Instituut voor Bloembollenteelt
doet onderzoek naar aaltjes in bloembollen, de Proeftuin Aalsmeer werkt aan aaltjes
in sierplanten, het Proefstation Naaldwijk aan wortelknobbelaaltjes in tomaat (3,7,8).
Het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur bestudeert de aal
tjes-fauna in bos- en heidegronden (42). Tenslotte is er door anderen nog inciden
teel aandacht aan aaltjes geschonken (13,20,44,45,87).
Recente Amerikaanse gegevens toonden aan, dat vroeger het aaltjesonderzoek te veel
beperkt is gebleven tot enkele bekende, opvallende soorten. Een belangrijke groep,
die tot nu toe vrijwel over het hoofd is gezien, bleken de niet-cystenvormende wor
telaaltjes te zijn. Uit een onderzoek in 1951 en 1952 bleek, dat enkele ervan ook in
Nederland een rol spelen als veroorzakers van slechtgroeiende plekken in verschei
dene gewassen; zoals Pratylenchus-soorten, een ectoparssitisch levende Parctylenchussoort en Hoplolaimus uniformis.
Als basis voor verder onderzoek en voor het geven van adviezen wordt thans een
inventarisatie van de aaltjes-fauna in Nederland verricht, waarbij een verzameling
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permanente aaltjespreparaten wordt aangelegd. Deze omvatte eind 1952 enkele dui
zenden exemplaren, betreffende ± 200 soorten uit 64 geslachten. Het snel op gang
komen van dit werk is hoofdzakelijk te danken aan de medewerking van een Ame
rikaanse nematoloog, Prof. Dr M. W. Allen van de University of California, die een
half jaar bij de Plantenziektenkundige Dienst als gast-medewerker heeft doorgebracht.
SAMENVATTING

Een overzicht wordt gegeven van de historische ontwikkeling van de nematologie als
onderdeel van de plantenziektenkunde in Nederland. Er is naar gestreefd alle weten
schappelijke artikelen tot en met 1952 met betrekking tot het Nederlands onderzoek
op dit gebied in de literatuurlijst samen te vatten.
SUMMARY

A survey is given of the historical development of nematology as a section of phy
topathology in the Netherlands. It is tried to include in the list of literature all
scientific articles through 1952 which relate to the eelworm research in this country.
LITERATUURLIJST VAN IN NEDERLAND VERRICHT ONDERZOEK NAAR
PLANTENPARASITAIRE EN VRIJLEVENDE NEMATODEN«)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Adam, W. Ein neuer freilebender Nematode aus der Erde: Butlerius filicaudatus n. sp. Zool. Anz. 91: 139—142, 1930.
. Note sur Heterodera schachtii Schm., parasite des cactus. Bull. Mus.
royal d'Hist. nat. Belg. 8: 1—10, 1932.
Andeweg, J. M.; Tjallingii, F.; Kroft, W. G. van der; Riemens, J. M. & Bravenboer, L. Proeven met tomaten-onderstammen resistent tegen het
wortelknobbelaaltje. Meded. Dir. Tuinb. 15: 255—265, 1952.
Anonymus. Verslagen en Mededelingen van de Plantenziektenkundige Dienst
(voordien van de Phytopathologische Dienst, Instituut voor Phytopatho
logie, Phytopathologisch Laboratorium W. C. Scholten, de Nederlandsche Phytopathologische Vereeniging).
. Resumé uit de ingeleverde vragenlijst omtrent het „Haveraaltje" (Hete
rodera Schachtii). T.Pl.-ziekten 11:177—180, 1905.
. Jaarverslagen 1906 t/m 1915 van het Phytopathologisch Laboratorium
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. Jaarverslagen van het Proefstation voor de groenten- en fruitteelt onder
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. Jaarverslagen van de Proeftuin voor de bloementeelt te Aalsmeer.
. Organisatie T.N.O., Jaarverslag 1951 : 196—198.
Atanasoff; D. Dilophospora-ziekte van granen. T.Pl.-ziekten 30: 145—161,
1924. Eveneens: The Dilophospora disease of cereals. Phytopathology
15: 11—40, 1925.
Beekom, G. W. C. van. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een onder
de uientelers gehouden enquête betreffende het optreden van kroefziekte (Tylenchus dipsaci Kühn). T.Pl.-ziekten 46: 205—207, 1940.
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fende literatuur is vrijwel geheel aangehaald in: J. van der Vecht: Op planten parasiterende
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nesië, Deel I. 1950).
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ACTUELE WAARNEMINGEN EN MELDINGEN
OP NEMATOLOGISCH GEBIED
door
Dr Ir M. Oostenbrink

Heterodera- SOORTEN
Vanaf 1891 is in Nederland de aanwezigheid bekend van het havercystenaaltje, H.
avenae = H. major, vanaf 1892 die van het bietencystenaaltje, H. schachtii. De eerste
meldingen zijn van Ritzema Bos (33,34,35,36). Van Poeteren (25) meldde in 1932 op
cactussoorten een derde cystenaaltje, dat door Adam (1) werd beschreven en later (7)
H. cacti werd genoemd. In de jaren 1941 tot 1949 werd de aanwezigheid vastgesteld
van H. rostochiensis, H. trifolii, H. galeopsidis, H. punctata en H. goettingiana (19, 20).
In 1951 werden twee populaties van het hopcystenaaltje, H. humuli, en in 1952 ver
scheidene gevallen van het koolcystenaaltje, H. cruciferae geconstateerd (22). Door
systematisch opsporingswerk zijn hiermee alle voor Europa beschreven Heteroderasoorten gevonden, behalve de op Daucus-soorten levende H. carotae Jones, 1950.
Heterodera's blijken in Nederland, en vrijwel zeker ook in andere landen, veel alge
mener op te treden dan men tot nu toe vermoed heeft. Anderzijds is bekend, dat
enkele soorten nog slechts locaal voorkomen, terwijl de omstandigheden een meer al
gemene verbreiding zouden doen verwachten.
Heterodera cacti (ADAM)) FILIPJEV & SCHUURMANS STEKHOVEN, I94I
OP Phyllocactus- SOORTEN
In 1951 werd door de ambtenaar van de Plantenziektenkundige Dienst te Aalsmeer
een aantasting van cactus-soorten door H. cacti geconstateerd bij een kweker aldaar.
In twee kassen met opgepotte stekken groeiden vooral de tweejarige planten van Phyllocactus-soorten slecht; zij werden slap en stonden vaak los in de potten. De wortels
waren dicht bezet met cysten en 'de besmettingsgraad in de potten was zeer hoog.
Het reinigen van de kas, inclusief potten en werktuigen en gebruik van verse, on
besmette potgrond voor de nieuwe stengelstekken loste het probleem grotendeels op,
hoewel in 1952 nog enige schade werd geleden.
H. cacti heeft citroenvormige cysten, die morfologisch goed te onderscheiden zijn
van de naverwante soorten. De cysten zijn klein en rond: de breedte van de cysten is
bijna even groot en bij vele individuele cysten zelfs groter dan de lengte exclusief
hals, hetgeen bij geen der andere bekende soorten het geval is. Verdere kenmerken
zijn: de zeer korte staart en de ronde stekelknoppen van de larven (1,7). Taylor, van
de Division of Nematology te Beltsville, U.S.A., vond nog enkele belangrijke ken
merken, welke met zijn toestemming hier vermeld worden, namelijk een rechthoekspatroon in plaats van een zigzagpatroon op de cystewand en een opvallende stippe
ling op de schaal van de eieren.
Het type-materiaal van H. cacti werd in 1932 door de Plantenziektenkundige Dienst
aan Adam verschaft en was afkomstig uit een kas te Maartensdijk, waar schade werd
geleden bij de teelt van Phyllocactus ackermanni en Cereus speciosus. In 1933 wer
den daar eveneens Epiphyllum-sooTten aangetast (25,26). Goffart verkreeg cysten uit
Maartensdijk en deed hiermee enkele proeven (10); zijn melding van het voorkomen
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van dit aaltje in Duitsland blijkt hierop betrekking te hebben (11,12). Het geval in
Aalsmeer is dus het tweede geval van aantasting door dit aaltje in de praktijk.
OUDE MELDINGEN VAN Heterodera goettingiana LIEBSCHER, 1890 IN NEDERLAND,
EN EEN NIEUWE WAARDPLANT

In 1950 werd het veelvuldig voorkomen van het erwtencystenaaltje, H. goettingiana,
in zuidwest-Nederland gemeld (20). Tevens werd met een grote waarschijnlijkheid aan
getoond, dat de, in Zeeland algemeen „Sint Jansziekte" genoemde, erwtenziekte op
aantasting door dit aaltje moet berusten, hoewel voor de eerste melding van de aaltjes
1920 werd opgegeven terwijl de „Sint Jansziekte" veel ouder is (21). Bestudering van
de oudste Verslagen van de Nederlandsche Phytopathologische Vereeniging en daarbij
aansluitende jaarverslagen leveren echter thans nog enkele belangrijke gegevens.
In de eerste plaats blijkt Ritzema Bos (35) reeds in 1892 een beschrijving te hebben
gegeven van een ziekte, die in Zeeland bekend stond als ,,de hond" in erwten, „dat
is eene ziekte, waarbij geheele plekken in een overigens gezond veld erwten vroeg
tijdig verbleeken, geel worden en vóór den tijd afsterven. Ik heb vroeger bemerkt,
dat als men eens „de hond" gehad heeft, men later op dezelfde plekken die in de
erwten terug krijgt, terwijl die plekken in andere gewassen niets opmerkelijks doen
zien. Het is geene der tot nu toe beschreven ziekten". Deze beschrijving dekt de
ziekte, die men tot nu toe in Zeeland „Sint Jansziekte" noemde. Oude Zeeuwse land
bouwers verklaarden van mening te zijn dat beide namen dezelfde ziekte betroffen.
Ritzema Bos (39), van Hall (16), Quanjer (29) en Ritzema Bos & Schoevers (45) gaven
enige jaren later nog eens algemene beschrijvingen van de „Sint Jansziekte". De laatsten noemden hierbij, zonder aan aaltjes te denken, als vatbare gewassen erwten,
paardebonen en wikken, welke gewassen later ook juist de waardplantgewassen van
H. goettingiana bleken. Zij beschouwden uit de wortels geïsoleerde schimmels als de
ziekteverwekkers, namelijk Fusarium vasinfectum var. pisi en in andere gevallen
Ascochyta-sp. Echter de ziektesymptomen, die zij bij hun infectieproeven verkregen
(verbruining van wortelhals en epicotiel : 16), of die zij bij later onderzochte ge
vallen als „Sint Jansziekte" bestempelden (aantasting van kiemplanten, die zwak
groeien : 29; afsterving aan de voet : 40; verdorren van het nog in volle wasdom
staande erwtengewas : 41) komen in de meest? gevallen meer overeen met wat thans
voet- en vaatziekten worden genoemd dan met de oorspronkelijke, meer geleidelijk
verlopende „Sint Jansziekte". *) Het is dus ook uit hun verslagen waarschijnlijk, dat
deze oude onderzoekers het begrip „Sint Jansziekte" hebben uitgebreid tot andere
ziekteverschijnselen dan er oorspronkelijk in Zeeland mee bedoeld werden.
In dezelfde tijd blijkt Ritzema Bos ook reeds inzendingen te hebben ontvangen van
erwten die door cystenaaltjes, vrijwel zeker dus erwtencystenaaltjes, waren aangetast,
namelijk in 1900 uit Sassenheim: „Volgens ontvangen mededeelingen treedt dit aaltie
als beschadiger van erwtenplanten op op gronden, waar sedert eenigen tijd om de
drie jaren als wisselbouw met bloembollen, erwten werden geteeld, op „versehe" grond
zelden. De jonge erwtenplanten, die door het aaltje worden aangetast, blijven klein,
en vallen — behalve daardoor — reeds op eenen afstand door de roode kleur harer
bladeren in 't oog. Verscheiden planten sterven; andere blijven wel in 't leven, maar
worden toch nooit iets anders dan dwergplantjes, en leveren geen opbrengst" (37).
Verder in 1901 uit Slochteren, waar het ,,aan erwtenplanten zeer nadeelig" werd
(38), in 1913 uit Zuid-Eierland, waar erwten (42) en in 1915 te Beemster waar tuin
bonen aangetast waren (43).
*) Schreuder (47) stelt voor de naam ..Sint Jansziekte" voortaan te reserveren voor een
op de Brabantse zandgronden en wellicht ook elders optredende Fusarium oxysporumvaatziekte. Hoewel het mogelijk is., dat de infectieproeven van van Hall en anderen deze
schimmel betroffen, lijkt dit voorstel niet gelukkig, aangezien de ziekte, die er van
oudsher in Zeeland mee aangeduid is ongetwijfeld dezelfde is, die wij thans erwtencys
tenaaltje noemen. Het is wellicht beter de naam „Sint Jansziekte" te laten rusten om
verwarring te voorkomen.
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Hij legde niet zelf het verband tussen deze cystenaaltjes-aantasting en de gele plekken
in Zeeland *). Het is echter thans bekend, dat deze plekken algemeen met cystenaaltjesaantasting gepaard gaan, en dat dwergplantvorming en roodkleuring van het
blad ook in Zeeland op zwaar besmette proefvelden bij eenzijdige teelt van erwten
optreedt. Uit het vorengaande blijkt, dat de eerste meldingen van het erwtencystenaaltje in ons land ongeveer even vroeg liggen als die van de „Sint Jansziekte". Te
vens blijkt, dat het verspreidingsgebied van dit aaltje groter moet zijn dan bij het
onderzoek van de laatste jaren is gebleken, aangezien daarbij alleen gevallen werden
geconstateerd in zuidwest Nederland, met als meest oostelijke vindplaats Drunen
en als meest noordelijke vindplaats Uithoorn.
Voorshands onverklaarbaar bij de aantasting van erwten door erwtencystenaaltjes is
het geringe effect van vruchtwisseling. De bekende vatbare landbouwgewassen zijn
erwt, paardeboon en wikke. Zware aaltjesaantasting, gepaard met duidelijke schade,
trad op besmette terreinen soms nog op nadat 11, 12 en 14 jaar geen waardplantgewassen werden verbouwd, hetgeen voor Z/eïe/Wera-aantastingen zeer ongewoon is.
Een merkwaardig geval was een in 1943 gescheurde oude weide in de Wilhelminapolder, waarop in 1952 voor het eerst erwten werden verbouwd. Er kwam eind Juni
een grote, scherpbegrensde felgele plek in voor met zwaar door cystenaaltjes aan
getaste planten. De besmettingsgraad van de grond was toen reeds hoog, nl. per 103
cc grond 50 cysten, waarvan 28 levenskrachtig met in totaal 1100 larven, terwijl de
gezonde gedeelten van het perceel geen cysten bevatten. Een eventuele infectie moet
volgens de bedrijfsleider in elk geval onbewust zijn verricht en dan een geringe hoe
veelheid besmet materiaal hebben betroffen. De normaal voorkomende onkruiden
waren niet aangetast. Het is dus waarschijnlijk, dat in de vruchtwisseling een thans
nog onbekend waardplantgewas voorkomt. Bij de bovengenoemde gevallen zijn als
vruchtwisselingsgewassen koolzaad, aardappelen, bieten, granen en lucerne verbouwd.
Hoewel lucerne in dit verband een verdacht gewas is, werd het bij onderzoek in 1950
onvatbaar bevonden (21). Potproeven in 1951 en 1952 met besmette grond uit Borssele onderstreepten dit. In 1951 werd de vatbaarheid bevestigd van Pisum arvense,
Ervum lens, Vicia faba, Vicia sativa en Vicia atropurpurea, terwijl Vicia ervilea voor
het eerst aangetast werd bevonden. In 1952 werden 13 Leguminosen onderzocht, elk
in 5 potten. Gedurende het seizoen werden de wortels viermaal beoordeeld, waarbij
één maal microscopisch met behulp van wortelkleuring. Duidelijk aangetast bleken
Pisum sativum, Vicia sativa, Vicia faba, Ervum lens, en Lathyrus magellanicus. Niet
aangetast waren Medicago sativa, Medicago lupulina, Phaseolus vulgaris, Trifolium
pratense, Trifolium incamatum, Lupinus albus, Glycine soja en Cicer arietinum. De
resultaten zijn dus in overeenstemming met de vroeger vermelde gegevens (21), met
dit verschil, dat Vicia ervilea als waardplant moet worden beschouwd.
Het geringe effect van vruchtwisseling blijft dus onverklaarbaar, tenzij een van de
vorengenoemde niet-vlinderbloemige gewassen vatbaar voor het erwtencystenaaltje zou
blijken te zijn.
Ditylenchus dipsaci

(KUEHN) FILIPJEV, 1936. EEN NIEUWE WAARDPLANT EN EEN
SAMENVATTING VAN DE OUDE MELDINGEN IN NEDERLAND

In 1951 werd te Wervershoof een ernstige aantasting door het stengelaaltje, D. dipsaci,
geconstateerd in vingerhoedskruid, Digitalis purpurea L, dat als gewas voor de genees
middelenindustrie werd verbouwd. De planten vertoonden een slechte ontwikkeling,
*) De medewerkers van Ritzema Bos melden over het jaar 1922 (23): „Meerdere zendingen
zieke erwtenplanten kwamen in, welke aanvankelijk deden denken aan een aantasting
door St. Jansziekte. De planten zagen er verschrompeld uit: de kleur was min of meer
geelachtig. Bij onderzoek bleek echter dat de erwten aangetast waren door aaltjes, zonder
dus het typische beeld van deze ziekte te laten zien. Een aantasting door aaltjes onder
dergelijke verschijnselen werd door ons nimmer waargenomen". Het is niet waarschijnlijk,
dat dit cystenaaltjes zijn geweest.
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verdikte stengels en vergroeiing en kroezing van het blad. Het vorige jaar waren op
hetzelfde perceel stengelaaltjeszieke sjalotten verbouwd. Ook te Veen (N.B.) was een
Digitalis-gewas door stengelaaltjes aangetast. De enige vroegere melding, die kon
worden gevonden, is die van Steiner & Buhrer (53) in 1933 in de U.S.A., betrekking
hebbende op bladeren met vlekken, die na I6V2 jaar bewaard te zijn in een herba
rium stengelaaltjes bleken te bevatten.
Het stengelaaltje doet in Nederland schade aan vele gewassen. In de Jaarverslagen
van de Plantenziektenkundige Dienst en voorgangers zijn de volgende genoemd (met
tussen haakjes het jaarverslag, waarin de eerste melding voorkomt): rogge, haver, ui,
hyacinth, boekweit, rode klaver, weverskaarde, aardappel (1893 en vroeger), erwt
(1901), vlas (1902), phlox, anjer en paardeboon (1903), spinazie (1904), tulp (1905),
lupine (1906), witte klaver en stamboon (1909), Lysimachia-sp. (1911), Galtonia candidans (1912), aardbei (1914), narcis en biet (1915), witlof (1924), Puschkinia-sp.
(1925), hortensia (1928), augurk (1931) en lucerne (1933). Anderen meldden nog
schadelijke aantastingen in Nederland bij tabak (46), mais (6) en bij verscheidene
sierteeltgewassen, zoals Sprekelia formosissima, Galanthus nivalis en Hymenocallis
calathina (52), Colchicum speciosum en Chionodoxa luciliae (53) en enkele andere
(7). Hoewel tot nu toe geen gevallen van schade gemeld werden, bleken ook spurrie,
koolraap, tarwe en gerst (31,44), zandwikken (18), verscheidene koolsoorten, dederzaad, gele mosterd, tuinkers en weede (30), peen en Nemesia (51) in Nederland aan
getast te worden, evenals nog ruim 40 grassen en onkruiden (6, 30, 31, 49).
De reeks van planten, die het stengelaaltje kan aantasten is echter veel groter. Zij
omvatte, de buitenlandse waarnemingen inbegrepen, in 1940 ruim 250 planten en is
thans reeds weer sterk uitgebreid. Het aaltje heeft echter verschillende physiologische
rassen (9, 48, 52). Deze hebben elk een eigen waardplantenreeks, die ten dele kan
samen vallen met die van andere rassen. De gegevens hiervan zijn nog onvolledig. De
tot nu toe bekende rassen die in Nederland in elk geval optreden, zijn het algemeen
verbreide, polyphage „rogge-haver-uienras", het algemeen optredende „rode klaver
ras", een of meer „aardappelrassen", het „hyacinthenras", het „narcissenras", en
misschien komen ook het „witte klaverras" en het „lucerneras" voor.
Ditylenchus destructor THORNE, 1945 IN
Beta vulgaris L. EN Tigridia pavonia JUSS.
De oorspronkelijk beperkt geachte waard
plantenreeks van het destructoraaltje, D.
destructor, blijkt ook voederbiet, Beta vul
garis, en tijgerbloem, Tigridia pavonia te
omvatten. Bij deze gewassen zijn in Neder
land nog niet eerder gevallen van aantas
ting door het aaltje geconstateerd.
Naast verscheidene inzendingen bieten met
D. dipsaci, werden er twee geconstateerd
met aantasting door D. destructor. De
symptomen waren oppervlakkige verbruining
van het lichaam van de biet, gevolgd door
rot (afb. 1). Dit bevestigt de suggestie van
Afb. 1. Voederbiet, Beta vulgaris L, aangetast dooi
het destructor-aaltje, Ditylenchus destructor
Thorne, 1945
Fig. 1. Mangold, Beta vulgaris L., attacked by Di
tylenchus destructor Thorne, 1945
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Dallimore & Thorne (5), dat ook in Europa D. destructor voorkomt als schadeverwekker bij bieten, hoewel hun veronderstelling dat alle oudere auteurs die stengelaaltjesaantasting in bieten melden „were possibly dealing with D. destructor" onwaar
schijnlijk is. D. dipsaci blijkt namelijk in Nederland veel vaker in bieten voor te
komen dan D. destructor en ook het ziektebeeld en andere gegevens bij de oudere
meldingen in ons land wijzen op D. dipsaci. Het is echter mogelijk, dat rot in bietenkuilen vaker in verband staat met D. destructor dan tot nu is gebleken, aangezien
deze aaltjes veelal verdwijnen zodra rottingsverschijnselen optreden.
Tigridia pavonia is als exportproduct van belang en ondervindt, evenals Iris, reeds
gedurende vele jaren schade door aaltjesaantasting (55). J. B. Goodey (14) toonde
in 1952 door inoculatieproeven aan, dat Tigridia pavonia vatbaar is voor D. destructor
zowel als D. dipsaci. In Nederland speelt vermoedelijk alleen D. destructor een rol, aan
gezien aangetaste partijtjes van verschillende herkomst alleen dit aaltje bevatten. De
bollen vertonen bruingrijze vlekken en strepen, die buiten op de rokken zijn te zien.
D. destructor werd in 1945 door Thorne (56) morfologisch onderscheiden van D. dip
saci op grond van zijn stompere staartpunt en het bezit van 6 zijlijnen in plaats van 4.
Een physiologisch verschil is blijkbaar, dat D. destructor uitsluitend ondergrondse plan
tendelen aantast en dat geen „aaltjeswol", bestaande uit kluwens van zeer resistente
larven, wordt gevormd. Tot 1945 zijn eventuele gevallen van aantasting door D. des
tructor aan D. dipsaci toegeschreven.
Thorne beschreef D. destructor van aardappelen („potato rot nematode"). Het Veen
koloniale „stengelaaltje" in ons land, dat wèl de knollen doch niet het loof van aardap
pelen aantast, blijkt destructoraaltje te zijn (48), evenals het het zg. „stengelaaltje" in
irisbollen (13), dat in Nederland in deze plant in 1924 werd geconstateerd (24). Verder
is het aaltje geconstateerd in de ondergrondse delen van de onkruiden Taraxacum of
ficinale (56), Mentha arvensis (17, zie ook 27), Sonchus arvensis (15) en Stachys
paluster (14). Ook bieten (5) en champignonmycelium (3, 50) zijn als waardplanten
genoemd. Vroegere waardplanten van het stengelaaltje, welke door recent Engels
onderzoek (14) vatbaar of tevens vatbaar bleken voor het destructoraaltje, zijn Humulus lupulus (zie ook 43), Syringa vulgaris, Tigridia pavonia, Gladiolus hybndus
en Tropaeolum polyphyllum. Het is waarschijnlijk, dat bij nader onderzoek de waardplantenreeks van het destructoraaltje nog uitgebreid zal worden en dat dit aaltje
eerder polyphaag dan gespecialiseerd zal blijken te zijn.
Aphelenchoides fragariae (RITZEMA BOS, 1891) CHRISTIE, 1932 IN VERBAND MET
„BLOEMKOOLZIEKTE" IN Anchusa caespitosa LAM.
Van de parasitaire bladaaltjes spelen in Nederland twee soorten een rol. Dit zijn het
chrysanthemumbladaaltje, A. ritzemabosi (Schwartz, 1912) Steiner, 1932 (= A. ribes)
en het aardbeibladaaltje, A. fragariae (= A. olesistus) (2). Zij hebben grote waardplantenreeksen, die elkaar ten dele overlappen.

Afb. 2. ,,Bloemkoolziekte'' bij
Anchusa
caespitosa
Lam.
Fig.

2. „Cauliflower

disease"
of Anchusa caespitosa
Lam.

In 1952 werd een ernstige aantasting door A. fragariae geconstateerd bij de sierplant
Anchusa caespitosa Lam. Deze aantasting werd nergens vermeld gevonden en is blijk
baar nieuw voor de plantenziektenkunde. Het ziektebeeld was zeer opmerkelijk (afb. 2).
De planten vertoonden nl. niet de normale vergroeiing, verkleuring en afsterving van
het blad, doch de zogenaamde bloemkoolziekte (,,cauliflower disease"), die ook soms
optreedt bij door Aphelenchoides-sp. aangetaste aardbei (32), Chrysanthemum hortorum (54), Chrysanthemum-sp. (28), Viola-sp. (4, 28), Heucheria-sp. en Scabiosa-sp.
(4). Volgens Engels onderzoek van de laatste jaren (4) treedt de bloemkoolziekte
bij aardbeien alleen op bij een gezamenlijke aantasting van aaltjes en bacteriën van
de soort Corynebacterium fascians (Tilt'ord) Dowson. Bij de aangetaste Anchusa wer
den grote aantallen A. fragariae geconstateerd, doch werd geen nader onderzoek
naar bacteriën verricht.
Aphelenchoides blastophthorus FRANKLIN 1952, IN IRISBOLLEN
Bij het onderzoek van enkele duizenden monsters irisbollen werden in 1951 en 1952
in totaal drie gevallen gevonden, waarbij de bollen grote aantallen aaltjes bevatten
van de soort A. blastophthorus. Iris is een nieuwe waardplant van dit aaltje. Nadere
waarnemingen over de practische betekenis van deze aantasting moeten nog worden
verricht.
A. blastophthorus is een potente plantenparasiet, die in 1952 beschreven is als beschadiger van bloem en blad van Scabiosa caucasica. De aantasting werd in verschei
dene, ver uiteengelegen plaatsen in Engeland geconstateerd. Bij een infectieproef
bleek daar ook weverskaarde, Dipsacus sativus Scholier (= D. fullonum L.), vatbaar
(8). Meer waardplanten en vindplaatsen waren tot dusver niet bekend.
SCHADE DOOR WORTELKNOBBELAALTJES, Meloidogyne-sp., BIJ GROENTEN EN KRUIDEN IN
HET VRIJE VEJLD

Wortelknobbelaaltjes, Meloidogyne-sp., vormen reeds vele jaren een lastige plaag bij
de teelt van tomaten, komkommers e.d. onder glas. Ook in het vrije veld blijken zij
soms duidelijke groeivertraging te veroorzaken, vooral op lichte, zandige grond. Dit
is voornamelijk het geval, wanneer in de vruchtwisseling geen granen zijn opgeno
men of wanneer wordt gewerkt met besmet plantgoed.
Als gevolg van eenzijdige teelt zonder granen worden aardappelen, groenten en peen
niet zelden door deze aaltjes geschaad in voikstuinen in het oosten en zuiden van ons
land. Wanneer om het andere jaar mais wordt verbouwd blijkt de schade te verdwij
nen, terwijl na twee jaar granen de aantasting niet of nauwelijks meer is aan te tonen.
Een voorbeeld van schade door besmet plantmateriaal is de teelt van het genees
krachtige kruid Artemisia maritima L. (var. typica Buch., gallica Wild. en salina
Koch.) in ons land. Deze cultuur, die enkele tientallen ha. per jaar bedraagt, werd
onrendabel door wat men „Artemisia-moeheid" noemde (afb. 3, 4). Als oorzaak

Afb. 3. Een gewas Artemisia,
aangetast door wortel
knobbelaaltjes
Fig. 3. A crop of Artemisia,
damaged by root knot
nematodes

Afb. 4. Een door loortelknobbelaaltjes aangetaste Artemisia-plant
Fig. 4. An Artemisia plant, infes
ted by root knot nemato
des

werden wortelknobbelaaltjes gevonden, die de teelt ook naar nieuw land voortdurend
achtervolgden in het besmette plantmateriaal. De van de oude moederplanten afge
scheurde wortelknoppen (afb. 5) worden één winter opgepot en dan in het veld uitgeplant, waar zij normaal drie jaar blijven staan en verscheidene malen gemaaid
worden. Na het eerste jaar vielen hier vele planten weg, na het tweede jaar was dit
in de regel meer dan 50 %. Door uit te gaan van de minst aangetaste wortelknop
pen en deze uit te planten op niet eerder gebruikte percelen, kon de schade reeds
sterk beperkt worden. Het blijkt echter niet mogelijk uit de bestaande klonen vol
komen aaltjesvrij uitgangsmateriaal te selecteren. Daarom zal getracht worden een
deel van het plantgoed door een warmwaterbehandeling te ontsmetten.
Het bleek, dat gewassen aardappelen en bieten, die dadelijk na mislukte Artemisia
werden verbouwd, duidelijk minder opbrachten dan verwacht mocht worden. Op de
wortels van beide gewassen kwamen kleine aaltjesknobbeltjes voor; de bieten ver
toonden bovendien een sterke vertakking (afb. 6, 7).

Afb. 5. Vermeerdering van
Artemisia
door
jonge wortelscheu
ten
Fig. 5. Propagation of Ar
temisia by means
of young root shoots

171

Afb. 6. Aardappelwortel, aangetast door wortelknobbelaaltjes
Fig. 6. Potato root, infested by root knot ne
matodes

Afb. 7. Sterk vertakte biet, aangetast door
wortelknobbelaaltjes na een mislukt
gewas Artemisia
Fig. 7. Branched beet root, infested bij root
knot nematodes, after a failure of Ar
temisia

SUMMARY

Heterodera-species
All European cyst-forming species of Heterodera except H. carotae Jones, 1950 have
now been found in the Netherlands as a result of intensive surveying. This indicates
the international distribution of Heterodera, though some of the species are less
spread in this country than circumstances would allow.
Heterodera cacti (Adam) Filipjev & Schuurmans Stekhoven 1941,
on Phyllocactus-sp.
A case of Heterodera cacti (Adam) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941, dama
ging Phyllocactus-sp. in glass houses, is recorded. Earlier records were also from
Holland (25, 26).
Old records of Heterodera goettingiana Liebscher, 1890
in the Netherlands, and a new host plant
Old literature data prove, that Heterodera goettingiana Liebscher, 1890, damaged
peas in this country as early as 1900 (37, 38, 42, 43). The host plant list of this species
is extended with Vicia ervilea Willd.
Cases of heavy eelworm infestation of peas even after cultivation of non-susceptible
crops during 11, 12 and 14 years are mentioned. Also the first susceptible crop on a
ploughed-up old meadow, viz. peas, showed a badly infested patch. Perhaps an im
portant host plant is overlooked.
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, 1936. A new host plant
Infestations of the herb crop Digitalis purpurea L. by Ditylenchus dipsaci (Kühn) Fi
lipjev, 1936, are recorded. This eelworm was mentioned once more from herbarium
material of Digitalis by Steiner & Buhrer (53) in the U.S.A. Earlier host plant records
of D. dipsaci in the Netherlands are summarized.
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Ditylenchus destructor Thorne, 1945 in Beta vulgaris L.
and Tigridia pavonia Juss.
Tigridia pavonia Juss. was found damaged in this country by Ditylenchus destructor
Thorne, 1945, as well as Beta vulgaris L. (fig. 1). The latter crop is however more
frequently attacked by D. dipsaci than by D. destructor. Important literature data on
D. destructor are summarized.
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1891) Christie, 1932 in connection
with „cauliflower disease" in Anchusa caespitosa Lam.
The ornamental Anchusa caespitosa Lam. was for the first time found infested bij
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie, 1932. The symptoms resembled the
„cauliflower disease" (fig. 2), known of strawberry and some other plants. This disease
is probably a combined infestation of eelworms and Corynebacterium fascians (Tilford) Dowson (4).
Aphelenchoides blastophthorus Franklin, 1952 in iris bulbs
Aphelenchoides blastophthorus Franklin, 1952 was found in large numbers in 3 out
of some thousands of samples of iris bulbs. Up to now only Scabiosa caucasica and
Dipsacus fullonum are mentioned as hosts (8).
Damage by root knot nematodes, Meloidogyne-sp.,
to vegetables and herbs in the field
Meloidogyne-sp. damaged potatoes and vegetables in some allotments and also Ar
temisia maritima grown as a herb crop (fig. 3, 4, 5). Potatoes and mangolds follo
wing infested Artemisia were also damaged (fig. 6, 7).
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SCHADE BIJ SELDERIE DOOR ECTOPARASITAIRE WORTELAALTJES
VAN HET GESLACHT
Paratylenchus MICOLETZKI 1922
door
Dr Ir M. Oostenbrink
INLEIDING

In 1952 werd te Tegelen (L.) een gewas knolselderie, Apium graveolens L. ontdekt
dat plaatselijk een zeer slechte groei vertoonde. De planten waren klein en armelijk
en hadden afgestompte wortels met bruingekleurde, afgestorven punten. Het grote
verschil tussen goede en slechte gedeelten en het zieke wortelstelsel deden aan aaltjes
aantasting denken. Uit grondmonsteronderzoek, gevolgd door een inoculatieproef, bleek
een ectoparasitair levende Paratylenchus-soort *) de primaire ziekteverwekker te zijn
(afb. 1, 2).
*) De populatie was homogeen en betrof een soort, die veel overeenkomst vertoonde met
P. hamatus Thorne & Allen. 1950 (8). Verschillen waren echter een slanker lichaam, een
minder ronde kop en een spitsere staart.
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Afb. 1. Paratylenchus in knolselderie; een slechte plek
Fig. 1. Paratylenchus in tuberous celery; a poor patch

De grond tussen de zieke planten bevatte tegen het einde van het groeiseizoen zeer
veel van deze aaltjes, tezamen met een klein aantal Pratylenchus pratensis. Per 200 cc
van een gemiddeld monster werden gevonden: ± 3700 Paratylenchus en 48 Pratylen
chus pratensis. Daarnaast kwamen nog enkele honderden andere, niet schadelijk ge
achte soorten met een mondstekel (Tylenchus, Psilenchus, Tylenchorhynchus) en saprozoietische aaltjes voor, hetgeen voor landbouwgrond normaal is. In een goed groeiende
plek was de aaltjespopulatie ongeveer dezelfde, afgezien van het aantal Paratylenchus,
dat bijna 10 keer zo laag was. Het grondonderzoek werd verricht volgens een eigen
methode met behulp van een speciaal daarvoor gemaakte opspoelkan.
Afb. 2. Paratylenchus; links vrouwelijk, rechts mannelijk exemplaar
Fig. 2. Paratylenchus; left female, right male
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Afb. 3. Selderie; links in gesteriliseerde grond, rechts
hetzelfde, doch geinoculeerd met Paratylenchus
Fig. 3. Celery left in sterilized soil, right the same,
except inoculation with Paratylenchus

INOCULATIEPROEF

Voor een inoculatieproef werd grond van dit
terrein een u. gesteriliseerd bij 130 °C, waarna
4 potten van 1000 cc er mede werden gevuld.
Uit een andere hoeveelheid niet-gesteriliseerde
grond werden de aaltjes door opspoelen ver
zameld. Door deze aaltjes opnieuw op te spoe
len bij geringere opstroomsnelheid werden al
leen de kleine soorten behouden, die daarna
werden gezuiverd door ze onder water door
een wattenfilter te laten kruipen. Niet bewe
gende organismen blijven hierop achter. Met
deze uitgewassen en gezuiverde aaltjes-suspen
sie werden twee van de vorengenoemde potten
geinoculeerd, zodat per pot van 1000 cc on
geveer 33.000 Paratylenchus en enkele tiental
len andere aaltjes voorkwamen. Om het effect
van enkele eventueel nog aan de aaltjes ge
hechte bacteriën en schimmelsporen zo veel
mogelijk te neutraliseren was de helft van het
water met een 50 u zeef van de aaltjes ge
scheiden en in de contrôlepotten gebracht.
Daarna werden in elke pot drie selderie-plantjes van enkele centimeters hoogte, die in ste
riele grond voorgekweekt waren, geplant. Zij
werden in een kas geplaatst onder gunstige
groeivoorwaarden.
Reeds na enkele weken was bij de met aaltjes
geinoculeerde planten een duidelijke groeiver
traging merkbaar. Na enkele maanden waren
de controle-planten groot en fors terwijl de
geinoculeerde planten kwijnden en vergelingsverschijnselen vertoonden die overeen kwamen
met het ziektebeeld te velde.
De planten werden na 4 maanden uit de potten
genomen en voorzichtig van de grond ont
daan. Bij de contrôle-planten was het wortel
stelsel krachtig ontwikkeld met lange, blanke
wortels en veel zijworteltjes. De geinoculeerde
planten hadden een armelijk, kaal wortelstelsel
met afgestorven zijworteltjes en met talrijke
onuitgegroeide, bruine worteltopjes. Op de
weinige langere worteltjes kwamen vele licht
bruine lesies voor (afb. 3, 4, 5.)
Afb. 4. Armelijk wortelstelsel van geinoculeerde plant;
afgestorven zijworteltjes en niet uitgegroeide
worteltopjes
Fig. 4. Poor root system of inoculated plant showing
stunting and „stubby root" symptoms

111

Afh. 5. Links: worteltopje met lesies bij geinoculeerde plant
Rechts: Paratylenchus larven op een selderie wortel
Fig. 5. Left: root tip with lesions of inoculated plant
Right: Paratylenchus larvae on a celery-root

Bij de kleuring en het microscopisch onderzoek van enkele worteltjes uit elke pot
werden in de contrôle-planten geen aaltjes gevonden. Bij de geinoculeerde planten
kwamen talrijke volwassen en jonge exemplaren van Paratylenchus voor, vaak in
groepjes van 2—6 bijeen, met de kop in de wortel (afb. 5), evenals groepjes van 5—10
eieren van dit aaltje on de wortels. Öok in het weefsel van de lesies werden enkele van
deze aaltjes geconstateerd. Pratylenchus of andere soorten werden in de wortels niet
gevonden.
De wortels, die niet voor het microscopisch onderzoek waren gebruikt werden, voor
elke pot afzonderlijk, op een wattenfilter in water geplaatst. Na 18 uur waren bij de
controleplanten resp. 0 en 0 en bij de geinoculeerde planten resp. 9300 en 4620 Pa
ratylenchus in het water aanwezig. Dit waren hoofdzakelijk larven. Bij de volwassen
exemplaren waren slechts enkele procenten ,-/cf . Naast Paratylenchus kwamen bij
alle planten enkele honderden saprozoietische aaltjes vrij.
Bij onderzoek van een monster uit de potten bleek de grond van de controle-potten
resp. 0 en 0 en van de geinoculeerde potten resp. ± 6300 en ± 2300 Paratylenchus
te bevatten, thans hoofdzakelijk volwassen exemplaren, die voor meer dan 20 %
d*c?
betroffen. Dit wijst er op, dat de larven relatief meer aan de wortels voorkomen dan
de volwassen aaltjes en van de laatste de 99 weer meer dan de c?d". Naast Paratylen
chus kwamen in de contrôle-potten nog resp. ± 3600 en ± 2900 en in de geinocu
leerde potten resp. 13.200 en ± 14.400 saprozoieten, verscheidene soorten betreffende,
voor. Andere parasitaire aaltjes werden niet aangetroffen behalve enkele exemplaren
Tylenchorhynchus in de laatste pot. Per geinoculeerde pot werden dus in totaal resp.
15.600 en 6.920 exemplaren Paratylenchus gevonden. Dat dit lager is dan het inge
brachte aantal behoeft niet te verwonderen, aangezien de eeinoculeerde aaltjes ten
dele oude exemplaren waren, die afgestorven kunnen zijn. De zeer geringe wortelont
wikkeling van de aangetaste planten en het feit dat ingegrepen werd midden in de groei
periode zullen ook de vermeerdering gedrukt hebben. Bovendien is een gedeelte van
de aaltjes aan de tellingen ontsnapt bij het verzamelproces, mede doordat de wortels
slechts 18 uur in water zijn geplaatst en een deel der wortels reeds voor kleuring en
microscopisch onderzoek was gebruikt. Het optreden van saprozoietische aaltjes in de
gesteriliseerde potten moet op herinfectie, o.a. vanuit de grond en met gietwater be
rusten en is bij dergelijke proeven niet te voorkomen. Het veel grotere aantal sapro
zoieten in de geinoculeerde potten kan een gevolg zijn van de inoculatie, doch ook van
de sterkere rotting van het aangetaste wortelstelsel.
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CONCLUSIE EN NABESCHOUWING

Uit de inoculatieproef blijkt,dat de selderieplanten goed groeiden in gestoomde grond
van het zieke perceel, dat inoculatie van een redelijk verantwoorde dosis gewassen en
gezuiverde aaltjes de ziekteverschijnselen weer typisch deden optreden en dat daarbij
alleen Paratylenchus in grote getale en in alle levensstadia aan, in en rondom de wor
tels van de geinoculeerde planten voorkwam. Paratylenchus moet dus wel als de pri
maire ziekteverwekker beschouwd worden. Hoewel in de oorspronkelijke populatie
ook Pratylenchus pratensis voorkwam en hiervan ondanks het selectieve opspoelen en
kele exemplaren mede geinoculeerd kunnen zijn, kan dit aaltje buiten beschouwing
blijven aangezien het later niet in en rondom de wortels en in de grond van de potten
werd gevonden. Andere organismen kunnen geen primaire rol hebben gespeeld, al
blijft het mogelijk dat zij secundair aan het uiteindelijke ziektebeeld hebben bijgedragen.
Het beeld van vele, niet uitgegroeide wortelpunten komt overeen met de door Christie
in Florida geconstateerde ,,stubby-root"-verschijnselen bij selderie en andere gewassen
als gevolg van ectoparasitaire wortelaaltjes van het geslacht Trichodorus (1). Wortellesies en wortelafsterving bij selderie zijn in Florida geconstateerd bij een aantasting
door de eveneens ectoparasitair levende Belonolaimus gracilis en de aan Paratylenchus
verwante Dolichodorus heterocephalus (2, 4, 5, 6, 7). Lopende het eigen onderzoek
blijkt in drie Noordoostelijke Staten van de USA Paratylenchus hamatus geconstateerd
te zijn als de oorzaak van slechte wortelontwikkeling van selderie met als gevolg een
kwijnend en chlorotisch gewas (3).
De aantasting van selderie door aaltjes van het geslacht Paratylenchus is voor Neder
land nieuw en is tevens het eerste geval, waarbij ectoparasitaire wortelaaltjes hier met
zekerheid een rol spelen.
SUMMARY

A celery crop at Tegelen (L.) failed as a conseauence of infestation by an ectoparasitic root eelworm of the genus Paratylenchus which was present in a concentration
of 3700 per 200 cc of soil (fig. 1, 2). After steaming of the soil the disease symptoms
did not reappear. Inoculation of 33.000 cleaned Paratylenchus per pot with 1000 cc
of soil reproduced poor growth and chlorosis, the same symptoms as were seen in the
field (fig. 3). Inoculated plants showed poor, stunted root systems with „stubby root"
symptoms and root lesions (fig. 4, 5). Paratylenchus was present in all stages of de
velopment on and occasionally in the roots (fig. 5). No other eelworms were found,
though the inoculum may have contained some other Tylenchids (Pratylenchus, Tylenchus, Psilenchus and Tylenchorhynchus). After removal of the soil the root systems
of the two inoculated pots and the two controls were placed in water during 18 hours
and produced resp. 9300, 4620, 0 and 0 Paratylenchus. The soil in the pots proved
to contain about 6300, 2300, 0 an 0 Paratylenchus resp., so that the totals of the ino
culated plants were 15.600 and 6.920. This is below the inoculated dosis, which mav
be due to natural death of old eelworms in the inoculum, to the extremely poor growth
of the heavily infested plants and to the difficulty to extract and count all eelworms
from roots and soil.
The Paratylenchus from the roots proved to be less fullgrown than those from the
soil. Males were rare in the population from the roots, but in the soil more than 20
percent of the fullsrown specimens were males. This indicates that larvae feed more
regularly than adults and that females feed more regularly than males.
Damage by ectoparasitic root eelworms was not recognized before in Holland, though
this group may have played a role for a long time already.
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EEN LABORATORIUMONDERZOEK VOOR HET TOETSEN VAN
LUPINERASSEN OP HUN VATBAARHEID VOOR Fusarium oxysporum Sehl.
door
Dr Ir J. A. A. M. H. Goossens
In de jaren 1948 en 1949 is voor het eerst op enkele plaatsen in ons land in ver
schillende lupinevelden het pleksgewijsoptreden van verwelking der planten waar
genomen, terwijl in 1950 ook op andere plaatsen deze ziekte opgemerkt werd (1, 2,
3, 5). In Duitsland was deze verwelkingsziekte reeds bekend (4).
Uit dergelijke zieke planten die ons voor onderzoek werden toegezonden, kweekten
wij vrijwel steeds een Fusarium oxysporum Sehl. Door inoculatieproeven konden wij
naderhand vaststellen dat deze schimmel de verwekker was van deze verwelkings
ziekte.
Nadat in 1949 aan Ir H. Lamberts van de Stichting voor Plantenveredeling in veld
proeven gebleken was, dat al de beproefde gele voederlupinen en witte lupinen ge
voelig waren voor deze ziekte, begon hij in 1950 een meer uitgebreid resistentieonderzoek van materiaal van verschillende herkomsten en landrassen. Dit geschiedde
door deze rassen uit te zaaien op besmette praktijkpercelen.
Aangezien het wenselijk bleek deze methode die veel tijd vordert, te ondersteunen
door een snelle methode waarbij het mogelijk was ook gedurende de wintermaanden
een groot aantal rassen op hun vatbaarheid te toetsen, hebben wij gezocht naar een
dusdanige methode. Hierover verscheen reeds een publicatie (3).
De hieronder beschreven methode maakt het mogelijk de tijdsduur van een toetsing
te bekorten tot circa 8 weken, terwijl de resultaten dezelfde waren als die, welke op
de praktijkpercelen verkregen werden.
De proeven werden uitgevoerd in Wisconsintanks, die waren opgesteld in een ruimte
waar kunstmatige verlichting noodzakelijk was. Deze vond plaats met behulp van
Philips T.L.-buizen, die dagelijks brandden van 6—22 uur. De temperatuur der tanks
werd constant gehouden op 20 °C. De optimale temperatuur voor de aantasting ligt
wel iets hoger nl. bij 23—28 °C., maar bij deze hoge temperatuur en de aanwezige
belichting gingen de planten te veel rekken.
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De luchttemperatuur kon niet constant gehouden worden, er is getracht deze zoveel
mogelijk op normale kamertemperatuur te houden.
De zaden werden ontsmet door ze gedurende 3 minuten te schudden in 70 % alcohol
en vervolgens 3 minuten in 0.2 % sublimaat. Daarna werden zij gedurende 24 uur
in water voorgekweekt, hetgeen een snelle regelmatige kieming bevordert. Alleen de
gezwollen zaden werden voor de proef gebruikt. Zij werden uitgezaaid in gesteriliseer
de grond, bestaande uit een mengsel van 2/s deel rivierzand en '/s deel turfmolm.
De voedselreserve van het grondmengsel werd op peil gehouden door het toedienen
van Knop's oplossing.
De plantjes werden verspeend wanneer zij twee blaadjes hadden, terwijl dan tevens
de hoofdwortel iets werd ingekort. Zowel het luchtige grondmengsel als het verspenen
had de vorming van een vrij compact wortelstelsel tengevolge.
Als de plantjes vier blaadjes hadden (zij waren dan ongeveer 6 weken oud), werden
zij opgenomen, de meeste grond eraf geklopt en de wortels gedompeld in een sporensuspensie van de schimmel. Het onderzoek werd verricht met stammen van de
schimmel geïsoleerd uit ziek materiaal van Renesse (Schouwen), Roggel (L), NieuwLeusen (O) en Groningen. Na ± 10 dagen trad verwelking op bij de vatbare planten.
De uitkomsten waren dezelfde als die, welke bij de veldproeven werden verkregen.
Werden daarentegen de inoculaties in een vroeger stadium uitgevoerd, bij zeer jonge
kiemplanten, dan traden geen verwelkingsverschijnselen op, maar een wegvallen van
planten, zoals bij een aantasting door kiemschimmels. Bovendien werden dan ook
planten aangetast van verscheidene rassen, die bij de veldproeven resistent waren.
LITERATUUR

1.
2.
3.
4.
5.

Anonymus,

Ziekten en Plagen in Land- en Tuinbouwgewassen en hun bestrij
ding in 1949. 1950 ,Versl. en Meded. v. d. Plantenziektenkundige
Dienst No. 117 : 20.
. Enige Ziekten en Plagen in Cultuurgewassen in 1950 en hun be
strijding. 1951, Versl. en Med. v. d. Plantenziektenkundige Dienst
No. 118 : 18.
H. Lamberts, Resistentie tegen aantasting door Fusarium oxysporum in gele
lupine. 1951, Landbouwkundig tijdschrift 63 : 458—459.
H. Richter, Lupinenfusariosen. 1941, Mitt. aus der Biol. Reichanst. Berlin—
Dahlem, Heft 64 : 50.
G. J. Saaltink, Enkele ziekten en beschadigingen van lupinen. 1950, Mndbl
voor de Landb. voorl. dienst 7 : 152—157.

AANTASTING VAN VLAS DOOR VERTICILLIUM
door
Dr Ir J. A. A. M. H. Goossens
In Mei 1949 werden ons verschillende monsters vlasplantjes (van de rassen Concur
rent, Hercules, Hollandia) toegestuurd, die zich niet normaal ontwikkelden (2). De
plantjes waren klein gebleven en min of meer bruin verkleurd, sommige waren totaal
afgestorven. Van minder ernstig zieke plantjes waren de blaadjes aanvankelijk geel en
werden naderhand bruin; deze verkleuring begon bij de onderste bladeren en zette zich
geleidelijk voort naar boven. Bij harde wind woeien alle bruine blaadjes er af en er
bleven kale stengels over. Volgens een der inzenders zouden de niant en slap en geel
worden tijdens warm weer, maar zich weer enigszins herstellen bij donker weer.
In de volgende jaren ontvingen wij eveneens herhaaldelijk inzendingen van dergelijk
materiaal, nu ook van andere rassen (o.a. Formosa, Margareta, Porcello, Rabat). Hier
onder waren dus zowel rassen van lint- als van olievlas.
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Bij vochtig leggen ontwikkelden zich in het laboratorium op dergelijke plantjes ver
schillende schimmels, zoals Alternaria sp., Fusarium sp., doch ook steeds een Verticillium dahliae, welke eveneens telkens weer uit het zieke materiaal geïsoleerd werd
en in cultures, vooral op havermoutagar, fraaie ringen vormde. Deze schimmel werd
nader gedetermineerd als Verticillium dahliae Kleb. ƒ. zor.atum v. Beyma. *)
In de literatuur is over het optreden van Veriicillium bij vlas weinig te vinden. Rudolph
(4) heeft in 1953 een voorlopige mededeling gepubliceerd, waarin hij de pathogeniteit
van Verticillium albo-atrum Reinke et Berth, voor vlas vaststelde.
In 1940 maakte Marchai (3) melding van oen aantasting van vlas door Verticillium
dahliae in België, terwijl in 1941 deze ziekte in ons land werd aangetroffen; de schim
mel werd althans uit zieke vlasplantjes en ook uit de korrels geïsoleerd (1). Door
ons is in de laatste jaren de schimmel echter niet in zaad gevonden.
In 1952 hebben wij nu met deze Verticillium dahliae f. zonatum inoculatieproeven uit
gevoerd bij twee vlasrassen namelijk Concurrent (lintvlas) en Rabat (olievlas), om na
te gaan of deze schimmel inderdaad ziekteverschijnselen teweegbrengt. Zaad, dat te
voren ontsmet was met een kwikmiddel, werd eind April uitgezaaid in gesteriliseerde
grond in kiembakjes; deze grond bestond uit een mengsel van 2/3 deel rivierzand en
1/3 deel turfmolm. De inoculatie vond plaats door de plantjes, toen zij een lengte van
± 10 cm bereikt hadden, met de wortels in een sporensuspensie van de schimmel te
dompelen en ze met een scalpel licht te beschadigen. Van elk ras hadden wij drie
bakjes; van twee bakjes werden de plantjes geïnoculeerd, het derde vormde de con
trole-serie. Hierna werden de plantjes weer in dezelfde bakjes gezet.
De resultaten der inoculatieproeven waren de volgende.
Bij de geïnoculeerde plantjes werden de zaadlobben eerder geel dan bij de controleplantjes. Omstreeks Juni, toen de planten wat groter waren geworden, werden de
blaadjes geel, zowel van Concurrent als van Rabat. Verder bleven de planten achter in
groei, vooral Concurrent; verwelkingsverschijnselen werden niet waargenomen. In
Augustus trad dit achterblijven in lengtegroei duidelijker op de voorgrond, vooral weer
bij Concurrent.
Ook in dikte bleken de geïnoculeerde planten achter te staan bij de controleplanten.
In tabel 1 zijn de gemiddelde lengten en dikten weergegeven, volgens metingen
van begin September. Bij wiskundige verwerking van de getallen bleek, dat hier sprake
was van werkelijke verschillen tussen de controleplanten enerzijds en de geïnoculeerde
planten anderzijds.
Tabel 1
Ras

Proefserie

Concurrent

Contr.
Inoc. I
Inoc. II

49 ± 1.28
37 ± 0.87
33 ± 0.75

1.41 ± 0.0302
1.06 ± 0.0272
0.94 ± 0.0297

Rabat

Contr.
Inoc. I
Inoc. II

48 ± 0.79
44 ± 0.72
44 ± 0.72

1.19 ± 0.0346
1.02 ± 0.0255
0.96 ± 0.0336

Gemiddelde lengte van de Gemiddelde dikte van de
stengels in cm
stengels in mm

Tenslotte vertoonden de controleplanten een normale afrijping; de stengels waren
bij beide rassen mooi geel van kleur. De stengels van de geïnoculeerde planten had
den daarentegen een meer grauwe tint (afb. 1).
*)
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Afb. 1. Inoculatie-proef bij lintvlas Concurrent;
midden: controle planten
links en rechts: geinoculeerde planten

Afb. 2. Lengte doorsnede door vaatbundel van
geinocleerde plant, waarin schimmeldraden (naar tekening)

Uit de geïnoculeerde planten kon weer Verticillium geïsoleerd worden. In de aan
getaste stengels waren de schimmeldraden in de houtvaten te vinden (afb. 2).
Uit deze inoculatieproef is dus gebleken, dat deze schimmel de wortels der vlasplan
ten kan binnendringen, althans na beschadiging, en een ongunstige invloed kan uit
oefenen op de ontwikkeling van het gewas.
Of deze Verticillium-aantasting werkelijk een economisch belangrijke ziekte is voor
vlas, is nog niet bekend. De symptomen zijn namelijk niet zo typisch en doen zich
ook wel bij andere vlasziekten voor. Marchai (3) wees er reeds op, dat deze ziekte
waarschijnlijk al langer optrad, doch vermoedelijk gehouden is voor vlasbrand. Slechts
eenmaal namen wij bij een inzending aangetaste planten een typisch beeld waar: hier
bij waren de stengels namelijk geheel vezelig geworden en op deze vezelige stengels
hadden zich vele microsclerotiën ontwikkeld.
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DE VERWELKINGSZIEKTE VAN DE ASTER,
Callistephus chinensis (L.) Nees, veroorzaakt door Fusarium spp.
door
M. L. Weijel
De verwelkingsziekte van asters levert voor de zaad- en snijbloementeelt van dit gewas
grote moeilijkheden op. De verwekker van deze ziekte, die tot het geslacht Fusarium
Denoort, komt in vele landen voor en men zoekt reeds sinds decennia naar bestrij
dingsmogelijkheden. Ook de P.D. nam in voorgaande jaren bestrijdingsproeven. De
resultaten daarvan gaven aanleiding tot een uitgebreider onderzoek in 1952.
Bij dit onderzoek werd nagegaan of onder de Nederlandse omstandigheden de be
strijding hetzij door chemische middelen, hetzij door cultuurmaatregelen mogelijk en
wenselijk was.
Reeds in hetjaarverslag 1924 vermeldde de P.D. dat dwergasters afsterven door Fusariumaantastmg en dat deze ziekte overal en vrij veel voorkomt. Enige jaren daar
voor waren er geslaagde inoculatie-proeven met een Fusarium sp. uitgevoerd. Verder
is er in Nederland weinig over deze ziekte gepubliceerd.
Teneinde in de huidige stand van zaken een inzicht te verkrijgen werden door middel
van een enquête inlichtingen gevraagd over de omvang van de teelt, het voorkomen
van de ziekte en de wenselijkheid om resistente rassen te kweken. Deze enquête
heeft een vrij goed inzicht gegeven in dit probleem. Het blijkt dat de beteelde opper
vlakte per jaar sterk wisselt en geen tendenz tot vergroting vertoont. De zaadop
brengst is in hoge mate onderhevig aan temperatuur- en vochtigheidsinvloeden. De
schattingen van de opbrengstderving tengevolge van de verwelkingsziekte lopen over
de verschillende jaren voor dezelfde teler en in het zelfde jaar voor de verschillende
telers, sterk uitéén: het laagste percentage was 10 %, het hoogste 70 %. Volgens één
teler zou de schade nimmer meer dan 10 % bedragen, mits er een vruchtwisseiingspriode van 5 jaar in acht wordt genomen. Verder blijkt dat er meer asterzaad
wordt ingevoerd dan er in Nederland wordt geteeld en dat de ingevoerde hoeveel
heid steeds groter wordt. Toch werd door velen ontkend, dat de zaadimport in be
langrijke mate zou afnemen indien de gevoelige Nederlandse rassen door resistente
Nederlandse rassen vervangen zouden worden. Dit moet vnl. worden toegeschreven
aan onvoldoende zaadopbrengst in Nederland (slecht weer in de herfst), hogere kiemkracht van het buitenlandse zaad en het bestaan van resistente Amerikaanse va
riëteiten. Wel meent men, dat voor de snijbloementeelt de resistentie-veredeling van
Nederlandse rassen wenselijk is, daar de ongevoelige Amerikaanse variëteiten niet
in de smaak van het Nederlandse publiek vallen en omdat bovendien de resistentie
van deze Amerikaanse rassen niet te handhaven zou zijn. Wellicht zou ook zaad van
resistente Nederlandse rassen kunnen worden geëxporteerd.
Het teruglopen van de resistentie der Amerikaanse rassen is ook in andere landen
geconstateerd. In Duitsland wordt dit toegeschreven aan de fout dat men deze asters
niet steeds op zeer zwaar asterzieke grond teelt. De Amerikaanse rassen zijn nl. niet
voor 100 % resistent en wanneer zij op gezonde grond groeien is men niet in staat
de gevoelige planten eruit te selecteren. Het is mogelijk dat deze omstandigheden
ook in Nederland de oorzaak zijn van het teruglopen der weerstand.
MYCOLOGISCH ONDERZOEK VAN ZAAD

Teneinde na te gaan of overgang van pathogene Fusarium spp. en andere op asters
parasitaire schimmels mogelijk is werden zaden van oogst 1951 en 1952 mycologisch
onderzocht. Het zaad van 1951 was afkomstig van zieke planten van de variëteiten
„Dwerg chrysanthemum wit" en „Dubbele rozenaster". In de cultures ontwikkelden zich
vooral Botrytis-, Phoma-, Alternaria spp. enz. Vier maat konden Fusarium spp. ge
ïsoleerd worden, welke bij inoculatie-proeven niet pathogeen bleken te zijn.
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Met zaad van 1952 werd een vrij groot aantal proeven uitgevoerd. Daar een plant die
tijdens of na de bloei ziek wordt nog zaad kàn vormen, werd naast zaad van ge
zonde planten van een bepaalde variëteit, ook zaad van zieke planten van dezelfde
variëteit onderzocht. De belangrijkste resultaten van de in totaal uitgevoerde 15 proe
ven, waarbij 2835 zaadjes werden onderzocht, waren de volgende: in de cultures van
doorgesneden gezond zaad van het ras „Halfhoge lichtblauwe dubbele" ontwikkelden
zich geen Fusarium spp. en in de proef met ziek zaad kwamen 15 keer Fusarium spp.
tot ontwikkeling. Met zaad van „Lage donkerrode dubbele" was het resultaat niet zo
sprekend; op „gezond" zaad ontwikkelden zich nl. 3 maal Fusarium spp., op „ziek"
zaad gebeurde dit twee maal. In cultures met doorgesneden zaad van „Lage don
kerrode dubbele" ontwikkelden zich twee maal Fusarium spp. op „gezond en een
maal op „ziek" zaad. In twee volgende proeven kwamen op het „gezonde" zaad
geen Fusarium spp. tot ontwikkeling en op het „zieke" zaad was dit twee maal het
geval. In totaal kwamen op zaad van oogst 1952, 29 maal Fusarium spp. tot ontwik
keling. De insolaties geleken alle sterk op elkaar.
Met 6 hiervan werden inoculatie-proeven in Wisconsin-tanks ingezet. Twee isolaties
bleken pathogeen te zijn en werden door het Centraal Bureau voor Schimmelcultures
te Baarn gedetermineerd als Fusarium oxysporum (Schi.) Sny. et Hans. (F. conglutinans Wr. v. callistephi Beach.).
De temperatuur in de tanks was 20 en 25 °C. Bij deze inoculatieproeven bleek de
hoogte van de temperatuur van invloed op de pathogeniteit; bij 25 ° was deze groter
dan bij 20 °C.
Bij kiemkrachtbepalingen van „ziek" en „gezond" zaad van 10 verschillende varië
teiten bleek het kiemkrachtpercentage van het „gezonde" zaad gemiddeld 78 %, van
het „zieke" 73 % te zijn. In aansluiting hierop werd in enkele proeven nagegaan of
Fusarium spp. zich konden ontwikkelen op niet ontsmet zaad, wat in kunstmatig
milieu het geval bleek te zijn; de Fusarium spp. werden niet altijd door Alternaria spp.,
Botrytis spp., die ook met het zaad overgaan, overgroeid.
Bij onoculatieproeven in buizen bleek dat Alternaria spp. en Pleospora herbarum
pathogeen kunnen zijn voor kiemplantjes.
Uit dit mycologisch onderzoek kon geconstateerd worden dat zaadovergang van
pathogene Fusarium spp. en andere op asters parasitaire fungi mogelijk is en dat dus
steeds zaadontsmetting toegepast dient te worden.
VELDPROEVEN

Er werden in totaal 4 veldproeven uitgevoerd teneinde de bestrijdingsmogelijkheden
te onderzoeken. Voorts werd een variëteitsproef genomen, die ten doel had de gevoe
ligheid van enige rassen op verschillende gronden na te gaan.
I.

Proeven in Wageningen en in Enkhuizen waarbij zaadontsmetting en grondontsmetting in het opkweek-stadium der planten werd toegepast.

De zaadontsmetting werd uitgevoerd met een kwik-middel, een TMTD-middel en met
tetrachloorparabenzochinon. De zieke grond, afkomstig van een zwaar asterziek per
ceel, werd voor een deel gestoomd (2 keer gedurende IV2 uur bij 1 atmospheer over
druk) en voor een deel behandeld m:t pentachloornitrobenzeen. Tevens werd onbehan
delde zieke grond gebruikt, evenals gezonde grond, afkomstig van het proefveld in Wa
geningen. De opkweekresultaten waren niet erg gunstig, vnl. zoals later bleek, ten
gevolge van de geringe kiemkracht van het zaad. Als belangrijkste resultaat kwam
wel naar voren, dat er in de kistjes met onbehandelde zieke grond en met pentachnitrobenzeen behandelde zieke grond, plantjes met verwelkingsverschijnselen bleken
te zijn op het tijdstip van het uitplanten (ongeveer 7 weken na het zaaien). Van deze
plantjes werden cultures ingezet, waarbij bleek dat zich 126 maal Fusarium spp. ont
wikkelden, die de indruk maakten aan elkaar gelijk te zijn. Hieruit blijkt wel dat
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kiemplanten zeer gevoelig zijn en dat de mening, dat de ziekte in het kweekbed niet
zou kunnen voorkomen, niet houdbaar is. Verder bleek dat TMTD het slechtste
resultaat opleverde, nl. ruim 2 maal zoveel aangetaste plantjes als kwik en tetrchloorbenzochinon tezamen, die op hun beurt weer vrijwel niet van onbehandeld ver
schilden.
Met de opgekweekte plantjes werden in Wageningen en in Enkhuizen veldproeven
genomen. Uit de resultaten bleek dat de zaadbehandelingen geen wiskundig zekere,
invloed hebben gehad. Wel gaf onbehandeld zaad het ongunstigste resultaat.
De verschillende grondbehandelingen leverden zeer belangrijke, wiskundig zekere,
verschillen op. Wageningse grond en zieke gestoomde grond verschilden voor 99 %
betrouwbaar van zieke gronü en van zieke grond behandeld met pentachloornitrobenzeen. Bovendien was gezonde (Wageningse) grond voor 99 % betrouwbaar beter dan
zieke „gestoomde" grond. Van de planten opgekweekt op Wageningse grond en daarna
uitgezet op de gezonde grond van het proerveld te Wageningen, viel nog 13,1 % weg
tengevolge van de verwelkingsziekte. Van de planten, opgekweekt op gezonde gronu,
en uitgeplant in Enkhuizen op een zwaar aster-ziek perceel, viel 82,5 % weg.
Hieruit blijkt dus wel dat gezonde grond een eerste vereiste is en dat opkweken op
gezonde grond de planten weinig bescherming geeft, als zij daarna uitgezet worden
op een asterziek perceel.
Verder bleek, dat er in het leven van de plant twee tijdstippen zijn waarop de ziekte
in sterke mate kan optreden:
I. na het uitplanten
3. bij het begin van en gedurende de bloei.
In het eerste geval krijgt de plant een groeischok- en wortelbeschadiging, in het tweede
staat de vegetatieve groei stil, waardoor de schimmel de overhand kan krijgen.
II.

Proeven in Leiden.

In de eerste proef werd zaadontsmetting (F) kwik en tetrachloorparabenzochinon en
smetting (formaline: 4 1/m2 en chloorpicrine: 50 cc m2) toegepast. Deze proef, die op
4 Juni werd ingezet, leverde negatieve resultaten op: er werden 432 planten uitgezet, op
7/7 waren er nog 79 planten en op 30/7 nog slechts 14 planten over: 96,8 % der plan
ten (Rozenaster gemengd) die alle op gezonde grond waren opgekweekt, vielen dus
weg. De grond was ook reeds in voorafgaande jaren gebleken zwaar asterziek te zijn.
Misschien is ook de gebruikte variëteit bijzonder gevoelig daar bij een contrôle-proef
op gezonde grond in Wageningen „slechts" 29 van de 84 uitgezette plantjes, dus
ruim 34,5 %, aan de verwelkingsziekte ten offer vielen. Bij de veldproeven in Wa
geningen en Enkhuizen die met een andere variëteit werden uitgevoerd, (zie I) was
dit percentage 13,1.
Bij de tweede proef in Leiden werd alleen grondontsmetting (chloorpicrine 50 cc/m2,
formaline 4 1/m2 en een D.D. preparaat 100 cc/m2) toegepast. De planten werden
op 27 Juli uitgepoot, elk middel werd op 180 planten (3 x 60 stuks) getoetst.
Chloorpicrine bleek wiskundig zeker het gunstigste resultaat te geven (147 gezonde
planten). Merkwaardig was de uitkomst van D.D. (125 gezonde planten) daar dit
middel eigenlijk alleen voor aaltjesbestrijding gebruikt wordt. Misschien is het gun
stiger resultaat van chloorpicrine veroorzaakt doordat het hier de teelt van late
asters betrof. Bij hogere temperatuur is de parasiet virulenter en in de groeiperiode
van late asters komt de schimmel waarschijnlijk onder ongunstige omstandigheden
(lagere gemiddelde temperatuur), te verkeren. Helaas is chloorpicrine duur. Herha
ling van deze proeven is gewenst.

186

Tenslotte werd nog een 150-tal planten van verschillende variëteiten (opgekweekt op
gezonde grond) in Wageningen (50) en op zieke grond in Enkhuizen (100) uitgeplant. In Wageningen bleven alle planten gezond, in Enkhuizen bleven er slechts 14
over. Uit deze proef bleek nog eens duidelijk, hoe belangrijk het is dat asters geteeld
worden op gezonde grond.
CONCLUSIE

'

i
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1. Als definitief kan worden aangenomen dat Fusarium spp., die verwelkingsziekte
in asters kunnen veroorzaken, met het zaad — zij het waarschijnlijk in geringe
mate — kunnen overgaan. Daar ook andere schimmels, die kiemplantaantastingen
veroorzaken, met het zaad overgaan, is zaadontsmetting noodzakelijk.
2. Een gunstige aanwijzing werd verkregen betreffende de werkzaamheid van chloorpicrine als grondontsmettingsmiddel bij de teelt van late asters.
Het middel is echter duur. Herhaling van de proeven ter verkrijging van meer
zekerheid is noodzakelijk.
3. Er dient overwogen te worden of de veredeling van de Nederlandse asterrassen
op resistentie aangevat moet worden.
4. De opvatting dat -Verticillium spp. in Nederland in belangrijke mate de oorzaak
zouden zijn van de verwelkingsziekte is waarschijnlijk niet houdbaar.
5. De Amerikaanse resistente rassen dienen, vooral wanneer zij voor de zaadwin
ning bestemd zijn, steeds op asterzieke grond geteeld te worden ter handhaving
van de resistentie.

HET BELANG VAN PHAENOLOGISCHE WAARNEMINGEN
VOOR DE FRUITTEELT
door
L. Eigeman
Over het algemeen zullen die insecten het eerste verschijnen, welke tijdens de rust
periode het verst ontwikkeld zijn, al wordt ook het tijdstip van verschijnen beheerst
door andere omstandigheden.
De appel- en de perebloesemkever verschijnen als imago ongeveer gelijktijdig, nl.
begin Juni. De eerstgenoemde heeft bloemknoppen nodig voor zijn larven en moet
dus overwinteren. Hij zoekt in het koude jaargetijde een schuilplaats op, die verlaten
wordt als de temperatuur gaat stijgen. De perebloesemkever brengt de periode, die
hem scheidt van die, waarin de gemengde knoppen voldoende ontwikkelingsmogelijk
heid voor de larven bieden, in een rusttoestand door, welke eind September eindigt.
Het vroege verschijnen zou wellicht verklaard kunnen worden door het gevaar dat
de soort zou lopen door een te lang verblijf in de leeg gevreten knoppen.
Merkwaardig is het vermogen te blijven overliggen, waarover diverse insecten be
schikken. Hierbij verschijnen de imagines een jaar later dan normaal, doch in dat jaar
op het juiste tijdstip. Door dit vermogen kan de soort dus in stand worden gehouden,
ook indien in een bepaald jaar het voor de larven nodige voedsel (bv. vruchten voor
zaagwespen) zou ontbreken.
Een andere methode om aan een voor de soort noodlottige situatie het hoofd te bieden
is die, waarbij rupsen, die in de vruchten leven, zich gaan voeden met het blad (Enarmonia).
Hoewel het meer dan de moeite waard is zich in dit alles te verdiepen, zal hierop niet
nader worden ingegaan.
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Men kan zich afvragen: „Waarom wordt phaenologie beoefend?"
Men kan dit öf doen om de zaak zelf, uit wetenschappelijke overwegingen, of om te
geraken tot een meer doeltreffende ziektenbestrijding, teneinde in de praktijk dit on
derdeel van de werkzaamheden zo economisch mogelijk te doen zijn. In velerlei opzicht
is dit gelukt.
Wij herinneren ons nog goed, hoe de reactie van de praktijk was, toen na jarenlang
zoeken naar de juiste bestrijdingsmaatregelen tegen zaagwesp (met een steeds wisselend
en dus onzeker resultaat) duidelijk kon worden aangegeven, wanneer de bespuitingen
moesten worden uitgevoerd, waardoor het onzekere element in de bestrijding kwam te
vervallen.
Ook de schurftbestrijding geeft tegenwoordig veel minder kans op mislukking, nu het
verloop van de ontwikkeling der ascosporen via de radio geregeld wordt bekend ge
maakt, zodat iedere fruitteler tijdig maatregelen kan treffen.
Men zal wellicht kunnen denken, dat veel van het bereikte intussen overbodig is ge
worden, omdat de bestrijdingsmiddelen die tegenwoordig ter beschikking staan, een
langere werkingsduur hebben, zodat het er, wat betreft het tijdstip, niet zo heel erg
meer op aan komt. Tegenwoordig kan weliswaar in enkele gevallen met iets minder
pijnlijke nauwgezetheid worden volstaan, doch het zal voor de fruitteler ook nu nog
steeds het voordeligst zijn als hij volledig op de hoogte is van de stand van zaken op
zijn eigen bedrijf.
Ter illustratie van deze laatste opmerking moge gewezen worden op de rol, die de
takschurft bij peer in 1952 op verschillende bedrijven gespeeld heeft. Het effect van
bespuitingen, die slechts gericht waren op het bestrijden van infecties door ascosporen,
is daarbij geheel of gedeeltelijk te niet gedaan. De takschurft veroorzaakte infecties
vóór er gespoten was tegen de gevolgen van de eerste ascosporenuitstoting. Waarne
mingen op het eigen bedrijf hadden de fruittelers kunnen leren, dat zij tijdig hadden
moeten ingrijpen.
Dit is nu een voor de hand liggende zaak, doch ongetwijfeld zullen er zich in de toe
komst wel meer presenteren, voor de oplossing waarvan o.a. ook phaenologische waar
nemingen goede diensten kunnen bewijzen.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van dergelijke waarnemingen.
Appelzaagwesp
VERSCHIJNINGSDATA:

14 Mei 1938, 5 Mei 1939, 4 Mei 1940, 9 Mei 1941, 6 Mei 1942, 18 April 1943,
27 April 1944, 25 April 1946, 11 Mei 1951.
De gemiddelde verschijningsdatum blijkt 2 Mei te zijn. In 1952 werd de eerste wesp
waargenomen op 19 April, 13 dagen eerder dan „normaal".
Dat er verschillen bestaan tussen de vliegperioden in de verschillende provincies en
zelfs tussen die in diverse gedeelten van een bepaald gebied, moge blijken uit onder
staand overzicht.
Jaar
1941
1943
1944
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Gebied
Utrecht
Z.H. Eilanden
Utrecht
Z.H. Eilanden
Z.H. Eilanden
Z.H. Eilanden

Begin
19/5
25/4
21/4
18/4
27/4
25/4

Einde
5/6
9/5
12/5
3/5
13/5
7/5

Top vlucht
21/5
17/5
7/5
21/4—27/4, 1—3/5
4/5—11/5
3/5

Uit de gegevens van 1941 en 1943 blijkt, dat in Utrecht de vlucht resp. 24 en 3 dagen
later begon en resp. 27 en 9 dagen later eindigde dan op de Z.H.-eilanden. De vliegperioden in Utrecht duurden 3 en 6 dagen langer.
Ook de beide terreinen op de Z.H. eilanden vertoonden een verschil (van twee dagen)
bij het begin en (van 6 dagen) bij het einde van de vlucht. Hier verschilden de vluchtperioden 4 dagen.
Het is voorts gebleken, dat de wespen zich gaarne in de luwte ophouden. Dit werd
nadien ook bevestigd door meer aantasting aan de zuidkant van de bomen.
Het ontbreken van een duidelijke vluchttop kan worden veroorzaakt door constant
lage temperaturen en het ontbreken van voldoende neerslag. Een bodemtemperatuur
van 11 °C stimuleert het uitkomen der wespen.
Overliggers blijken 2 tot 6 dagen later te verschijnen dan de eerste wespen.
Vers ontloken bloemen genieten de voorkeur van de wespen (vlucht op pas ontluikende
bomen of op de nabloei van vroeger bloeiende rassen).
Bij een overigens geringe aantasting kan de nabloei op het eenjarige hout behoorlijk
geinfecteerd worden.
29 April
Schone van Boskoop
Zigeunerin

Aant. perc.
2.1
15

12 Mei
Onder
3%
19 %

Boven
19 %
61 %

Het oorspronkelijke aantastingspercentage aan de onderzijde van de bomen was in de
periode van 13 dagen niet zo belangrijk hoger geworden, doch dat van de eenjarige
takken stak zeer ongunstig af.
Peregalmug
Jaar

Begin

Einde

1940
1942

9/4
15/4

23/4
21/4

16-17/4
16/4

15/4

22/4

17/4

16/4

23/4

20/4

Topvlucht

Opmerkingen:
Herzogin Elsa. Totaal 33 muggen van
60 dikkoppen.
Tr. de Vienne. Totaal 38 van 60 dik
koppen.
Clapp's Favourite. Totaal 104 van 60
dikkoppen.

In 1940 waren de bakken onder de bomen geplaatst. Vanuit depót 1939 kwamen 30
overliggers. In 1942 is uitgegaan van depóts van bepaalde rassen, teneinde na te gaan,
of het pereras van invloed zou zijn op het tijdstip van uitkomen der muggen.
De vliegperiode was later dan in 1940; de bodemtemperatuur over de periode vóór
de vlucht was hoger geweest, de neerslag was minder dan in 1940. De hoeveelheid
neerslag is dus waarschijnlijk belangrijker dan de bodemtemperatuur.
De vlucht vanuit het „ClappY'-depót begon en eindigde later. Het „ClappY'-depót le
verde de meeste muggen op.
Jaar

Begin

Einde

Topvlucht

Opmerkingen:

1943

8/4

11/4

geen

Herzogin Elsa. Totaal 2 muggen; geen
bekend aantal dikkoppen.
Bonne Louis d'Avranches; Totaal 25;
geen bekend aantal dikkoppen.
N.H. Suikerpeer. Totaal 31; geen be
kend aantal dikkoppen. Beurré de Mérode. Totaal 0.
Clapp's Favourite. Totaal 54; geen be
kend aantal dikkoppen.

8/4

8/4

8/4

11/4

8/4

10/4

11/4

10/4

189

De opzet is geweest een bodembehandeling bij het begin van de vlucht en een bespui
ting op de bomen bij de hoofdvlucht. Verder moest worden nagegaan, of de hoofdvlucht vóór de bloei zou plaats hebben en of de vliegperioden bij verschillende pere
rassen verschil zouden opleveren.
Bloeiwaarnemingen
Ras

Begin

Bloei vol

Herzogin Elsa
B.L. d'Avranches
N.H. Suikerpeer
B. de Mérode
Clapp's Favourite

8/4
10/4
12/4
14/4
14/4

12/4
12/4
14/4
14/4
14/4

De opzet van de bestrijdingsmaatregelen is mislukt doordat bij de rassen, waarbij een
behoorlijk aantal muggen is voorgekomen, de verschijningsdatum en de datum van dc
hoofdvlucht zijn samengevallen. Met uitzondering van Herzogin Elsa, waarbij de mug
gen iegelijk verschenen met de aanvang van de bloei, viel de topvlucht vóór het begin
van de bloei (2—4 dagen).
De vlucht vanuit het „Clapp's"-depót was alleen later bij het begin. Ook in dit geval
leverae het ,,Clapp's"-depôt de meeste muggen op.
Jaar

Begin

Einde

Topvlucht

Opmerkingen:

1947

17/4

20/4

17/4

16/4
17/4

27/4
22/4

16/4
17/4

Maasdam. Totaal 33 muggen van 40
dikkoppen.
Stryen. Totaal 23 van 100 dikkoppen.
Greup. Totaal 33 van 200 dikkoppen.

In 1947 is nagegaan of de duur van een bepaald bloeistadium van invloed zou kunnen
zijn op de infectiegraad. Hiervoor zijn de perioden voor de volgende bloeistadia vast
gelegd:
1.
2.
3.
4.

Dichte bloemknoppen, nog aaneengesloten.
Dichte bloemknoppen, los staande.
Witte stadium.
Bloei.

Dit is geschied t.o.v. 7 pererassen.
Het bleek, dat de vliegperioden variëren van 4—6—12 dagen. Waarschijnlijk worden
de eieren gelegd tijdens de periode, waarin de bloemknoppen nog dicht en aaneenge
sloten zijn of zelfs daarvóór. Hoewel het ras Clapp's Favourite mede behoorde tot de
rassen, die lang in het bloeistadium, genoemd onder 1, hebben verkeerd, kwam hierbij
naar verhouding weinig aantasting voor. De veronderstelling, dat infectie ook reeds
vóór bloeistadium 1 tot stand zou komen, is gebaseerd geweest op het feit, dat buiten
de genoemde rassen een Emile d'Heyst werd waargenomen, die volgens daaraan han
gende zwarte vruchten op een zodanig tijdstip geinfecteerd moest zijn geworden, dat
van de bloemknoppen als zodanig nog niets te zien is geweest.
Ook met betrekking tot deze beschadiger kunnen de weersomstandigheden oorzaak
van een bepaalde mate van infectie worden, doordat een bepaald bloeistadium verkort
of verlengd wordt.
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WAARNEMINGEN OVER DE LEVENSWIJZE VAN DE TUINBONENKEVER
(.Bruchus rufimanus Boh.) EN PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DEZE KEVER
door
Ir M. van der Vliet
In 1945 en 1946 werd bij het oogsten van tuin- en veldbonen (Vicia sp.) een toene
mende aantasting door de tuinbonenkever geconstateerd. In 1947 bleek deze aantas
ting zeer ernstig te zijn. Bij een speciale inspectie in Noord-Holland werden partijen
aangetroffen, waarvan de bonen voor 25—60 % waren aangetast. Naar aanleiding
hiervan werd meer aandacht aan het optreden van dit insect besteed teneinde een
goede bestrijdingsmethode te vinden.
Uit de literatuur bleek, dat de levenswijze van de tuinbonenkever in grote lijnen be
kend is, doch afdoende bestrijdingsmaatregelen worden niet aangegeven.
De kever is ca 3—4 mm lang, eivormig, en zwartbruin van kleur. De beide dekschil
den zijn lichtgrijs behaard en gedeeltelijk wit gevlekt. Vermeld wordt, dat de kevers
in de voorzomer hun eieren afzetten aan zeer jonge, pas gezette peulen, vnl. van tuinof paardebonen, doch ook, maar in mindere mate, aan peulen van andere veldbonensoorten en erwten. Door eigen waarnemingen is komen vast te staan, dat de lengte
van de peul niet in verband staat met de ei-afzetting. Zowel op zeer kleine als op
bijna of geheel volgroeide peulen worden eieren afgezet. Naar onze mening is de eiafzetting geheel afhankelijk van de weersgesteldheid; uit tellingen is gebleken, dat
bv. in één of twee dagen alle eieren kunnen worden afgezet.
De na 10—14 dagen uitkomende ivoorkleurige pootloze larven boren zich direct
door de peulwand en gaan naar de zaden, waarin zij een holte maken.
De bijna volwassen larven vreten naar de buitenzijde van de boon een gang, die ein
digt tegen de zaadhuid. Deze plaatsen zijn als ronde donkere plekjes op de zaadhuid
zichtbaar. In de nazomer, als de bonen rijp zijn, zijn de larven volwassen en ver
popt; uit de poppen komen nog vóór de winters kevers. Soms verlaten de kevers de
zaden reeds op het veld, maar het grootste aantal komt tijdens het dorsen of in de
pakhuizen, door een dekseltje, dat zij in de zaadhuid vreten, (afb. 1) naar buiten, waar
door in de bonen de gaatjes zichtbaar worden (afb. 2). Een aantal kevers blijft tot
het voorjaar in de bonen achter.
BESTRIJDING

Directe bestrijdingsmaatregelen op het veld waren in ons land niet bekend. In de
buitenlandse literatuur wordt aanbevolen direct na de bloei enige bestuivingen met
rotenon- of DDT-bevattende middelen uit te voeren.
Om een
eevolgd,
a) men
b) men

aantasting te voorkomen of te verminderen kunnen twee wegen worden
nl. :
tracht de kevers te bestrijden vóór de ei-afzetting heeft plaats gehad;
tracht de eieren te doden, zodat zich geen larven kunnen ontwikkelen.

Nadat in 1948 enkele oriënterende proefjes werden uitgevoerd, zijn in 1949 proeven
genomen in Harlingen, Lisse en Hoorn. De Droeven op de twee eerstgenoemde
plaatsen leverden geen bepaalde gezichtspunten op; de proeven te Hoorn worden
in het onderstaande nader omschreven.
Aldaar werden een aantal proeven genomen, zowel ter bestrijding van de kevers
voordat eieren op de peulen zijn afgezet, als ter doding van de eieren.
Doding van de kevers
Proef 1
Gespoten werd met DDT spuitpoeder 10 % in een concentratie van 1 % na rato van
3000 l/'ha. Met de bespuitingen werd begonnen zodra de kevers in het veld werden
geconstateerd, met twee herhalingen om de 10 dagen.
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Het gehele perceel (100 meter lang), op een controle-perceel na, werd behandeld.
Van het behandelde perceel werden willekeurig verspreid 12 monsters genomen, van
het controle perceel 3 monsters. Elk monster bestond uit ± 900 bonen. Geteld werd
het aantal bonen zonder en met gaatjes.
Gem. aantasting in %
perceel behandeld met DDT spuitpoeder
controle

3.7
19.2

Proef 2
Het gehele proefperceel, op een controle-veldje na, werd bespoten met DDT-emulsie
(20 % DDT) in een concentratie van 0.4 % naar rato van 3000 1/ha. De eerste bespui
ting werd uitgevoerd zodra de kevers in het gewas werden waargenomen, met drie her
halingen om de 10 dagen. Zowel van het bespoten als van het contrôle-perceel werden
3 monsters genomen van elk ± 700 bonen.
Gem. aantasting in %
perceel behandeld met DDT-emulsie
controle

6.8
13.8

Proef 3
Het gehele proefperceel, op een contrôle-veldje na, werd bespoten met DDT-spuit
(25 % DDT) in een concentratie van 0.5 % naar een hoeveelheid van 3000 1/ha. De
eerste bespuiting werd uitgevoerd zodra de kevers in het gewas werden waargenomen,
met drie herhalingen om de 8 dagen. Van het behandelde perceel werden willekeurig
verspreid 12 monsters genomen, van het contrôleperceel 3 monsters. Elk monster be
stond uit ± 700 bonen.
Gem. aantasting in %
perceel behandeld met DDT-spuit
controle

9.5
21.1

In de bovengenoemde proeven is tengevolge van de bespuitingen met DDT een zeer
ernstige luisaantasting opgetreden (in de controle-perceeltjes trad bijna geen luisaantasting op).
Doding van de eieren
Proef 1
Beproefd werden de middelen:
Nicotine
0.2 %
DDT emulsie 20 %
0.4 %

HCH-mengolie 50 %
parathion vloeibaar 25 %

0.25 %
0.12 %

De proef werd in tweevoud opgezet, waarbij ieder perceeltje ± 70 m2 groot was (de
controle-perceeltjes waren ook ± 70 m2). Per bespuiting werd 2000 1. vloeistof per
ha gebruikt.
De eerste bespuiting werd uitgevoerd op 16 Juni toen in enkele eieren de larven zicht
baar waren; de tweede op 27 Juni, nadat enige dagen tevoren opnieuw eiafzetting was
geconstateerd. Daarna werd geen ei-afzetting meer waargenomen.
Resultaten
Hoewel de proef in tweevoud was opgezet, was er de mogelijkheid tot een wiskundige
verwerking volgens Fisher, in zesvoud, omdat telkens per object willekeurig 3 mon
sters van elke 100 peulen waren getrokken en geen wiskundig betrouwbaar verschil
tussen de twee parallellen bestond.
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Gemiddeld percentage aantasting
nicotine
HCH-mengolie 50%
parathion vloeibaar 25 %
DDT emulsie 20 %
controle

21 %
11.4%
10,5 %
21.0 %
23.1 %

Er bestaat een wiskundig zeer belangrijk verschil in voor HCH-mengolie en parathionvloeibaar 25 % gunstige zin met onbehandeld, nicotine en DDT emulsie.
Proef 2
Beproefd werden de middelen:
nicotine
DDT emulsie 20 %

0.4 %
0.4 %

derris 1 : 4000
HCH-mengolie 50 %
parathion vloeibaar 25 %

0.25 %
0.12 %

De proef werd in drievoud opgezet, waarbij ieder perceeltje 16,5 m2 groot was. Per
bespuiting werd 3000 liter vloeistof per ha gebruikt.
De eerste bespuiting werd uitgevoerd op 17 Juni, nadat de eerste larven in de eieren
zichtbaar werden; de tweede bespuiting op 26 Juni, nadat enige dagen tevoren opnieuw
eieren waren afgezet.
Van ieder object werden 100 peulen geplukt, en de bonen gecontroleerd.
Gemiddeld percentage aantasting
nicotine
0.4 %
9.1 %
DDT emulsie 20 %
0.4 %
10.1 %
derris 1 : 4000
9.6 %
HCH-mengolie 50 %
0.25 %
3.3 %
parathion vloeibaar 25 %
0.12 %
2.6 %
controle
9.1 %
Er bleken wiskundig belangrijke verschillen in voor HCH-mengolie 50 % en parathion
vloeibaar 25 % gunstige zin met onbehandeld, nicotine en DDT emulsie 20 % en
derris.
Proef 3
In deze proef werden behalve HCH-mengolie 50 % dezelfde middelen op dezelfde
tijdstippen als in proef 2 verspoten. Alleen parathion vloeibaar 25 % (aantasting
4.5 %) gaf een belangrijk verschil met controle (aantasting 16.1 %). Het aantastings
percentage in de met de andere middelen besnoten veldjes lag gelijk met of hoger
dan het aantastingspercentage van de contrôle-veldjes.
Conclusie proeven 1949:
De bestrijding van kevers vóór het afzetten van de eieren biedt mogelijkheden in
dien DDT-bevattende middelen worden verspoten op het tijdstip, dat de kevers in
het gewas verschijnen.
HCH-mengolie 50 % en parathion vloeibaar 25 % bieden mogelijkheden om de op
de peulen afgezette eieren te doden.
De proeven die met bovengenoemde middelen in 1950 werden voortgezet, hebben
geen resultaat opgeleverd.
Het aantastingspercentage was in de contrôleveldjes over het algemeen zeer laag.
In 1951 werden o.a. een aantal proeven opgezet, waarbij een parathion-bevattend
middel en HCH-mengolie in een drietal concentraties werden verspoten om na te
gaan of door concentratieverhoging de eieren (larven) beter te doden zijn.
Paratihion 20 % werd gespoten in concentraties van 1 : 500, 1 : 1000 en 1 : 2000;
HCH-mengolie in 1 : 100, 1 : 200 en 1 : 400.
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Proef 1
Er is slechts één bespuiting uitgevoerd (± 2000 1. vloeistof/ha); op de dag der be
spuiting (7 Juli) werden, hoewel reeds enige eieren leeg waren, geen larven in de
peulwand of in de zaden aangetroffen.
Alleen met HCH-mengolie werd een gunstig resultaat verkregen, nl. :
Bonen aangetast in %
HCH-mengolie 1 : 100
1 : 200
1 : 400
controle

6.9
9.0
21.5
18.3

Het percentage aangetaste bonen in de met parathion bespoten veldjes was gelijk
aan of hoger dan dat van de contrôleperceeltjes.
In 1951 werden tevens enige percelen (behalve de contrôleveldjes) twemaal bespoten
met DDT-bevattende middelen om te trachten de kevers te doden. Resultaten van
deze bespuitingen werden niet geconstateerd.
In 1952 werd aan de hand van aanwijzingen, verkregen in laboratoriumproeven, naast
parathion 25 %, HCH-mengolie 50 % en chlordaan in olie 70 % beproefd op werking
tegen de larven. In verband met de zeer lichte aantasting in de contrôleveldjes werd
van verdere monsterneming afgezien.
Ook de proeven ter bestrijding van de kevers leverden wegens een te geringe aantas
ting geen resultaten op. Gespoten was met DDT, HCH en parathion.
Samenvatting
Overzien wij de gegevens, verkregen sinds 1948, dan blijkt, dat een geheel bevredi
gende bestrijding van de tuinbonenkever nog niet is gevonden.
Wel kan het aantastingspercentage der bonen door een een bestrijding van de kevers
met DDT-bevattende middelen, of door doding van de eieren, resp. larven met HCHmengolie of parathion-bevattende middelen, belangrijk worden gereduceerd.
Aan welke bestrijdingsmethode de voorkeur gegeven zal moeten worden, is moeilijk
te zeggen. Beide methoden hebben o.i. gelijke kansen, al is de bestrijding, die gericht
is op de eieren, voor de telers gemakkelijker, omdat men kan constateren of er al of
nog geen ei-afzetting heeft plaats gehad.

Afb. 1. Tuinbonen met „venstertjes"
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Afb. 2. Tuinbonen met gaatjes

PHYTOPATHOLOGISCHE NOTITIES
door
Dr Alida Jaarsveld
Van de talrijke inzendingen, welke wij in 1951 en 1952 voor onderzoek ontvingen,
zullen hieronder enkele besproken worden, die ons uit phytopathologisch of mycologisch oogpunt vermeldenswaard voorkomen.
Schizomycetes (Bacteriën)
BACTERIEN (?)

Verschillende ingezonden Compositae, zoals Margriet (Chrysanthemum leucanthemum
L.) en Pyrethrum, en ook Scabiosa vertoonden een verschijnsel, waarbij de bloemsten
gels enkele cm onder de knoppen omknikten (afb. 1). Bij Margriet zou de bloemstengel
ter plaatse eerst lichtere plekken vertoond hebben, daarna een bruinverkleuring, die tot
de top doorliep; de inzender van Pyrethrum nam op de plaats van het omknikken te
voren bruine plekjes waar. Wij constateerden, dat de doorgeknikte stengels ter plaatse
geheel donker verkleurden. In de aangetaste stengeldelen en op de plaats waar deze in
de gezonde delen overgingen, troffen wij massa's bacteriën aan; ook bij kweken op
voedingsbodems werden uitsluitend bacteriën verkregen. Wij hadden evenwel geen
gelegenheid om door inoculatieproeven na te gaan, of hier van een primaire bacte
rieaantasting sprake was. PAPE (1936) beschrijft een dergelijk beeld bij Chrysanthe
mum, dat veroorzaakt zou zijn door een bacterie, welke echter niet nader gedeter
mineerd is. (1951)
Xanthomonas papavericola (Bryan et McWorther) Dowson
Aantasting door deze bacterie werd waargenomen bij Papaver, waarvan de bloem
knoppen en bloeistengels zwart verkleurd waren en tot rotting overgingen. (1951)

Afb. 1. Onder de bloemkop omknikkende en afstervende stengels
bij Margriet
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Afb. 2. Begonia, bedekt door de slijmztvam Fuligo
septica

Myxomycètes (Slijmzwammen)
Fuligo septica Gmel.
Vanuit Arnhem zond men ons drie pollen
Begonia-planten met vreemde ziektever
schijnselen". De planten waren ook bijna
onherkenbaar (afb. 2), daar zij vrijwel vol
komen bedekt waren door een korstige
massa. Het bleek een geval te zijn van op
treden van de slijmzwam Fuligo septica.
Deze zwam kan soms hinderlijk worden
in kassen en bakken, doordat het Plasmo
dium, dat bij deze soort heel groot kan
worden (wel tot 30 cm), tegen stengels op
en over plantendelen heenkruipt. Jonge
planten kunnen daardoor geheel bedekt en
verstikt worden. (1951)
Mucilago spongiosa Morgan
Op levende grassen (afb. 3), dode stengels van brandnetels en distels en op levend weefsel
van es werd een zwam aangetroffen, welke volgens de inzender in de jeugd een slij
merige indruk maakte. Op het toegezonden materiaal vonden wij de aethaliën van
Mucilago spongiosa Morgan (Spumaria alba DC.). (1952)

A rchimycetes (Oerzwammen)
Spongospora subterranea (Wall.) Johnson
Bij aardappels, ras Eigenheimer, werden
aan de wortels kleine knobbeltjes aange
troffen, die geleken op een aantasting door
Heterodera marioni (Cornu) Goodey. Bij
microscopisch onderzoek bleek evenwel, dat
hier sprake was van een wortelaantasting
door de zwam Spongospora subterranea, de
veroorzaker van de poederschurft. In de
knobbeltjes werden talrijke sporeballen van
deze zwam aangetroffen. (1951)

Afb. 3. Mucilago spongiosa op gras (vergroot)

Synchytrium taraxaci De Bary et Wor.
In Augustus 1951 zond men ons Taraxacum-b\aad]es met lichtgekleurde puntjes. Op
nieuw materiaal van September waren ook reeds tal van donkergekleurde puntjes
waar te nemen. Het bleek een aantasting te zijn door de zwam Synchytrium taraxaci.
Deze zwam vormt op de bladeren, stengels en omwindselblaadjes van Taraxacum
officinale Weber (paardebloem) en ook bij Crepis biennis L. (tweejarig streepzaad) en
Cirsium palustre Scop. (kale jonker) puntvormige verheven vlekjes, a.h.w. wratjes.
Deze wratjes bestaan uit een vergrote epidermiscel van de waardplant, omgeven door
andere min of meer omhooggedrukte epidermiscellen. In de abnormaal vergrote epi
dermiscel liggen de sporangiën van de zwam, die tesamen een rond of elliptisch li
chaam vormen, de sporangiënsorus. Bij rijpheid komen uit deze sporangiën de zeer
kleine zwermsporen naar buiten (circa 3 u), die zich met hun een of twee zweepdraden in water actief met onregelmatige schokken voortbewegen en nieuwe infec
ties veroorzaken. Deze ziekte treedt dan ook vooral op OD vochtige standplaatsen.
(1951)
Phycomycetes (Wierzwammen)
Albugo Candida (Pers.) O. Ktze
Arabis met witte plekken op de bladeren (afb. 4) bleek te zijn aangetast door witte
roest, Albugo Candida. Merkwaardig was, dat deze vlekken slechts bij één variëteit
voorkwamen, namelijk Arabis arendsii Wehrh. (= A. alpina L. var. carminea. Terwijl
op het bed met deze variëteit de ziekte bij vrijwel alle planten optrad, kwamen op de
er naast liggende bedden, waar andere variëteiten stonden, de vlekken in het geheel
niet voor. (1952)
Peronospora cheiranthi Gäum.
Deze zwam veroorzaakte valse meeldauw bij muurbloemen, Cheiranthus cheiri L. De
blaadjes, waarbij aan de onderzijde het schimmelpluis gevonden wordt, hebben aan de
bovenzijde gele vlekken Op den duur worden zij geheel bruin en sterven af. Bij hevig
optreden van de ziekte kunnen de planten eraan ten gronde gaan. (1952)
Phytophthora spec.
Darwintulpen William Pitt, waarvan de gehele d1anten rood werden en afstierven,
bleken aan de basis van de stengels een rotte plek te hebben, gewoonlijk nog in de bol.
Het verschijnsel deed zich slechts op één bedrijf voor, waar enkele verspreide planten
of kleinere plekken aangetast waren.
Uit de zieke delen werd een Phycomyceet geïsoleerd, waarschijnlijk Phytophthora. Het
ziektebeeld was ook geheel in overeenstemming met de Phytophthora-aantasting van
tulpen (door de Engelsen „shanking" genoemd). Bij deze aantasting komen vele knop
pen niet tot ontwikkeling, doch verschrompelen; de toppen van de bladeren worden
vaak geel en slap, terwijl zich soms een rode kleur ontwikkelt zoals ook in dit geval.
Het deel van de stengel in de bol is gewoonlijk sterk verrot, soms is ook het basale deel
van de bol aangetast. In zeer ernstige gevallen, bij vroege aantasting, komt de scheut
soms in het geheel niet te voorschijn. Bij een late aantasting kan de plant nog wel
bloemen voortbrengen. Daartussenin kunnen verschillende stadia van ontwikkeling
voorkomen. De parasiet dringt binnen door de worteltopjes of door wondjes aan de
wortels. De wortels kunnen volkomen verrotten. Volgens de literatuur zou zowel Ph.
cryptogea Pethybr. als Ph. erythroseptica Pethybr.
deze aantasting teweeg kunnen brengen. Niet alle
tulpen zijn even gevoelig voor de kwaal. Van de
Darwintulpen behoort William Pitt tot de meest
gevoelige. (1952)
Afb. 4. Witte vlekken op Arabis-blaadjes, veroorzaakt door
Albugo Candida
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Afb. 5. Bladeren van Populus, zeer sterk gekruld en mis
vormd tengevolge van ernstige aantasting door Taphrina aurea

Plasmopara pygmea Unger
Een aantasting van Anemone sp. door valse meel
dauw, veroorzaakt door Plasmopara pygmea werd
in Noord-Holland waargenomen. In een bepaald
gebied kwamen op verschilende percelen plekken
voor, waar het gewas een slechte stand vertoon
de; de bladeren verkleurden geel, op den duur
zwart en stierven af. Aan de onderzijde der aan
getaste bladeren was het grijswitte schimmelpluis
van de zwam te vinden. (1952)
Ascomycetes, Protascales, Taphrinales
Taphrina aurea (Pers.) Fr.
Herhaaldelijk ontvingen wij inzendingen van po
pulierenbladeren, aangetast door de schimmel
Taphrina aurea, welke bladgallen veroorzaakt.
Grotere of kleinere delen van de bladeren zijn
hierbij eenzijdig (gewoonlijk aan de bovenkant)
blaasvormig opgezwollen; de onderzijde van de
opzwellingen is goudgeel van kleur, hier bevinden
zich in een aaneengesloten laag de asci van de
zwam. Later in het seizoen wordt de goudgele
kleur bruin.
Zeer ernstig aangetast materiaal ontvingen wij in 1951 uit Leeuwarden; hierbij was
niet meer sprake van plaatselijke gallen op de bladeren, doch de bladeren waren in
hun geheel opgezwollen en misvormd (afb. 5) en zowel aan de boven- als aan de
onderzijde van de misvormde delen goudgeel van kleur. Dit beeld deed enigszins
denken aan de door Taphrina deformans (Berk.) Tul. veroorzaakte krulziekte bij
perzik. (1951, 1952)

Taphrina cerasi (Fuck.) Sadeb.
Vanuit Noord-Brabant schreef ons iemand, dat
bij verschillende van zijn kersebomen aan een
aantal takken elk jaar roodbruine bladeren ge
vormd werden, die later afstierven. Daarna krij
gen deze takken opnieuw bladeren, die niet rood
zijn, doch door hun frisgroene kleur bij de an
dere takken afsteken. Deze takken dragen wel wat

Afb. 6. Katjes van Populus, waarvan aantal vruchtjes mis
vormd tengevolge van aantasting door Taphrina johansoni

bloemen, doch minder dan normaal en vruchten komen niet tot ontwikkeling. De
takken zelf zien er gezond uit, doch blijken wat krom te groeien. Hît verschijnsel deed
zich op dat bedrijf al vier of vijf jaar voor bij Betüwse Wijnkers, in 1952 voor het
eerst ook bij Napoleon.
Het toegezonden materiaal was bepaald fraai van kleur. De bladeren waren niet egaal
rood, doch soms nog ten dele groen. De oorzaak van het verschijnsel was aantasting
door de zwam Taphrina cerasi, die ook heksenbezems doet ontstaan. De aangetaste
bladeren zijn gewoonlijk iets kleiner en dikker dan normale en vallen verder op door
hun kleur en doordat zij naar cumarine rieken. Ze worden snel bruin, verdrogen en
vallen af, waarna nieuwe bladeren gevormd worden. (1952)
Taphrina johansoni Sadeb.
Een minder algemene aantasting door een Taphrina spec., waarschijnlijk T. johansoni
Sad., werd door ons geconstateerd bij populierenkatjes, waarbij jonge vruchtjes door
deze zwam misvormd bleken te zijn.
Het mycelium van de schimmel overwintert in de knoppen en breidt zich uit onder
de cuticula op de jonge vruchtjes. Deze worden abnormaal groot en misvormd, krijgen
een gele kleur en worden op den duur fluwelig van uiterlijk (afb. 6).
Gewoonlijk zijn niet alle vruchtjes van een katje aangetast, maar bevinden zich enkele
grotere goudgele tussen de kleinere groene. De schimmel gaat niet over op de bladeren.
Deze aantasting komt bij verschillende populierensoorten voor. Een soortgelijke aan
tasting bij Populus alba L. wordt echter veroorzaakt door Taphrina rhizophora Joh.,
die ook morphologisch van T. johansoni verschilt. (1951)
Ascomycetes, Euascomycetes
Gnomonia veneta (Sacc. et Speg.) Kleb.
Een aantal malen werden ons bladeren van plataan toegezonden met de typische bladvlekkenziekte, veroorzaakt door Gnomonia veneta. Bij deze ziekte ontstaan bruine on
regelmatige vlekken op de bladeren vooral langs de nerven (afb. 7) en op de bladstelen
en treedt reeds vroegtijdig bladval op. Ook worden soms de takken aangetast. Het
kwam ons voor, dat in 1951 de takaantasting meer is opgetreden dan in andere jaren.
In tegenstelling tot andere jaren kregen we althans in dat jaar verscheidene gevallen
van takaantasting te behandelen.
Bij de takaantasting ziet men een acute verwelking en verdroging, van soms nog on
volgroeide bladeren (afb. 8) en groeischeuten, welke verdroging zich dan verder kan
uitbreiden over de takken. De jonge knoppen en de bast sterven soms over een grote
lengte af en tenslotte kunnen de aangetaste jonge takken geheel afsterven. Bij het ons

Afb. 7. Gnomonia veneta op
plataan;
bladvlekken
langs de nerven
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Afb. 8. Gnomonia veneta op plataan; takaantasting met ver
welking en verdroging van jonge bladeren; op de
tak zijn vruchtlichamen van de zwam zichtbaar.

toegezonden materiaal was de verdroging van bast
en jonge knoppen soms voortgeschreden over een
lengte van 50—100 cm. Op oudere takken kun
nen langwerpige kankerachtige plekken ontstaan,
waarbij de bast soms tot op het hout is afgestorven
en afgebladderd. (1951, 1952)
Quaternaria persoonii Tul.
Aantasting door deze schimmel werd vastgesteld
bij een jonge beuk. Op stam en takjes bevonden
zich oranjerode, blaasvormige lichaampjes, de
vruchtlichamen met de conidiën van de zwam,
welke als blazen onder de bast gevormd worden,
doch er doorheen schijnen (afb. 9). Deze conidiënvorm is oorspronkelijk beschreven onder de
naam Libertella faginea Desm.
Deze zwam is geen felle parasiet, doch tast slechts
stammen of takken van beuken aan, die in ongun
stige groeiomstandigheden verkeren. In dit spe
ciale geval was het boompje, dat in het voorjaar
van 1952 in een jonge bosbeplanting was geplant,
waarschijnlijk niet of slecht aangeslagen. (1952)
Venturia pyracanthae Thüm.
Deze zwam werd weer enige malen waargeno
men als oorzaak van het verdrogen der bessen van
vuurdoorn, Pyracantha coccinea Roem. De aan
getaste bessen waren voor een groot deel bedekt
met het olijfgroene mycelium van deze zwam.
(1951, 1952)
Basidiomycetes,
Holobasidiomycetes, Hymenomycetes
Armillaria mellea (Vahl) Quél.
In een ligusterhaag begon één plant enigszins geel
te verkleuren. Aangezien op die plek reeds eerder
een gehele ligusterhaag was afgestorven, ging ons
vermoeden in de richting van aantasting door de
honigzwam. Aan de wortelstronk van de plant

Afb. 9. Vruchtlichamen van Quaternaria persoonii op Fagus
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Afb. 10. Rhizomorphen en mycelium
van Armïllaria mellea uit
zieke ligusterplant op voe
dingsbodem in petrischaal

waren de voor deze zwam ka
rakteristieke
rhizomorphen
echter niet te vinden. Wel
werd aan de basis van het
stammetje onder de schors wit
mycelium gevonden. Bij het
laboratoriumonderzoek bleek,
dat de ligusterplant inderdaad
door de honigzwam, Armillaria
mellea, was aangetast; op
kunstmatige
voedingsbodem
werden namelijk rijkelijk rhi
zomorphen gevormd (afb. 10).
(1952)
Corticium vagum Br. et Cav.
Bij twee monsters van Dahlia-stekken, die een rotting aan de basis vertoonden en pleksgewijze wegvielen, contateerden wij aantasting door de zwam Corticium vagum (stat.
myc. Rhizoctonia solani Kühn). (1952)
Eveneens bleken Bougainvillea-stekken aangetast door Corticium vagum. De zwam
veroorzaakte hierbij dode plekken op de bladeren, die weldra afvielen, en deed de
stekken rotten. De zwamdraden groeiden verder over het bed, zodat in korte tijd tal
van stekken bladerloos waren en wegrotten.
Behalve bij stekken, kwamen wij ook bij grotere planten aantasting door Corticium
vagum tegen. Bij Celosia bv. veroorzaakte deze schimmel een rotting van de stengel
ter hoogte van de grens van bodem en lucht en soms ook wel iets hoger. (1952)
Bij Viola daarentegen trad verwelking van de planten op tengevolge van een wortel
aantasting door Corticium vagum. (1952)
Aantasting van tulpen (Copland en Olympiade) door Corticium vagum werd door
Dr J. A. A. M. H. Goossens waargenomen. In één geval (Copland) was de stengel
even boven de bol weggerot; in een ander geval (Olympiade) kwam de spruit niet of
slecht boven de grond en was bruinachtig van kleur. Bol en wortelstelsel waren ge
zond. Het optreden was pleksgewijze.
Voorzover ons bekend komt deze aantasting in ons land niet vaak voor. Een ander
geval van een dergelijke aantasting bij tulpen, is beschreven in het jaarverslag van de
P.D. over 1928. (1952)
Polyporus lacteus Fr.
Een paddestoel, welke afkomstig was van gesteltakken van een levende perzik in een
warenhuis, bleek te zijn Polyporus lacteus.
Volgens de literatuur zou deze zwam een splint- en kernrot kunnen veroorzaken bij
levende pruime-, kerse-, perzik- en appelbomen. (1952)
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Afb. 11. Gymnosporangium clavariaeforme op Crataegus; aecidiën op jong takje

Basidiomycetes, Phragmobasidiomycetes, A uriculariales
Auricularia auricula judae L.
Vanuit Groet zond men ons een deel van een vlierstam, Sambucus nigra L., waarop
een vruchtlichaam van het Judasoor, Auricularia auricula judae. Deze zwam komt
vaak voor op vlier en doet oudere stammen afsterven. Het ingezonden materiaal was
ook geheel door het schimmelweef sel vermolmd. De zwam dringt het hout binnen
door wonden. (1952).
Basidiomycetes, Phragmobasidiomycetes, Uredinales (Roestzwammen)
Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) Rees
Vanuit Sint Paneras stuurde men ons
in de tweede helft van Juni 1951 ma
teriaal van meidoorn, Crataegus spec.,
aangetast door de roest Gymnospo
rangium clavariaeforme. Deze heteroecische roest vormt de aecidiën op
bladeren en takjes van Crataegus,
waarbij galachtige verdikkingen ont
staan (afb. 11 en 12). De aecidiën
zijn gekenmerkt door een typische

Afb. 12. Gymnosporangium clavariaeforme op Crataegus; aecidiën op bloemsteeltje

penseelachtige bouw. De teleutosporen worden gevormd op Juniperus communis L.
Inzender had omstreeks half Mei de oranjegele teleutosporen-tongetjes waargenomen
op een Juniperus, welke zich op nog geen drie meter afstand van de meidoorn bevond.
(1951)
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr.
Van Sorbus aucuparia L. werden ons bladeren toegestuurd, bezet met pycniden en
aecidiën van de roestzwam Gymnosporangium juniperinum (zie afb. 13 en 14). De
teleutosporen van deze tweehuizige roest worden gevormd op Juniperus communis L.
en Juniperus procumbens Snz. var. nana Groot. (1952)
Melampsora pinitorqua Rostr.
Bij eigenaardige krommingen van toppen en takjes van 3-jarige zaailingen van zeeden,
Pinus pinaster Ait., werd aantasting door de roestzwam Melampsora pinitorqua Rostr.
geconstateerd. Deze roest komt op jonge scheuten van dennen voor en doet deze mis
vormen; zij groeien dan niet recht, doch vertonen door eenzijdig afsterven abnormale
kronkelingen. Hierop ontwikkelen zich de caeomata van de zwam. De uredo- en te
leutosporen worden gevormd op bladeren van Populus alba L., Populus tremula L.
en hun bastaard Populus canescens Sm. (1951)
Puccinia poarum Niels.
De aecidiën van deze roestzwam werden aangetroffen op Klein hoefblad, Tussilago
fargara L., uit Sint Paneras. (1952)
Puccinia porri (Sow.) Wint.
Uit verschillende delen van het land werd ons in het midden van October 1952 prei
toegezonden, welke was aangetast door de roestzwam Puccinia porri. Jonge aange
taste planten bleven in groei achter. Behalve op prei, Allium porrum L., kan deze
roest ook op andere Allium spp. voorkomen, bv. Allium cepa L., de ui, en Allium
schoenoprasum L., bieslook. Wij ontvingen echter uitsluitend prei met deze zwam. (1952)
Uromyces junci (Desm.) Wint. werd geconstateerd op Juncus spec. (1952)
Afb. IS. Pycniden van Gymnosporan
gium, juniperinum op de bo
venzijde van lijsterbesblad

Afb. 14. Aecidiën van Gymnosporan
gium juniperinum op de on
derzijde van lijsterbesblad

WSSÈÈr..

Basidiomycetes, Phragmobasidiomycetes, Ustilaginales (Brandzwammen)
Entyloma dahliae Syd.
Tweemaal ontvingen wij in 1952 een inzending van Dahlia met de welbekende bladvlekkenziekte, veroorzaakt door Entyloma dahliae. Deze bladvlekken zijn aanvankelijk
lichtgroen, worden langzamerhand donkerder, tenslotte grijszwart. Er kunnen op den
duur gaten in de bladeren vallen. (1952)
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr.
Bij kweek, Agropyron (= Triticum) repens P.B., werd aantasting door een brandzwam
waargenomen, waarbij brandsori vooral op halmen en bladscheden gevormd waren
(afb. 15). Het bleek te zijn Ustilago hypodytes, welke bij een groot aantal grassen
kan voorkomen. Bij deze zwam worden de brandsori gevormd in de opperhuidcellen
van de plant. (1952)
Ustilago longissima (Sow.) Tul.
Glyceria fluitans R. Br., aangetast door deze brandzwam werd ons eenmaal toege
stuurd. Deze zwam vormt langgerekte brandsori in de intercellulaire ruimten van het
parenchym van de bladeren, bladscheden en halmen. Wanneeer de sporen rijp zijn,
scheurt de epidermis open en zijn de sori als lange zwarte strepen duidelijk zichtbaar,
(afb. 16). Deze zwam komt uitsluitend bij soorten van het geslacht Glyceria voor. (1952)

Afb. 16. Ustilago longissima op Glyceria;
lange strepen op de bladeren

Afb. 15. Ustilago hypodytes op kweek,
Agropyron repens

Fungi imperfecti
Alternaria zinniae Pape
Kiemplantjes van Zinnia elegans Jacq. met het typische beeld van kiemplantenziekte,
bleken aangetast door Alternaria zinniae. Deze zwam, welke vooral bekend is als
oorzaak van de bladvekkenziekte bij oudere planten, gaat, zoals door NEERGAARD
in Denemarken is aangetoond, met het zaad over en kan ook de kiemplantjes aan
tasten. In overeenstemming daarmede was de ervaring van de inzender, dat, hoewel
er gezaaid was in gestoomde grond, de kiemplantjes toch voor vrijwel 100 % waren
aangetast. (1951)
Fusarium oxysporum Sehl.
Tussen een gezond gewas van duizendschoon, Dianthus barbatus L., gingen enkele
planten verwelke en in rotting over. Deze plekken werden steeds groter. Bij laboratori
umonderzoek bleek, dat de planten waren aangetast door Fusarium oxysporum. (1952)
Fusarium spec.
Van twee zijden zond men ons materiaal van tulpen (var. Bartigon), afkomstig van
een trekkerij. De spruiten vertoonden wit en oranje rose schimmelpluis op delen van
blad en stengel, welke beschadigd waren (afb. 17). Dit schimmelpluis bleek te behoren
tot een niet nader gedetermineerde Fusarium-soovt. In de literatuur wordt een derge
lijke aantasting beschreven als te worden veroorzaakt door Fusarium avenaceum (Fr.)
Sacc. De aantasting zou optreden onder invloed van uitwendige omstandigheden, bij
vochtige atmosfeer en hoge temperatuur, dus juist zoals die bij het trekken zijn en dan
vooral bij planten, die enigszins verzwakt zijn. (1952)
Pestalotia funerea Desm.
Op een boomkwekerij trad afsterven op van Chamaecyparis lawsoniana var. stewartii
Boom. Op het ons toegezonden stammetje werd Pestalotia funerea aangetroffen. Deze
zwam, welke speciaal bij Coniferae voorkomt, vooral bij Chamaecyparis, Cupressus,
Juniperus en Thuja, tast meestal oudere planten aan. Er ontstaan dan insnoeringen
van de takken, waardoor erboven gelegen delen kunnen afsterven. Het is een zwakte
parasiet, die ook saprophytisch op de afgestor
ven delen kan leven. In
dit geval was vermoede
lijk vorstschade vooraf
gegaan. De infectie wordt
bevorderd door
hoge
luchtvochtigheid. (1952)

Afb. 17. Fusarium op tulpen;
wit of oranje schim
melpluis op bescha
digde delen
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Afb. 18. Stammetjes van Taxus baccata-zaailingen met
insnoeringen veroorzaakt door Phomopsis

Phomopsis spec.
Van twee verschillende zijden kregen wij
Tfljcws-zaailingen ter behandeling, die het
niet zo goed deden. Zij bleken te zijn aan
getast door een Phomopsis spec., misschien
Phomopsis juniperovora Hahn, doch dat
werd niet met zekerheid vastgesteld.
Phomopsis kan bij Taxus een insnoeringsziekte veroorzaken, welke insnoering uit
wendig meer of minder duidelijk kan zijn.
(afb. 18)
De schimmel tast namelijk de stengeltjes
halverwege aan. De dalende sapstroom
wordt hierdoor gestagneerd, zodat boven
die plek in de bast een verdikking optreedt
en het wortelstelsel zich slecht ontwikkelt,
hetgeen ook bij de ons toegezonden plantjes
het geval was. (1952)

Thielaviopsis basicola (Berk. et Br.) Ferraris
Wij ontvingen twee inzendingen van Viola, die door Thielaviopsis basicola waren aan
getast. In het ene geval was er sprake van een stengelaantasting, de plantjes rotten vlak
boven de grond af. In het andere geval waren de planten zeer slecht ontwikkeld, met
kleine blaadjes en dunne stengels, terwijl de bovenste blaadjes enigszins omkrulden.
Hierbij waren de wortels aangetast. (1952)
Ook werd een stengelaantasting door deze schimmel waargenomen bij Begonia, zowel
bij stekken als bij grotere planten. Op de stengels en bladstelen, soms tot vrij hoog
in de plant, was de beschadiging te zien in de vorm van langwerpige, zwarte streepjes,
(afb. 19). Microscopisch waren op die plaats de typische chlamydosporen en tevens
talrijke conidiëndragers met de endoconidiën van deze zwam te vinden. (1952)

Afb. 19. Langwerpige
zwarte
streepjes op Begonia
stengels, veroorzaakt
door Thielaviopsis ba
sicola

HET GEBRUIK VAN EEN MOBIELE GASCEL VOOR DE BEHANDELING
VAN HOUTIGE GEWASSEN EN AARDBEIENPLANTEN
door
Ir P. H. van de Pol
Om te voorkomen dat met houtige gewassen de gevreesde San José-schildluis in
ons land zou worden ingevoerd, dienen bij wijze van voorzorg sinds 1951 alle ge
wassen behorende tot de geslachten Acer, Crataegus, Cydonia, Malus, Prunus,
Pyrus, Ribes, Sorbus en Ulmus *) bij invoer in Nederland te worden begast. Deze be
handeling geschiedt gedurende de importperiode van 1 October—1 April centraal
te Utrecht, waar de betreffende zendingen tevens worden vrijgemaakt uit het dou
aneverband.
Vanaf het seizoen 1951/52 is voor de uitvoering van deze begassing gebruik ge
maakt van een bij de D.A.F. gebouwde mobiele gasinstallatie, die met aanbrenging
van een aantal verbeteringen, naar Zwitsers voorbeeld is geconstrueerd (zie afb 1).
De inhoud van de gascel bedraagt 16 m3; de installatie is ingericht volgens de nieuw
ste inzichten die men op het gebied van de begassingstechniek heeft.

Afb. 1. Begassing van houtige gewassen met blauwzuurgas in mobiele gasinstallatie van
de P.D.

Het gas wordt verkregen door de chemische reactie van NaCN en H2SO4. Deze re
actie heeft plaats in een doseringsruimte, die gasdicht kan worden afgesloten door
een deur, waarin zich een kijkglas bevindt. In de doseringsruimte bevindt zich een
pan, waarin resp. water en H2SO4 (96 %) wordt gebracht. Vervolgens wordt in een
zich aan de deur bevindend en van buitenaf omkiepbaar bakje NaCN (98 %) gedaan
(zie afb. 2). De deur wordt gesloten, met een eenvoudige handbeweging wordt het
bakje omgekiept, waarna het gas vrijkomt en onmiddellijk met de luchtstroom door het
circulatiesysteem wordt afgevoerd naar de cel. Tijdens de duur der begassing heeft
daarna circulatie van het gasmengsel plaats.
!) Sinds 2 April 1953 uitgebreid met de geslachten Cornus, Cotoneaster, Fagus, Juglans,
Ligustrum, Populus, Rosa, Salix, Spiraea, Syringa en Tilia.
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Afb. 2. Doseringsruimte bij de
mobiele gasinstallatie

De capaciteit van het circulatiesysteem bedraagt bij deze installatie 640 m3/h (40 x
de inhoud van de cel per uur). De aandrijving van de ventilator die de circulatie
teweegbrengt, geschiedt door een 2 pk tweetactmotor, welke zich met de ventilator,
een dynamo en een kleine benzinetank bevindt in een af te sluiten ruimte aan de
andere zijde van de doseringsinrichting, eveneens gedeeltelijk onder de gascel.
Aan de tank bevindt zich voorts een thermometer, die reageert op de temperatuur
van het gasmengsel in de cel. Het is mogelijk de temperatuur hiervan enigszins te
verhogen. Om een gedeelte van de circulatieleiding worden nl. de uitlaatgassen van
de benzinemotor geleid.
Voorts is het circulatiesysteem zo ingericht, dat de cel hiermede na de behandeling
ook ontgast kan worden. Hiertoe worden de beide afsluiters, resp. van een zich aan
de bovenzijde van de cel bevindende inlaatbuis (op afb. 1 kleine buis met kapje) en
van de uitlaatpijp geopend, waarna d.m.v. een schuif het circulatiesysteem wordt
onderbroken. Door de inlaatbuis wordt dan verse lucht aangezogen, terwijl het gas
mengsel door de hogere uitlaatpijp wordt afgevoerd. Nadat enige tijd op deze wijze
is ontgast, wordt de grote deur aan de achterzijde van de cel geopend, waarna het
begaste materiaal wordt uitgeladen.
Bij de begassing van houtige gewassen, behorende tot de eerder genoemde geslachten
wordt gebruik gemaakt van een dosis van 5 g HCN per m3.De tijdsduur der begas
sing bedraagt 30 min.; in de regel bedraagt de temperatuur waarbij begast wordt
5—10 °C.
Bij verschillende proefbegassingen is nagegaan hoe groot de gasconcentratie was op ver
schillende plaatsen in de cel en hoe de veranderingen waren van deze concentratie
tijdens de begassing. Gemeten op verschillende plaatsen in de cel werden verschillen
geconstateerd van 0—6 %, welke gezien de overdosering die wordt toegepast, als „on
belangrijk" kunnen worden beschouwd. Als gevolg van ad- en absorbtie trad tijdens
de begassing wel concentratieverlies op; de uiteindelijke concentratie van het vrije
gas, die bij deze proefbegassingen is bepaald, lag echter in alle gevallen hoger dan
de minimum lethale dosis voor oestervormige schildluizen. Proefbehandelingen met
materiaal dat door oestervormige schildluizen (Aspidiotinae) was bezet, leverden dan
ook steeds een 100 % doding op.
Voorts is ook aandacht besteed aan de reactie van de gewassen op deze begassing.
Bij een uitgebreide proef, waarbij op twee tijdstippen houtige planten, behorende tot
150 verschillende soorten en variëteiten, werden behandeld, bleek dat bij geen dezer
gewassen schade van betekenis optrad. In enige gevallen werd bladval en tijdelijke
stilstand in de groei geconstateerd, doch na enige maanden trad bij deze soorten een
volledig herstel op.
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Behalve met blauwzuurgas kan in deze installatie ook gewerkt worden met methylbro
mide en andere gassen of gasmengsels met een laag kookpunt. Naast de doserings
ruimte, welke bij blauwzuurbegassingen wordt gebruikt, bevindt zich een ruimte, waarin
een cylinder met methylbromide, een speciale doseringsapparatuur en eventueel een
volatilizer (warmwaterbad waardoor het gas geleid wordt) kunnen worden geplaatst.
Van de maatcylinder die bij de doseringsapparatuur behoort, wordt het gas, hetzij
rechtstreeks of via de volatilizer (waarin de verdamping sneller verloopt) in het cir
culatiesysteem geleid.
Begassingen met methylbromide zijn uitgevoerd o.a. op aardbeiplanten ter bestrijding
van de aardbeimijt (Tarsonemus pallidus Banks). Gewerkt werd met 10 cc methylbro
mide per m3 bij een temperatuur van 20—25 °C. De duur der behandeling was 5 uur.
Het resultaat dezer begassingen, die in 1952 op verscheidene tienduizenden planten
zijn uitgevoerd, was zeer goed. Bij ter controle mee-begaste planten, welke aangetast
waren, bleken de mijten na begassing dood (ook later ontwikkelden zich op deze plan
ten geen mijten), terwijl de planten geen nadelige invloed van deze behandeling onder
vonden.
De installatie, welke een lengte heeft van 5.40 m, een breedte van 2.00 m en een
leeggewicht van 2.6 ton kan gemakkelijk achter een vrachtauto worden vervoerd, het
geen vooral voor de begassing van aardbeiplanten, die op verschillende plaatsen in het
land geschiedt, van groot nut is.

OVER HET COMBINEREN VAN TEP EN SPUITZWAVELS
BIJ BESPUITINGEN
door
F. E. Loosjes
Zoals bekend mag worden verondersteld valt HETP of TEP in water snel uiteen,
zodat het in korte tijd onwerkzaam wordt. V2). In verband hiermede dient men de
spuitvloeistof steeds direct na de bereiding te verspuiten en mag men consumptie
gewassen nog enkele dagen vóór de oogst met deze middelen behandelen .
Het is ook bekend, dat in alkalisch milieu de ontleding van de werkzame stof wordt
versneld.
De vraag deed zich nu voor in hoeverre het toelaatbaar is HETP of TEP te mengen
met spuitzwavels. Nu zijn droge poedervormige spuitzwavels, afhankelijk van het
fabrikaat, zwak-zuur tot alkalisch (pH 5-10). Er is dus reden genoeg om mengsels
met TEP aan een onderzoek te onderwerpen.
Volgens Ketelaar 2) zou de HETP of TEP een alkalische spuitzwavel direct bij men
ging neutraliseren. Wij hebben dat in het scheikundig laboratorium voor enige spuit
zwavels en TEP-houdende middelen nagegaan. Tabel 1 geeft daarvan een overzicht.
Tabel 1
Alk. spuitzwavel
1 op 200

pH
(duplo bepaling)

A

9,1
9,3
9,6
10,1

B

c

D
TEP
])

2)

8,9
9,1
9,4
10,0

pH (in duplo) na menging
met TEP; monster A
verdunning 1 op 1200
6,15
6,2
6,6
9,5
3,7

6,0
6,3
6,5
9,1

pH (in duplo) na menging
met TEP; monster B
verdunning 1 op 1600
3,7
5,05
5,3
8.4
3,0

3,7
5,4
5,5
8,4

J. A. A. Ketelaar, Mededelingen Dir. Tuinbouw 11, 449—451 (1948).
id.
, Ree. trav. chim. 67, 655—676 (1948).
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Er is dus geen eenheid. De spuitzwavels A, B en C worden geneutraliseerd, D echter
niet. Wij vroegen ons af of dat al of niet neutraliseren gepaard gaat met verlies aan
insecticide eigenschappen.
Hierover zijn in het biologisch laboratorium enige proeven op stambonenkevers (Acanthoscelides obtectus Say) gedaan.
Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten verkregen met TEP A en de spuit
zwavels B en D. De zwavels afzonderlijk toegepast gaven dezelfde dodingspercen
tages als de met uitvloeier behandelde (blanco) objecten. Iedere verdunning is in vijf
voud verspoten; de opgegeven dodingspercentages geven daarvan de gemiddelde re
sultaten weer. De spuitvloeistoffen zijn kort na de bereiding verspoten; de gehele
proef is in één middag uitgevoerd.

Tabel 2
doding
na 3 dagen
blanco
TEP A
verdunning 1
2
4
8

op
op
op
op

4800
4800
4800
4800

doding
na 7 dagen

2%

14 %

7%
26 %
58 %
90 %

31 %
40 %
69 %
96 %

TEP A + spuitzwavel B
verdunning 1 op 4800
2 op 4800
4 op 4800
8 op 4800

+
+
-f
-f

1
2
4
8

op
op
op
op

800
800
800
800

10 %
28 %
46 %
89 %

22 %
42 %
65 %
97 %

TEP A + spuitzwavel D
verdunning 1 op 4800
2 op 4800
4 op 4800
8 op 4800

+
-j-f+

1
2
4
8

op
op
op
op

800
800
800
800

12 %
24 %
40 %
83 %

21 %
40 %
60 %
92 %

Uit deze cijfers blijkt dus niets van enige achteruitgang in werkzaamheid van de
mengsels. De voorlaatste verdunning is steeds de praktijkdosering voor bladluizen.
Met TEP B werden op geheel gelijke wijze dergelijke cijfers verkregen.
Nu blijft nog slechts de vraag over of de achteruitgang zo snel plaats heeft dat men
het niet direct, maar wel na enige uren bemerkt. Daartoe is een proef uitgevoerd
gelijk aan de beide voorafgaande proeven, waarbij de spuitvloeistoffen 's ochtends
voor 11 uur zijn gemaakt, bij kamertemperatuur zijn bewaard en daarna 's middags
na 16 uur zijn verspoten. De resultaten zijn in tabel 3 opgenomen.
Uit de cijfers in tabel 3 volgt dus dat, ook al worden de TEP-zwavelmengsels ge
durende enige uren bewaard, toch geen nadelige gevolgen voor de werkzaamheid ont
staan. Men kan dus een gecombineerde TEP-spuitzwavel bespuiting zonder bezwaar
toepassen. Dit geldt dus voor de doding bij direct contact. Zoals bekend is de residuele
werking van TEP practisch van geen belang.
Hoe het residu van TEP gecombineerd met spuitzwavels zich op de plant gedraagt
kan daardoor buiten beschouwing blijven.
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Tabel 3
doding
na 3 dagen
blanco
TEP A
verdunning 1 op 4800
2 op 4800
4 op 4800
8 op 4800
TEP A + spuitzwavel B
verdunning 1 op 4800
2 op 4800
4 op 4800
8 op 4800
TEP A -f spuitzwavel D
verdunning 1 op 4800
2 op 4800
4 op 4800
8 op 4800
TEP B
verdunning 1 op 6400
2 op 6400
4 op 6400
8 op 6400
TEP B + spuitzwavel B
verdunning 1 op 6400
2 op 6400
4 op 6400
8 op 6400
TEP B + spuitzwavel D
verdunning 1 op 6400
2 op 6400
4 op 6400
8 op 6400

doding
na 7 dagen

1%

10 %

10 %
22 %
46 %
84 %

24 %
34 %
64 %
84%

+
-j-f
+

1
2
4
8

op
op
op
op

800
800
800
800

18 %
17 %
47 %
87 %

25 %
25 %
62 %
92 %

+
+
-f
-j-

1
2
4
8

op
op
op
op

800
800
800
800

12 %
23 %
34 %
71 %

18 %
31 %
57 %
80 %

4%
23 %
48 %
86 %

13 %
30 %
57 %
89 %

+
+
-j-j-

1
2
4
8

op
op
op
op

800
800
800
800

8%
23 %
43 %
88 %

16 %
35 %
66 %
91 %

+
+
+
-f

1
2
4
8

op
op
op
op

800
800
800
800

8%
20 %
41 %
76 %

16 %
30 %
57 %
88 %

EEN DRAAITAFEL OM TE GEBRUIKEN Bil „PLAATPROEVEN"
door
F. E. Loosjes
In een aantal gevallen is het noodzakelijk om in het biologisch laboratorium insec
ticiden te onderzoeken op het gehalte aan werkzaam bestanddeel.
Een bespuiting of bestuiving van proefinsecten met een middel in vergelijking met
een standaardmiddel van bekend gehalte leert ons iets over de werkzaamheid van
het voor het gebruik gereed zijnde product. Daarbij spelen dus uitvloeier, emulgator,
draagstof, enz. mede een rol. Gewoonlijk bepaalt men daarnaast langs chemische weg
het gehalte aan werkzame bestanddelen.
Niet altijd echter is een chemische bepaling uitvoerbaar. Soms is een biologische be
paling sneller of goedkoper. In die gevallen wordt dan door biologische proeven de
werkzaamheid van het werkzaam bestanddeel bepaald uit een vergelijking met een
standaard met een bekend gehalte.
Van de betrokken middelen worden aceton-extracten gemaakt en deze worden in
bekende verdunningen en hoeveelheden in petrischalen gebracht.
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Afb. 1. Draaitafel, te gebruiken bij plaatproeven

Per middel wordt een aantal (bij ons 5) opeenvolgende verdunningen, ieder in veel
voud (bij ons in 6-voud) toegepast. In iedere petrischaal en -deksel wordt 1 cc van
de acetonoplossing verdampt, waardoor een neerslag van het werkzaam bestanddeel
op het glas achter blijft. Later laat men een aantal proefinsecten gedurende een be
paalde tijd over die neergeslagen bestanddelen lopen. De hoeveelheid gedode dieren is
een maat voor de giftigheid van het residu. Deze methode is o.a. beschreven door
Krijgsman in T.N.Ö.-Nieuws 2, 40—43 (1947).
Een grote moeilijkheid was nu de gelijkmatige verspreiding van het residu over de
schalen. Vroeger werd een schaal direct na het afmeten van 1 cc met de hand ge
schud en gedraaid tot de aceton was verdampt. Dit geschiedde zo met alle 126 scha
len en deksels, waartoe tegelijkertijd door 3 of 4 personen werd geschud. Dat de
verkregen residu's niet gelijk konden zijn ligt voor de hand.
Teneinde deze foutenbron uit de proef te doen verdwijnen is door Dr L. Westenberg
een draaitafel ontworpen waarop schalen en deksels tegelijkertijd kunnen worden om
gezwenkt (zie afb. 1). De motor (Electromotor Holland Electro D.A. 82/4, 1/15
p.k.) bevindt zich links onderaan het toestel. Via een extra schijf wordt door snaar
overbrenging de juiste snelheid van de bovenste open schijf verkregen. Deze schijf
draagt excentrisch een draaibaar verbonden staaf, welke bovenaan bewegelijk ge
steund wordt door een om de lengte-as draaibare horizontale balk. De staaf beschrijft
bij het draaien een kegelmantel. Op de kop van de staaf is tenslotte het tafelblad
bevestigd waarin binnen opstaande randen de schalen en deksels veilig kunnen worden
neergezet. Na het afmeten van 1 cc. blijft iedere schaal of deksel 10 minuten open
waarvan een gedeelte op de tafel wordt doorgebracht (zolang de aceton vloeit).
Deze draaitafel geeft naast een meer gelijke verdeling van het residu tevens een grote
besparing van werk en tijd.
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VOORRAADINSECTEN, MATERIAAL-BESCHADIGENDE INSECTEN
EN INSECTEN IN HUIS
door
G. van Rossem en C. F. van de Bund
Coleoptera
Acanthoscelides obtectus Say, de stambonenkever, werd wederom op een aantal plaat
sen in opgeslagen stambonen aangetroffen. De plaag van dit insect breidt zich langzaam
over ons land uit.
Ahasvérus advena Waltl werd te voorschijn gehaald uit een lichter gegaste Irakgerst.

KEVERS,

Alphitobius diaperinus Panz., werd in 1952 te Rotterdam gevonden in een partij hard
winter tarwe. Dit weinig bekende voorraadinsect schijnt uitsluitend te kunnen leven
in vochtige enigszins beschimmelde partijen.
Anobium punctatum Deg. De plaag van dit insect duurt voort. Er werden in twee jaar
80 schriftelijke adviezen over de bestrijding van houtworm gegeven.
Verschillende Anthrenus-soorten werden in 1952 ingezonden. In de meeste gevallen
betrof het de soort Anthrenus verbasci L. die meestal als larve in textiel schadelijk is.
Te Meerveldhoven werd Anthrenus scrophulariae L. schadelijk aan rayongarens.
Araeocerus fasciculatus Deg., de koffiebonenkever, kwam te Rotterdam met een partij
Indonesische koffie binnen.
Bruchus atomarius L. vonden wij in 1951 in een partij Turkse wikken, bestemd voor
doorvoer.
Bruchus pisorum L., de erwtenkever, werd op drie plaatsen in inheemse partijen erwten
gevonden, nl. te Hoogerheide, Buchten en Maarheeze. Deze soort werd ook eenmaal
aangetroffen in een partij Argentijnse erwten.
Catorama tabaci Guérin, de grote tabakskever, werd in Havannatabak gevonden.
Hylotrupes bajulus L. De huisbok werd in 1951 enige malen aangetroffen in wonin
gen, nl. te Laren (N.H.) en Bilthoven, alwaar de larven vernielingen aanrichten in
betimmeringen. Een geval van zeer ernstige
schade deed zich voor te Voorthuizen.
Een grote landbouwschuur aldaar werd
voor een belangrijk gedeelte door de larven
vernield (afb. 1). De bestrijding van dit in
sect is over het algemeen zeer lastig. Maar
zelden zijn de objecten geschikt om te wor
den gegast. De enige oplossing is meestal
het aangetaste hout te verwijderen en te
vervangen door geïmpregneerd hout. In
1952 ontvingen wij wederom een aantal
klachten over de huisbok. Het meest ern
stige geval deed zich voor op de terreinen
van het landgoed „Het Planken Wambuis"
nabij Ede, alwaar een vrij nieuwe, grote
landbouwschuur dreigde te worden vernield.

Afb. 1. Hout, beschadigd door de huisboktor

Lasioderma serricorne F., de gewone tabakskever, werd behalve in tabaksvoorraden
eveneens verschillende malen in cocoskoeken en cocosschilfers aangetroffen. De twee
laatstgenoemde producten, waarin de ontwikkeling zeer vlot verloopt, kunnen belang
rijke infectiehaarden voor tabak ziin.
Latheticus oryzae Waterh. werd aangetroffen in La Platagerst. Dit is de „short-horned flour beetle" van de Amerikanen. De soort is in de U.S.A. gewoon in opslag
plaatsen, molens e.d. Van de levensgeschiedenis is wenig bekend, In ons land is L.
oryzae een enkele maal aangetroffen.
Lyctus cavicollis Lec., een Amerikaanse soort, veroorzaakte grote schade aan een partij
hickory bijlstelen uit de U.S.A.
Lyctus brunneus Steph., een inheemse houtkever trad hier en daar schadelijk op.
Nipius hololeucus Faid. Van een manufacturenzaak werd een klacht ontvangen over
beschadigingen in wollen goederen. De oorzaak bleek Niptus hololeuces Faid, te zijn,
doch de haard van dit kevertje kon niet worden ontdekt. Volgens de Engelse litera
tuur bevinden deze haarden zich dikwijls onder de vloer.
Oryzaephilus surinamensis L. Partijen krenten te Stadskanaal en Rhenen bleken aan
getast te ziin door dit voorraadkevertje. De P.D. voerde een goed geslaagde proefgassing uit met blauwzuurgas.
Ptinus tectus Boield., wordt geregeld in vismeel gevonden. In voorraden is deze soort
meer algemeen dan Ptinus fur L.
Rhizopertha dominica F. werd verschillende malen in graanvoorraden gevonden. Deze
soort kan zeer veel schade toebrengen aan oogeslagen graan. Het is trouwens een
van de gevaarlijkste voorraadinsecten in de U.S.A. Rh. dominica kan zich voortplan
ten in graan, maar ook in bloem. Het is een krachtige vlieger. Onder gunstige om
standigheden kan de ontwikkeling van een generatie in een maand afgesloten worden.
De wijfjes leggen 300 tot 500 eieren.
Serropalpus barbatus Schall. Gevonden in vloerhout (Apeldoorn), waarin gangen wa
ren gevreten. Deze soort is volgens de literatuur zeer zeldzaam; in Nederland werd
zij alleen gevonden in geïmoorteerd naaldhout. De larven en kevers leven zowel in
gezond als geveld, niet ontschorst vuren- en grenenhout, waarin de larven ronde, diepe
gangen maken. Deze gangen doen denken aan die van houtwespen (Siricidae). Terwijl
de larven zich in het hout ontwikkelen, zijn de stammen dikwijls reeds tot timmer
hout verwerkt. Op deze wijze komen na een jaar, soms nog later, de kevers te voor
schijn. Voortplanting is in dood, verwerkt hout, niet mogelijk.
Sitona lineatus L., de erwten-bladrandkever, werd in Den Haag massaal gevonden
in opgeslagen tarwe van de nieuwe oogst (6 September 1952). Men dacht dat de ke
vertjes zich uit de tarwekorrels ontwikkelden, hetgeen natuurlijk niet het geval was.
De insecten zijn zonder twijfel bij het dorsen in het graan achtergebleven.
Stegobium paniceum L., de broodkever, werd in 1951 en 1952 bij het inspecteren van
zaadmonsters verschillende malen gevonden. De larven van dit kevertje vreten de
zaden aan en kunnen hierdoor ernstige schade veroorzaken. Behalve in zaden vonden
wij de larven in okkernoten en achter behang.
Tenebrio obscurus F., een in ons land minder algemene meeltor-soort, werd in de
U.S.A. in een partij Nederlandse gort aangetroffen. Aangezien deze kever juist in
Amerika veel algemener is, vermoeden wij dat de infectie aldaar plaats gevonden
heeft.
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Thaneroclerus buquetii Lef. troffen wij in volwassen toestand aan in balen Brazieltabak. Deze kever, evenals de larven, vervolgen de larven van de tabakskever. In
feite is Th. buquetii schadelijk in tabak, doordat bij het zoeken naar de tabakskeverlarven grote gangen in de tabak worden gegraven.
Typhaea fumata L., een schimmelvretend kevertje werd 11 maal massaal in boerde
rijen en huizen aangetroffen. Meestal ontwikkelen de kevertjes zich in stro-daken.

VLINDERS, Lepidoptera

Caradrina quadripunctata F. De rupsen van dit vlindertje traden massaal op in een
huis (Castricum, 20 Augustus 1952). De rupsen waren zeer schadelijk doordat zij
letterlijk alles beknaagden. Veelal komen deze rupsen in huizen en boerderijen bin
nen met het hooi.
Corcyra cephalonica Stt. vonden wij in katoenzaadschilfers uit de Congo. Dit is een
tropische vooraadsmot, die vrij geregeld de gematigde luchtstreken wordt binnenge
bracht met stapelproducten.
Endrosis lacteella Schiff, werd in een partij vismeel gevonden. De larven spinnen het
,'oedsel (graan, meel, peulvruchten e.d.) aaneen.
Ephestia cautella Wik. werd aangetroffen in Australisch sorghumzaad.
Ephestia elutella Hb., de z.g. cacaomot trad in 1952 verscheidene malen zeer scha
delijk op. Te Wageningen werd deze mot schadelijk aan een partij inheemse tabak,
die tweemaal door de P.D. begast werd. De eerste maal geschiedde de gassing met
blauwzuur, zonder vacuum; toen overleefden de rupsen de behandeling. De tweede
maal werd gegast met methylbromide in vacuum, deze behandeling had tenslotte
succes. De tabak werd niet beinvloed door het methylbromide. In een kruidenopslag
plaats te Doornspijk veroorzaakte de cacaomot grote last door massaal optreden in
een partij inheemse Archangelica-wortel. Deze partij werd niet gegast.
Hofmannophila pseudospretella Stt. De zadenmot trad schadelijk op in een pakhuis
van een zaadteler; speciaal peulvruchten werden ernstig aangetast. Het pakhuis was
voor bewaring van zaaizaad eigenlijk te warm.
Tinea cloacella Haw. Een wijnhandel te Schiedam ondervond last van zg. kurkmot.
De rupsen leefden in de kurken van wijnflessen en richtten belangrijke schade aan.
Zowel Prof. Roepke als wij adviseerden de firma DDT-rookkaarsen toe te passen,
doch om de een of andere reden werd dit advies niet uitgevoerd. Wel riep belang
hebbende de hulp in van een firma in bestrijdingsmiddelen, die kennelijk de kelder
met methylbromide wilde gassen. Er werd van te voren gelukkig een proefje geno
men met enige flessen. De wijnhandel rapporteerde ons dienaangaande, dat de wijn
„dood" smaakte, zodat het methylbromide blijkbaar de structuur van de wijn aan
tastte. De rupsen van de kurkmot waren door het methylbromide wel gedood. Wij
verwezen de wijnhandel tenslotte naar het Station fédérale d'essais viticoles, arbori
coles et de chimie agricole, te Lausanne.
Tinea granella L. werd te Montfoort hinderlijk op een zolder. Te Sevenum tastte
deze mot opgeslagen mais, bonen en erwten aan.
Tinea pallescentella Stt. vonden wij in 1951 een paar maal in partijen vismeel. De
soort is waarschijnlijk nog niet eerder in ons land gevonden.

215

VLIEGEN, Diptera

Psychoda sexpunctata Curt., verscheen te Hengelo (1952) massaal uit de filters van
een rioolinstallatie. De larven van deze vliegjes leefden in de installatie van het rioolslib; aangezien zij hier nuttig waren, was bestrijding niet verantwoord.
VLIESVLEUGELIGEN, Hymenoptera

Monomorium pharaonis L., de pharaomier, veroorzaakte in verscheidene fabrieken
overlast. De bestrijding van dit insect is niet gemakkelijk, omdat de nesten zeer ver
borgen zitten. Een van de beste methoden is de mieren op rauw gehakt te lokken,
waarna men ze overgiet met kokend water. Men moet deze behandeling lang vol
houden.
Urocerus gigas L. en Sirex juvencus L. In verband met het grote aantal emigranten
en het gebrek aan behuizing voor deze mensen, heeft de Australische regering o.a.
in Nederland een aantal orders geplaatst voor houten „prefabricated" woningen.
De Australische quarantaine autoriteiten zijn bang dat met deze woningen, die ver
vaardigd worden uit Scandinavisch, Russisch en Joegoslavisch hout, houtwespen van
de familie der Siricidae in Australië zullen worden binnengebracht. De Plantenziektenkundige Dienst inspecteert nu alle woningen die voor verzending naar Australië
gereed liggen.
MIJTEN, Acari
Caloglyphus rodionovi Zach., veroorzaakte ernstige schade aan niet geroot vlas te
Standaardbuiten (25 April 1952). Te Twello trad deze mijt massaal in paardenmest
op (3 Nov. 1952).

Carpoglyphus lactis L., trad massaal op in geconfijte kersen, die vermoedelijk te
vochtig bewaard werden.
Cheyletus eruditus Schrank, de graanroofmijt, werd gevonden in een lichter met Ca
nadese voerhaver, die broeide. Deze roofmijt is een constante begeleider van de
meelmijt, ten koste waarvan zij leeft.
Dermanyssus gallinae Dugès, de vogelmijt, veroorzaakte in enkele gevallen grote over
last in huizen. De mijten waren steeds afkomstig uit kippenhokken of vogelnesten.
Tyrophagus tenuiclavus Zachv., veroorzaakte hinder in een worstfabriek. Speciaal in
rookkamers trad deze mijt algemeen op. Mogelijk was de vochtigheidstoetand in de
rookkamers, tengevolge van het stoken met nat hout voor de sterke rookontwikkeling,
juist gunstig voor de mijten.
ZIEKTEN EN PLAGEN, WAARAAN BIJ DE INSPECTIE VAN ZADEN
SPECIALE AANDACHT WORDT BESTEED
door
J. Miedema
Bij het inspectiewerk nemen de zaadinspecties een zeer bijzondere plaats in. Is het bij
de export van de meeste andere agrarische producten, die onder controle van onze
Dienst vallen, mogelijk om ze ter plaatse op hun gezondheidstoestand te beoordelen,
voor zaden geldt dit zeker niet. De voornaamste reden hiervan is wel, dat men bij
het onderzoek over bepaalde hulpmiddelen moet kunnen beschikken, die meestal niet
ter plaatse aanwezig zijn. Andere oorzaken die centralisatie van dit inspectiewerk
noodzakelijk maken zijn:
a.
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Soms zijn de zaden niet macroscopisch op het voorkomen van schimmels te be
oordelen, zodat zij in het laboratorium in een vochtig milieu moeten worden uit
gelegd.

b.
c.

Het is voor niet gespecialiseerde ambtenaren in vele gevallen vrijwel onmogelijk
om de voorkomende plantaardige parasieten en dierlijke beschadigers te determi
neren, zodat dan toch overleg met specialisten in Wageningen moet plaats vinden.
Centralisatie bevordert in hoge mate de uniformiteit van de inspecties.

VOORSCHRIFTEN, WAARAAN TE EXPORTEREN ZADEN MOETEN VOLDOEN

Evenals dat bij de andere producten het geval is, onderscheiden we minimum- en
bijzondere exporteisen. Voor landen, die wel een gezondheidscertificaat vragen, doch
geen bijzondere eisen stellen, gelden alleen de minimum exporteisen, die voor zover
noodzakelijk, elk jaar in overleg met het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle en de
N.A.K.-G. opnieuw worden vastgesteld. Van enkele der belangrijkste zaden volgen
hier de thans gelden voorschriften.
1. STAM- EN STOKBONEN (Phaseolus-soorten)

In de partij mag niet meer dan 5 % piksel voorkomen.
Partijen waarin de stambonenkever (Acanthoscelides obtectus Say) voorkomt,
worden zonder meer afgekeurd.
(Kiria-soorten)
Tot deze groep worden ook gerekend de verschillende landbouwbonen zoals paar
de-, duive- en wierbonen.

2. TUINBONEN

Voor deze groep gelden de volgende bepalingen:
a.

Er mogen geen levende tuinbonenkevers (Bruchus rufimanus Boh.) in de
partijen voorkomen.

b.

Er mogen slechts enkele bonen met meer dan twee gaatjes of bonen met één
of twee gaatjes, waarbij deze zich dicht bij de kiem bevinden (zwaar piksel)
aanwezig zijn.

c.

Er mag maximaal 7 % licht piksel, d.w.z. bonen met één of twee gaatjes, niet
dicht bij de kiem gelegen, in de partij voorkomen.

d.

Gewoon piksel, dus bruin gekleurde of door schimmels aangetaste bonen, mag
voor maximaal 5 % worden aangetroffen.

e.

Het totale percentage piksel mag niet groter zijn dan 7 %.

3. ERWTEN (Pisum-soorten)
In de partijen mag niet meer dan 5 % piksel voorkomen, waarvan 3 % zwaar.
Tot piksel worden gerekend alle zaden aangetast door schimmels en insecten en
verder kalkerwten, verbroeide erwten en zaden met zg. watervlekken.
4. SELDERIE EN PETERSELIE (Apium spp., Petroselinum spp.)

De zaden van selderie en peterselie mogen voor maximaal 10 % besmet zijn met
vruchtlichamen (pycniden) van de schimmel Septoria apii (Bri. et Cav.) Chester,
resp. S. petroselini Desm.
5. LIJNZAAD

Maximaal mag 5 % van de zaden door parasitaire schimmels zijn aangetast. Het
betreft hier vnl. Botrytis cinerea Pers. f. Uni v. Beyma, Colletotrichum linicolum
P. et L. en Alternaria linicola Gr. et Sk.
Verder gelden voor alle zaden t.a.v. dierlijke beschadigers de volgende voorschriften:
a.
b.

De partijen moeten practisch vrij zijn van mijt (vooral de geslachten Tyrophagus, Tyroglyphus en Glyciphagus zijn hier belangrijk) en stofluizen.
Andere voorraadsinsecten, zoals klanders, Calandra spp., broodkevers, Stegobium paniceum L. en graanmotten, Tinea granella L. mogen in het geheel niet
in de partijen worden aangetroffen.
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Door het buitenland worden vaak bijzondere eisen aan de zaaizaden gesteld. Teneinde
de lezer hiervan een indruk te geven volgen enkele voorbeelden.
Zo vraagt Ierland bv. alleen een gezondheidscertificaat voor zaden van uien en prei.
Hierin moet worden verklaard dat deze zaden vrij zijn bevonden van insecten en
zwammen die schadelijk kunnen zijn voor de land- en/of tuinbouw.
Portugal vraagt voor alle zaden een gezondheidsverklaring. Bij invoer van lucerne
moet op het certificaat worden verklaard dat de partij vrij is van warkruidzaden (Cuscuta). Bij de invoer van tuinbonen, erwten en Lathyrus geldt eenzelfde bepaling t.a.v.
bremraapzaad (Orobanche).
In Indonesië mag een groot aantal soorten groente- en bloemzaden zonder gezond
heidsverklaring worden geïmporteerd, terwijl andere soorten wel aan inspectie onder
hevig zijn. Verder mag een groot aantal soorten alleen geïmporteerd worden als de
betreffende partijen ontsmet zijn onder toezicht van ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst of door een onder diens toezicht staande ontsmettingsinrichting.
Zaden die naar Chili worden geëxporteerd, mogen niet aangetast zijn door het motje
Sitotroga cerealella Ol., de bonenkever (Spermophagus pectoralis Say) — die overigens
in ons land niet voorkomt — en soorten van de familie der Bruchidae (erwten- en
bonenkevers). Van verschillende boon- en landbouwzaden is de invoer geheel verboden.
In Palestina mogen zaden van bonen alleen worden ingevoerd indien uitdrukkelijk
wordt verklaard, dat de partij vrij is van Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et
Magn.) Bri. et Cav.
Koolzaden moeten vrij zijn van Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson.
In de Ver. Staten van Noord-Amerika mogen zaden van veldgewassen, groente- en
bloemzaden zonder beperkende bepalingen worden geïmporteerd; zaden van Lathyrus
en K/c/a-soorten vallen onder de quarantaine-bepalingen en mogen alleen met een ge
zondheidscertificaat worden ingevoerd. Onvolledig geschoonde partijen of zaden ver
mengd met vreemde bestanddelen o.a. mijten, stofluizen, gronddeeltjes, excrementen
van muizen enz. kunnen aanleiding zijn tot weigering van de zending.
In Zuid-Afrika mag tomatenzaad alleen worden ingevoerd wanneer op het certificaat
kan worden verklaard, dat in het land van herkomst de bacterieziekte der tomaten
(Corynebacterium michiganense (Sm.) Jensen) niet voorkomt.
Een groot aantal landen stelt voorts de eis, dat de te importeren zaaizaden vrij zijn
van schimmels, insecten en andere parasieten.
DE WIJZE, WAAROP HET ONDEE ZOEK PLAATS VINDT

Daar het hier de inspectie van exportzendingen betreft, is het in de eerste plaats
noodzakelijk, dat er snel gewerkt kan worden. Het onderzoek bepaalt zich dan ook
meestal tot het doen van waarnemingen aan de droge zaden die zo nodig vochtig
gelegd worden. Tot het nemen van kiemproeven of het inzetten van cultures wordt
alleen overgegaan indien bijzondere omstandigheden dit wenselijk maken. In de
meeste gevallen kunnen de binnengekomen zaadmonsters binnen 2 maal 24 uur
worden gecontroleerd. Is het zaad moeilijk te beoordelen of worden er door het land
van bestemming speciale eisen gesteld, dan kan het onderzoek 5—8 dagen in beslag
nemen.
Bij het onderzoek kan onderscheid worden gemaakt tussen:
de macroscopische methode, waarbij de waarnemingen met het blote oog of met een
loupe plaats vinden;
de microscopische methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een binoculair of
microscoop.
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Macroscopisch worden de zaden op de volgende afwijkingen gecontroleerd:
a.

b.

Vermenging met onkruidzaden
Vooral die van woekerplanten als Orobanche en Cuscuta zijn belangrijk. De be
smettingsgraad wordt bepaald door zaadmonsters van een bepaalde grootte te
zeven en de eventueel doorgelaten zaden van genoemde woekerplanten te tellen.
Zich tussen de zaden bevindende Sclerotien van schimmels

Sclerotiën van Botrytis of Sclerotinia bv. worden vaak aangetroffen in radijs
schorseneren- en kanariezaad. Verder komen zij voor in verschillende gras-, kool-,
klaver- en bloemzaden.
c.

Duidelijke vlekken op de zaden tengevolge van schimmel- of bacterie-aantasting.
Bij bonen bv. komen aantastingen voor, veroorzaakt door de schimmels Colle
totrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav., Ascochyta spp. en
Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh. Ook de vetvlekken-ziekte (Pseudomonas
phaseolicola (Burkh.) Dowson) kan — bij ernstige aantasting — aan het droge
zaad worden herkend.
Ook bij erwten kunnen schimmelziekten aan het droge zaad worden geconsta
teerd. Het is echter vrijwel onmogelijk om op deze wijze te bepalen welke schim
mel de afwijking aan het zaad veroorzaakt.

d.

Aantasting door insecten
Om de eventuele aanwezigheid van larven, poppen of volwassen insecten te kun
nen vaststellen moeten de zaden van sommige zaadsoorten soms worden door
gesneden. Op deze wijze kan men bv. een aantasting veroorzaakt door de tuin
bonenkever (Bruchus rufimanus Boh.) in tuin- en veïdbonen, en van de erwten
kever (Bruchus pisorum L.) in erwten, vaststellen. Bevatten de zaden volwassen
larven van deze kevers, dan is dit aan de buitenkant van de zaden te zien door
de aanwezigheid van de zg. venstertjes. Dit zijn meestal donker gekleurde vlekjes
op de zaadhuid, waaronder zich de larve, pop of het volwassen insect bevindt.

e.

Voorraadinsecten en mijten
Vrijwel elke partij zaden kan aangetast worden door voorraadinsecten en mijten.
In het bijzonder kunnen partijen kool-, sla-, bieten- en lijnzaad ernstig met mijten
besmet ziin.
Stofluizen worden veel aangetroffen in zaden van bieten en veldsla.
In bonen kan de stambonenkever (Acanthocelides obtectus Say.) voorkomen.
Deze kever kan in ernstige mate de zaaizaden beschadigen.
Diverse zaadsoorten kunnen aangetast worden door de broodkever (Stegobium
paniceum L.) In uien en preizaden werd een paar maal een aantasting door rup
sen van Hofmannophila pseudospretella Stt. geconstateerd. In monsters van granen
wordt soms de graanklander (Calandra granaria L.) aangetroffen.

f.

Kwade harten (mangaangebrek) in erwten
Om deze aantasting te kunnen constateren, worden de erwten eerst opgekweekt
en daarna doorgesneden. Bij aantasting worden aan de binnenkant van de zaad
lobben donker gekleurde vlekken waargenomen.

Bij het microscopisch onderzoek doen zich verschillende mogelijkheden voor. Voor
elk dezer is een bepaalde werkmethode vastgesteld.
a.

Het waarnemen van vruchtlichamen en eventueel schimmelgroei op het zaad.
Op selderie- en peterseliezaden komen vaak vruchtlichamen (pycniden) voor van
de schimmels Septoria apii (Bri. et Cav.) Chester en S. petroselini Desm., die
de bladvlekkenziekte bij resp. selderie en peterselie veroorzaken. Bij selderie-zaad
komt deze aantasting vrij algemeen voor; op de zaden van peterselie wordt zij
in mindere mate aangetroffen.

219

Spinazie-zaad kan in ernstige mate bezet zijn met vruchtlichamen (acervuli) van
Colletotrichum spinaciae Ell. et Halst.
Op vlaszaad kunnen vruchtlichamen voorkomen van Botrytis cinerea Pers.
Om selderie-, peterselie- en spinaziezaad op de aanwezigheid van genoemde
vruchtlichamen te kunnen beoordelen worden de zaden gedurende 24 uur in
een petrischaal op vochtig filtreerpapier uitgelegd. De vruchtlichamen zwellen
hierdoor op, waarna met behulp van een prepareermicroscoop, het aantastings
percentage gemakkelijk is vast te stellen.
b. Onderzoek op de aanwezigheid van schimmelsporen.
Een voorbeeld hiervan is de steenbrand-besmetting bij tarwe {Tilletia tritici
(Bjerk.) Wint.). Vooral bij het dorsen komen de brandsporen vrij, waarna zij ver
stuiven over de gezonde tarwekorrels, waar zij zich vooral ophopen tussen de
baardhaartjes aan de uiteinden van de korrels.
Het zaad van verschillende bloemgewassen, zoals stokroos (Althaea) en leeuwen
bek (Antirrhinum) kan met roestsporen zijn besmet. Ook hier vindt de besmet
ting waarschijnlijk vnl. plaats tijdens het dorsen.
Besmetting met roest- en brandsporen wordt vastgesteld door een bepaald aan
tal zaden (afhankelijk van de zaadsoort) in een reageerbuis met water te schud
den, waarna het zaad wordt afgefiltreerd (bv. door glaswol) en de afgegoten
vloeistof wordt gecentrifugeerd. De eventueel aanwezige roetsporen verzamelen
zich dan onder in het reageerbuisje en kunnen onder het microscoop worden
bekeken.
c. Onderzoek op niet of niet voldoende duidelijk aan het droge- of bevochtigde zaad
te constateren schadelijke organismen.
Er zijn steeds monsters waarbij men met de bovengenoemde methoden bezwaar
lijk tot een uitspraak kan komen. In deze gevallen wordt overgegaan tot het
vochtig leggen van een bepaald aantal zaden. De zaden worden uitgelegd op
vochtig filtreerpapier in petrischalen, waarna deze in een thermostaat worden
geplaatst bij een temperatuur van 24—25 °C. Na 5—8 dagen kunnen de zaden
worden beoordeeld. Enkele voorbeelden van schimmelaantasting die met boven
genoemde methode kunnen worden vastgesteld, worden hieronder genoemd.
Op radijszaden worden vaak donker gekleurde vlekjes waargenomen. Meestal
is aan de droge zaden niet te zien of deze vlekjes zijn veroorzaakt door dorsbeschadiging of door Alternaria spp. Bij kieming ontstaan op de cotylen van
door Alternaria aangetaste zaden zwarte puntjes, die vaak samenvloeien tot grote
zwarte vlekken. De grijze schimmeldraden veroorzaken bruine streepjes op de
jonge stengels.
Bij granen kunnen kiemschimmels (Fusarium) grote schade aanrichten in het
opkomende gewas. Is het zaad reeds vroeg geïnfecteerd, waarbij de schimmel
diep in het zaad is doorgedrongen, dan groeit tijdens de kieming uit zulke kor
rels een welig paars, bruin of wit mycelium, afhankelijk van de Fusariumsoort
die de aantasting veroorzaakt. Tussen dit mycelium worden de sikkelvormig ge
kromde meercellige Fusarium-sporen gevormd.
Spinaziezaad kan aangetast zijn door Phoma, welke schimmel zowel op de zaden
als op de kiemworteltjes pycniden vormt.
Ook lijnzaad kan door parasitaire schimmels zijn aangetast, die alleen door het
vochtig leggen van de zaden kunnen worden aangetoond. De voornaamste is
wel Colletotrichum linicolum P. et L. Op de aangetaste zaden verschijnen zwarte
stijve haren en rose sporenhoopjes, vaak over de gehele korrel verspreid.
Verder kunnen de zaden aangetast zijn door Alternaria linicola Gr. et Sk. waar
bij op de cotylen en op de stengeltjes van kiemende zaden oranje streepjes en
stipjes te zien zijn; op de zaadhuid of cotylen kan soms een zachte bruine rotting
en witachtig mycelium worden waargenomen. De sporen zijn groot, donker en
lang gesnaveld.
Bovengenoemde gevallen doen zich geregeld bij de keuring van voor export be
stemde zaden voor. Derhalve is een gedecentraliseerde keuring, althans zonder de
nodige hulpmiddelen, zeer bezwaarlijk.
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ONKRUIDBESTRIJDIN G
door
P. Zonderwijk
Op overeenkomstige wijze als voorgaande jaren werd in 1951 en 1952 het onderzoek
te velde van nieuw aangeboden onkruidbestrijdingsmiddelen voortgezet.
In een aantal gewassen, zoals erwten (grassenbestrijding), mais, vlas, bieten, lucerne,
aardbeien en coniferen werd naar de mogelijkheid gezocht om een chemische onkruidbestrijding toe te passen.
Vervolgens werd de voeligheid van een aantal hardnekkige en giftige onkruiden
voor een groeistofbehandeling nagegaan, deels ook in proeven in weiland waar op
verschillende tijdstippen een behandeling werd toegepast, teneinde het meest gevoe
lige stadium van het onkruid te vinden.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten van het middelenonderzoek,
de toepassingsmogelijkheden van een aantal bekende herbiciden in enkele gewassen
en het bestrijdingseffect op een aantal bijzondere onkruiden.
ONKRUIDBESTRIJDING IN GRANEN

In hoofdzaak werden DNC-middelen aangeboden, welke geschikt zouden zijn om in
een hoeveelheid van 100 liter water per ha verneveld te worden. In winter- en zomer
graan werden in 1952 in totaal 13 proeven met vijf van deze middelen genomen. Eén
middel bleek in de voorgeschreven dosis te weinig onkruiddodend vermogen te hebben.
De andere vier gaven een redelijke bestrijding, hoewel het effect van de door de fa
brikant voorgeschreven hoogste dosis in vergelijking met de gespoten DNC (80 % NHi
zout)-standaard iets minder groot was. Twee van deze vier middelen werden vanwege
een te sterke beschadiging aan het gewas (speciaal bij zomergraan) afgekeurd. Uit de
beide andere (van dezelfde fabrikant afkomstig) werd bij een onderling nagenoeg ge
lijkwaardig effect een keuze gemaakt. Deze poedervormige DNC heeft een voorlopige
ontheffing gekregen.
Een in 1951 reeds voorlopig goedgekeurde vernevelbare DNC-pasta (gebruik 10—17
kg per ha) is in 1952 verder beproefd, wat tot gevolg heeft gehad, dat de dosis per
ha op 10—20 kg moest worden gesteld, wilde men een gelijkwaardig onkruiddodend
effect verkrijgen als met V4—V2 % versnuitbare DNC. De aan te wenden hoeveel
heid water is 100—150 liter per ha.
Voorts is nog een Engelse DNC-pasta onderzocht, welke verspoten diende te worden
De opgenomen dosis bleek veel te hoog te zijn, waardoor het gewas zeer zware schade
ondervond. Dit middel kon derhalve niet voor de praktijk worden vrij gegeven.
In 1951 werd op verzoek van het NaCoBrouw een drietal proeven in gerst geno
men met MCPA, 2,4-D Na-zout en aminezout van 2,4-D bij ca. 25 cm lengte van het
gewas.
Amerikaanse onderzoekers gewagen nl. van een eiwitverhoging in de gerstkorrel n/
een bespuiting met 2,4-D, hetgeen nadelig is voor brouwgerst. Uit de eiwitbepalingen,
welke door het NaCoBrouw werden verricht, is echter gebleken, dat er in vergelijking
met onbehandeld geen sprake is van een eiwittoename.
In 1952 werd nog een proef in vijfvoud in haver aangelegd, waaraan een oogstanalyse
was verbonden.
Deze proef werd genomen in de omgeving van Giethoorn, op venige grond met een
zeer uitgebreid onkruidsortiment, hoofdzakelijk bestaande uit: muur (Stellaria media
Vill) hennepnetel (Galeopsis tetrahit L.) kleefkruid (Galium aparine L.), witte ganzevoet (Chenopodium album L.), zwaluwtong (Polygonum convolvulus L.) en andere
veelknopigen (Polygonum svp.).
Het doel van deze proef was om naast DNC gespoten en verneveld (DNC-pasta 20
kg/ha), de werking van MCPA, 2,4-D Na-zout en aminezout van 2,4-D met elkaar
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te vergelijken. De onbrengstgegevens bleken alle betrouwbare verschillen op te leveren
met onbehandeld (geschoffeld). Hoewel met MCPA de geringste onkruiddodende wer
king werd verkregen, was de opbrengst bij toepassing van dit middel het hoogste. Ge
bruik van natriumzout en amine-zout van 2,4-D gaf een belangrijke oogstdepressie,
zodat het oude standpunt gehandhaafd kon blijven, dat men in zomergraan geen 2,4-D
mag gebruiken.
De DNC-pasta was in 100 en 200 liter water per ha verneveld. Hierbij bleken de
veldjes, waarop met 200 1/ha was geneveld een lagere opbrengst te geven dan met
100 1/ha.
ONKRUIDBESTRIJDING IN ERWTEN

In enkele percelen op kleigrond welke sterk besmet waren met wilde haver (Avena
fatua L.) en duist (Alopecurus myosuroides Huds.) en waarop erwten werden ver
bouwd, is in 1951 en '52 een vijftal proeven met IPC (isopropyl-N-phenylcarbamaat)
genomen. Uit de resultaten is gebleken, dat het middel kan worden toegepast, als
de genoemde grassen goed en wel gekiemd zijn en liefst nog voor de eerste sprietjes
boven de grond komen. De erwten moeten echter al boven de grond staan wanneer
de besouiting wordt uitgevoerd. Voor proefsgewijs gebruik kan men van een 50 %-ig
IPC-product 15—20 kg per ha verspuiten in 1000 liter water. Het IPC moet eerst
goed tot een papje worden geroerd, alvorens het in de tank bij het water wordt ge
voegd, daar de oplosbaarheid niet bijzonder groot kan worden genoemd.
Het tijdstip van toepassing luistert zeer nauw. Er zijn op grond van ervaringen in
1951 in Groningen verkregen, ook proeven genomen om IPC tegelijk met het zaaien
der erwten aan te wenden. In 1952 is echter gebleken, dat dan grote schade aan de
kiemende erwten ontstaat. Een stuifproduct van IPC leverde soms ook goede resul
taten op. Dit middel moest met zand gemengd uitgestrooid, licht in de grond worden
gewerkt. De toepassingsmogelijkheden van dit product zullen nog nader moeten
worden onderzocht.
ONKRUIDBESTRIJDING IN MAIS

In 1951 en '52 ziin in een 12-tal proeven de onkruidbestrijdingsmogelijkheden in
mais nagegaan met DNC en groeistoffen. De proeven werden uitgevoerd bij een
lengte van het gewas van ± 10 cm en bij 20—25 cm lengte. Bij de laatste toepas
sing werd geen DNC opgenomen, daar dit middel alleen zin heeft ter bestrijding van
jonge onkruiden met een dosis, die door de mais wordt verdragen. Uit deze proeven
kon het volgende worden geconcludeerd: Speciaal in mais op de lichtere gronden met
een uitgebreid eenjarig onkruidensortiment, dat hoofdzakelijk bestaat uit witte ganzevoet, (Chenopodium album L.) en veelknopigen (Polygonum spp.), kan bij een lengte
van het gewas van ± 10 cm veel worden bereikt met 3—4 kg DNC per ha.
Van de groeistoffen werden gebruikt: MCPA, 2,4-D natriumzout en aminezout van
2,4-D, allen in de normale dosis. In enkele proeven werd zowel bij de eerste bespui
ting als bij de toepassing in een stadium van 20—25 cm lengte van het gewas enige
groeistofbeschadiging waargenomen. De bladeren rolden overlangs op (sigaren!), doch
na verloop van enige tijd waren geen afwijkingen meer te constateren en zeker niet
in de zetting van de kolf. Er was geen sprake van opvallende verschillen tussen de
veldjes die met MCPA en die, welke met 2,4-D waren behandeld. Wel viel het in
enkele veldjes op, dat de steunwortels („tenen") van de mais op de met groeistoffen
behandelde veldjes met elkaar vergroeiden tot zeer brede wortels. Soms barstte de
opperhuid los en verkreeg men een naar boven omgekrulde kraag. Ongetwijfeld lijdt
dit tot een verzwakking van de beworteling en kan dit de oorzaak zijn, dat behan
delde percelen na harde wind kunnen gaan „legeren".
In het algemeen kan men zeggen, dat groeistoffen in mais hoofdzakelijk op kleigron
den zullen worden toegepast bij een lengte van het gewas van ca 20 cm. De wortel
onkruiden kunnen dan goed worden bestreden.
In één proef op zandgrond (in Zeeuwsch-Vlaanderen) werd de mais op de met groei
stoffen behandelde veldjes in beide stadia blijvend beschadigend. Ook de kolven
vertoonden afwijkingen.
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ONKRUIDBESTRIJDING IN VLAS

In 1951 werden in vezelvlas bij een lengte van ± 10 cm vier proeven genomen.
Naast de DNBP-standaard werd een middel van Zwitserse herkomst onderzocht, dat
hoofdzakelijk het Na-zout van DNC als werkzaam bestanddeel bevatte. De beschadi
ging van het vlas bleek zeer gering te zijn, doch het onkruiddodend vermogen van dit
middel was ontoereikend. Het kon derhalve niet worden goedgekeurd. Ook werd DNC
ter sterkte van lU % in de proeven opgenomen.
Hoewel de onkruiddodende werking schitterend was, gaf dit type te veel verbranding
aan het vlas. Hopperups klaver (Medicago lupulina L.) als ondervrucht werd nagenoeg
geheel gedood. In deze proeven werd ook de DNBP-standaard in 100 liter water per
ha verneveld. De schade was ontstellend groot, waaruit bleek dat deze middelen beslist
in een grote hoeveelheid water behoren te worden verspoten.
In 1952 is wederom een viertal proeven in vezelvlas opgezet. Thans was het doel
om bij twee stadia van het gewas, t.w. bij ca 5 en 10 cm lengte, naast DNBP de
mogelijkheden van MCPA, DNC (NHi-zout) en mengsels van DNBP + MCPA en
DNC + MCPA te onderzoeken. Helaas slaagden niet alle proeven even goed. De
slechte weersgesteldheid speelde hierbij een belangrijke rol.
Van deze proeven kan het volgende worden gezegd:
DNBP 3 1. (van ca 13 %) gaf bij 5 cm lengte van het gewas een weinig bevredigende
onkruiddoding; bij 10 cm lengte was deze standaard in 6 liter het beste van alle ge
bruikte middelen.
MCPA 500 gr. act. stof gaf bij 5 cm lengte wisselende resultaten; soms was de
onkruiddodende werking bevredigend, soms niet. Schade van enige betekenis werd
niet waargenomen. Bij 10 cm lengte was het resultaat ook wisselvallig, soms stelde
de onkruiddoding teleur en in enkele proeven ontstond schade aan het vlas.
DNC 21/2 kg (van 80 %) en ook Tripastide 10 kg beschadigden het vlas te sterk
bij 10 cm lengte.
Ook de mengsels DNBP 5 1. + MCPA 300 g en DNC IV4 kg -f- MCPA 300 g gaven
wisselende resultaten, hoewel de eerste combinatie gemiddeld een betere indruk gaf
(minder beschadiging) dan de tweede.
Van twee proefvelden zijn monsters naar het Nederlands Vlasinstituut gezonden om
geanalyseerd te worden. De uitslag van het onderzoek is op dit ogenblik nog niet
bekend.
ONKRUIDBESTRIJDING IN BIETEN

In 1952 werd een viertal olieachtige middelen toegepast in de periode tussen het
zaaien en vóór het opkomen van bieten (pre-emergence).
Men kon deze middelen zowel verspuiten als vernevelen. Zeer zeker hebben deze mid
delen een grote waarde voor de bestrijding van pas gekiemde of jonge onkruiden. Toch
heeft dit type middel in de proeven in het algemeen wat teleurgesteld, wat o.i. is
te wijten aan het tijdstip van toepassing. Immers op de lichtere gronden kunnen de
bieten binnen een week al boven de grond staan en moet de bespuiting dan reeds heb
ben plaats gevonden. In de regel zijn enige dagen na het zaaien de onkruiden nog niet
in die mate gekiemd, dat een bespuiting noodzakelijk kan worden geacht. In onze
proeven vonden we dan ook enerzijds een te geringe onkruiddodende werking (bij vroege
toepassing) en anderzijds enige schade, ni. groeiremming van de bieten (bij een iets
te late toepassing). Op de kleigronden lagen de resultaten misschien iets gunstiger.
Voor toepassing als hierboven omschreven zijn deze middelen dan ook niet goedge
keurd. In 1953 wordt het onderzoek voortgezet en wel zo, dat het land, indien mogelijk
ca twee weken voor het zaaien gereed gemaakt wordt, zodat de onkruiden in hun
kieming een voorsprong krijgen op de bieten. Kort na het zaaien kan dan een bespui
ting worden uitgevoerd, waardoor het risico van eventuele schade aan de bieten aan
merkelijk kleiner wordt. Ook voor uien en olievlas kunnen deze middelen betekenis
krijgen.
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ONKRUIDBESTRIJDING IN LUCERNE

Reeds in 1951 waren enkele oriënterende proeven genomen in lucerne. In 1952 werd
een vijftal proeven aangelegd in overjarige lucerne, die ca 10 cm was uitgelopen.
De volgende middelen werden gebruikt:
IPC (isopropyl-N-phenylcarbamaat) 15 en 20 kg/ha (werkzaam tegen grasachtigen en
muur)
IM A ( na tri Li m i so p ro py1 x a nth aa t) 20 kg/ha (tegen breedbladige onkruiden)
combinatie IPC 10 kg + NIX 15 kg/ha
DNBP (13 %) 4 en 6 1/ha
natriumarseniet (ca 40 %) 10 1/ha.
Daar de vergrassing eigenlijk hèt onkruidprobleem is in lucerne, waren de verwach
tingen omtrent het resultaat van IPC als monocotylenbestrijder het hoogst gespannen.
Helaas was het effect van de bespuiting zeer teleurstellend. De graspollen werden na
genoeg niet aangetast en tevens trad enige beschadiging van het gewas op.
Speciaal met NIX en ook met het gecombineerde middel NIX + IPC was de schade
aan de lucerne belangrijk en de onkruiddoding onvoldoende. Van de bespuiting met
DNBP leed de lucerne practisch niets; jonge breedbladige onkruiden werden vrij goed
bestreden.
Met natriumarseniet trad te sterke verbranding op, terwijl de grassen ook met dit
middel practisch niet werden gedood.
Chemische onkruidbestrijding in lucerne op de hierboven beschreven wijze toegepast,
geeft met de meeste middelen een teleurstellend resultaat.
ONKRUIDBESTRIJDING JN AARDBEIEN

In 1951 waren reeds enkele proeven genomen met een combinatie van de middelen
NIX en IPC ter bestrijding van onkruiden in aardbeien na de pluk. De resultaten
leken gunstig en in 1952 is dit onderzoek in een zes-tal proeven voortgezet. De mid
delen werden gemengd verspoten in een combinatie van 15—20 kg NIX ~f 10 kg
IPC, opgelost in 1000 liter water per ha. Speciaal wanneer men veel muur in de
bedden heeft, kan dit middel grote diensten bewijzen. De behandeling moet echter wel
kort na de laatste pluk worden toegepast. Ook in jonge aardbeien kan men het middel
gebruiken; als de onkruiden nog betrekkelijk jong zijn, kan met een kleinere hoeveel
heid middel worden volstaan. Aanvankelijk ontstaat enige bladverbranding, doch het
gewas herstelt zich hieraan vrij gemakkelijk. Nog niet alle rassen zijn op hun gevoelig
heid onderzocht.
In 1952 is tevens een zes-tal proeven in het voorjaar, vóór de bloei genomen. De
bestrijding kan bij een niet al te zware onkruidbezetting gunstig zijn, maar de schade
welke aan de knoppen wordt aangericht is niet zonder betekenis. Bij één proef is de
opbrengst gewogen en deze bleek op het bespoten perceel slechts de helft te bedragen
van onbehandeld gewied. Vóór de bloei kan deze combinatie dus beslist niet worden
gebruikt.
ONKRUIDBESTRIJDING IN BONEN EN KOOL

In 1950 en '51 zijn met het middel NIX in een dosis van ca 15 kg per ha proeven
genomen in bonen en kool. Het resultaat van dit middel was in beide gewassen on
bevredigend. De onkruiddodende werking was slechts zeer matig te noemen en ook
ontstond er schade aan de gewassen, die zich behalve in bladverbranding ook uitte
in een achterblijven in groei.
Het middel kon voor dit doel niet worden goedgekeurd.
ONKRUIDBESTRIJDING IN GRASSEN VOOR ZAADWINNING

Reeds in het Verslag over 1950 (Med. 118, pag 77 en 78) is gewezen op de mo
gelijkheid van onkruidbestrijding met DNC in '/i—V2 % in jong Westerwolds raaigras.
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In het najaar van 1951 werd in de Noordoostpolder een proef aangelegd met DNC
in een perceel ruwbeemdgras voor zaadwinning. Als onkruiden kwamen o.a. voor:
muur (Stellaria media Vill.), knopige duizendknoop (Polygonum nodosum Pers.) en
witte ganzevoet (Chenopodium album L.). De bespuiting vond op twee tijdstippen
plaats, nl. bij 2—3 cm en bij 4—7 cm lengte van het gewas. Er werden respectie
velijk 2 en 3 kg en 4 en 5 kg DNC (80 %) aangewend. De onkruiddodende werking
was op het eerste tijdstip speciaal met 3 kg zeer goed te noemen, terwijl het jonge
gras de behandeling uitstekend verdroeg.
Bij het tweede tijdstip van aanwending bleek de onkruiddoding ook uitstekend te
zijn, maar van 5 kg DNC ondervond het gewas iets te veel schade. Men kon dan
ook gemakkelijk met 4 kg volstaan. In jong gras van 3—7 cm lengte met veel jonge
zaadonkruiden kan men dus zeer goed een bespuiting met 3—4 kg DNC toepassen.
Het gebruik van arsenieten in graszaadcultures en eventueel oojc in granen wordt
ontraden, daar er aanwijzingen bestaan, dat arsenicum in de groeiende planten wordt
vastgehouden. Tevens kunnen de gewassen zeer sterk door dit middel worden be
schadigd.
ONKRU1DBESTRIJDING IN CONIFEREN

Met aromatische oliën, welke in onverdunde toestand worden verspoten, zijn en
kele proefjes genomen in zaaibedden van grove den, douglasspar, fijnspar en larix.
De grove den bleek de behandeling het beste te verdragen; practisch geen enkel
plantje werd gedood, terwijl de jonge onkruiden (Poa annua incluis) zeer goed werden
bestreden. Hierop volgde de douglasspar, waarbij enkele plantjes wegvielen. In de
larix- en fijnsparveldjes was er naar schatting ± 20 % van de plantjes weggevallen.
In 1952 is in Zundert een groot aantal rassen bespoten.
Het onderzoek wordt nog voortgezet. (Als men in de praktijk met deze middelen wil
werken, is het raadzaam om ieder jaar de benodigde hoeveelheid van een verse partij
te kopen. Wanneer de olie overjarig is, kan beschadiging optreden).
WERKING VAN GROEISTOFFEN TEGEN BIJZONDERE ONKRUIDEN

In 1951 en '52 is er ook weer een aantal nieuwe groeistofmerken op basis van
MCPA en 2,4-D op de markt gekomen. Deze bekende typen behoefden niet meer
te velde onderzocht te worden, daar in het chemisch laboratorium het gehalte aan
werkzame stof nauwkeurig kon worden bepaald. Aan de hand van de uitslag van
dit onderzoek werd de te gebruiken hoeveelheid per ha vastgesteld. In het jaarlijkse
Bericht over beschikbare onkruidbestrijdingsmiddelen vindt men alle merken vermeld.
In veldproeven werd een aantal 2,4,5-T bevattende groeistoffen onderzocht ter be
strijding van brandnetel (Urtica dioica L.) en bramen (Rub us spp.). Ondanks het
feit, dat deze middelen een krachtiger uitgave van 2,4-D vormen, is bv. de werking
tegen akkerdistels zeker niet beter. Wanneer men echter plekken brandnetels in wei
land heeft of hinderlijke braamstruiken langs akkerranden, kan men met veel succes
2,4,5-T aanwenden. Men moet er bij gebruik in weiland echter wel rekening mee
houden, dat het gras van de behandeling kan lijden. Als brandnetels 10—20 cm hoog
zijn, kan men met 2—3 liter per ha van de goedgekeurde 2,4,5-T's volstaan.
Ook wanneer de brandnetels eerst gemaaid zijn en dan tot een lengte van 15 à 20
cm zijn uitgelopen, is het effect met bovenvermelde dosis zeer goed te noemen.
Bramen kunnen vanaf het begin van de bloei worden bestreden met 4 1. 2,4,5-T
per ha. Ook is onderzoek verricht met zg. „Brushweedkillers", die vooral in Amerika
veel gebezigd worden. Deze middelen bestaan uit een combinatie van 2,4,5-T en
2,4-D ester.
Uit de proeven is echter gebleken, dat men voor de bestrijding van brandnetels en
bramen zo'n hoge dosis van het mengsel moet aanwenden, dat de hoeveelheid 2,4,5-T
nagenoeg gelijk is aan die van de ester alleen. De 2,4-D component vertoont derhalve
weinig werking bij de bestrijding van deze „onkruiden".
In het verslag van 1950 is vermeld, dat bij de bestrijding van wilde wortelen (Daucus
carota L.) de ester van 2,4-D het beste resultaat opleverde. In 1951 is in Noord-
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Holland een aanwendingstijdenproef aangelegd, waarbij op drie tijdstippen percelen
wilde wortelen zijn gespoten met vier typen groeistoffen. Uit deze proef is gebleken,
dat de wilde wortelen omstreeks eind Mei in vegetatief stadium ook goed zijn te
bestrijden met de dubbele dosis van MCPA. Ook met 2,4-D natriumzout en verdere
afleidingen hiervan werden op dit tijdstip goede resultaten verkregen, maar de klaver
in het grasbestand had van deze behandelingen veel meer te lijden dan van MCPA.
Tegen kraailook (Allium vineale L.) in grasland werd zowel in 1951 als '52 met
enkele groeistoftypen nog een natest-proef genomen. Uit deze proeven is gebleken,
dat wanneer omstreeks eind April een bespuiting werd toegepast met de dubbele
dosis van MCPA een zeer goed resultaat werd verkregen. Het verschil met een ester
van 2,4-D was niet groot.
Het onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van het voor vee giftige Jacobs- en
waterkruiskriud (Senecio jacobaea L. en S. aquuticus Huds.) in weiland is speciaal in
1952 ter hand genomen. (Zie Med. 118, pag. 77).
In zuid-west Drente is o.a. een aanwendingstijdenproef aangelegd, waarbij met vier
typen groeistoffen op vier tijdstippen een bespuiting werd uitgevoerd. Bij de herfstcontrôle leken voorlopig de resultaten met de dubbele dosis van MCPA in Mei toe
gepast, gunstig. In 1953 kan deze proef eerst definitief worden beoordeeld.
Voorts is er in 1951 een eenvoudige proef met groeistoffen genomen tegen de halfparasiet ratelaar (Rhinanthus glaber Lam.) in laaggelegen weiland. Noch in vegeta
tief- noch in generatief stadium werd enig positief resultaat bereikt.
In de zomer van 1952 werden nog enkele proeven in grasland aangelegd, o.a. tegen
bereklauw (Heracleum sphondylium L.) en ridderzuring (Rumex obtusifolius L.). De
resultaten hiervan kunnen in 1953 worden beoordeeld.
BESTRIJDING VAN KWEEKGRAS IN BOOMGAARDEN

In het najaar van 1950 is een drietal proeven met TCA (trichlooracetaat) en IPC
in struikboomgaarden aangelegd ter bestrijding van kweek (Agropyron (— Triticum)
repens P.B.). De proef in Brabant werd genomen op humusarme zandgrond met struiken
van 3—5 jaar oud; de beide proeven lagen op kleigrond, waar de leeftijd der appel
bomen varieerde van 8—12 jaar. TCA werd aangewend in en dosis van 40—100 kg
per ha, verspoten in 1000 liter water. Met opzet werd tot vlakbij de stammen ge
spoten. In geen enkele proef werden het volgende jaar afwijkingen aan de vruchtbo
men geconstateerd. Over het algemeen bleek een dosis van 50—75 kg reeds voldoende
te zijn om het kweekgras tot in het volgende voorjaar goed te bestrijden. Daarna
kwamen weer nieuwe scheuten te voorschijn. De chemische behandeling dient dan
ook gecombineerd te worden met de gebruikelijke grondbewerkingsmaatregelen zoals
schijfeggen. Veiligheidshalve blijve men echter met de spuitvloeistof ca twee meter van
om toch grote voorzichtigheid te betrachten, daar het bekend is dat sommige jonge
laanbomen en sierheesters nadelige gevolgen van een TCA bespuiting kunnen on
dervinden.
Met IPC (50 % spuitpoeder) in een dosis van 20—27 kg per ha bleek in één proef
het kweekgras af te sterven, doch in de beide andere proeven was het resultaat niet
groot, zodat bij deze bestrijding de voorkeur aan TCA moet worden gegeven.
ALLESDODENDE MIDDELEN

In 1951 en '52 is de waarde van ammoniumsulfamaat tot een dosis van 300—350
kg/ha als allesdodend middel onderzocht. In vergelijking met natriumchloraat was
deze hoge dosis vrijwel gelijkwaardig. In 1953 zullen nog enkele proeven met dit
middel worden aangelegd.
In de nazomer van 1952 is nog een proef genomen met een nieuw Amerikaans mid
del CMU (3 parachloorphenyl 1,1 dimethylureum) in een sterkte van 5 kg per ha.
De proef werd uitgevoerd op een opslagterrein van een veiling in de Betuwe.
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Het hardnekkige onkruidsortiment vertoonde over het algemeen weinig beschadiging
van CMU in deze sterkte. De proeven zullen worden voortgezet met hogere doses.
SPUITEN - VERNEVELEN

In samenwerking met het IPO werd in een weiland met bloeiende boterbloemen bij
Zalk (O) een proef met MCPA in enkele doseringen uitgevoerd, waarbij het resultaat
vergeleken werd van het spuiten en vernevelen met een grondmachine t.o.v. die met
een vliegtuig.
Bij controle in de zomer waren de boterbloemen, Ranunculus s pp., op alle objecten
goed bestreden en konden zeer moeilijk verschillen tussen de diverse behandelingen
worden waargenomen. In het voorjaar van 1953 kan eerst een difinitieve beoordeling
plaats vinden. Tevens werd de drift van de groeistofnevel bepaald.
Teneinde meer positieve gegevens te verkrijgen omtrent de verhouding van spuiten
en vernevelen met MCPA in verschillende waterhoeveelheden werd een vijftal proef
velden aangelegd ter bestrijding van boterbloemen in grasland.
Ieder object lag in viervoud en met tussenpozen van enkele maanden werden de nog
resterende onkruiden (volgroeid en als kiemplanten) op permanente vierkante meters
geteld. In 1953 zullen de tellingen worden voortgezet. Vier van deze proefvelden
werden bij het begin van de bloei der boterbloemen in het voorjaar behandeld en één
in de nazomer tijdens de nabloei. Uit deze laatste proef zal mettertijd het verschil in
effect kunnen worden afgelezen tussen voorjaars- en najaarsbehandeling, mede ook
i.v.m. het feit dat men in België ook de voorkeur geeft aan najaarsbespuitingen in
grasland.

ONDERZOEK VAN DE BIOLOGIE VAN DE WOELRAT, Arvicola terrestris L.
door
A.i van Wijngaarden
De gegevens van de in 1951 en 1952 gevangen woelratten (ruim 2600) verschaften
het materiaal voor een populatie-onderzoek van de woelrat in Nederland in die
jaren.
Om tot een doeltreffende bestrijding te komen moet eerst de principiële vraag worden
opgelost langs welke weg dit dient te gebeuren: door directe verdelging van de dieren
of door het biotoop voor de bepaalde rattensoort ongeschkt te maken. Wanneer zou
blijken dat de natuurlijke sterfte van de jonge dieren hoog is (hetgeen vermoed wordt)
dan zullen eventuele door bestrijding ontstane hiaten in een populatie zeer gemak
kelijk en snel kunnen worden opgevuld door een kleine daling van de massale jeugdsterfte.
Zoals vele andere diersoorten bewonen de woelratten een bepaald territorium, waarin
geen of slechts een beperkt aantal soortgenoten worden geduld.
In ieder terrein kan dus een bepaald maximum aantal dieren leven, afhankelijk van
factoren als bv. aanwezigheid van voedsel, dekking, rust, enz. Het geboorteoverschot
van deze bevolking moet emigreren of omkomen.
Om deze theorie te bevestigen werd gepoogd de samenstelling van de woelratpopu
latie en de veranderingen hierin in de loop van een jaar te analyseren.
In de eerste plaats werd bij de mannelijke dieren nagegaan bij welke lichaamslengte
voor het eerst Spermiogenese optreedt, dus op welke leeftijd de dieren zich kunnen
voortplanten. Van een honderdtal in de zomer gevangen dieren van opklimmende
lichaamslengte werd dit histologisch onderzocht.
Het bleek dat bij een lichaamslengte van 150 mm (ongeveer 50 dagen na de ge
boorte) de dieren gonade-adult werden.
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Aan de hand van een serie histologische preparaten van de testes van dieren langer
dan 150 mm en gevangen in de loop van een geheel jaar, werd nagegaan in welke
tijd van het jaar de mnl. dieren in staat zijn, zich voort te planten.
Dit bleek van ongeveer 1 Maart tot eind October te zijn. Van de wijfjes werden,
eveneens door histologisch onderzoek, eerst de diverse stadia van de oestrische cyclus
vastgesteld. Hierna werd, evenals bij de mnl. dieren, de grens gonade-juveniel en gonade-adult vastgesteld.
Deze bleek niet zo scherp aanwijsbaar te zijn als bij de mannetjes en in een iets jonger
stadium bereikt te worden, n.l. bij 145 mm lichaamslengte.
Aan de hand van gevangen gravide dieren werd het volgende onderzocht:
1. De praenatale sterfte. Deze is bij zeer kleine embryo's (tot 1 mm) groot (25 %
wordt weer geresorbeerd), maar daalt in de loop van de ontwikkeling. Wanneer
de embryo's eenmaal tussen 3 en 4 mm lang zijn is de sterfte praktisch 0 %.
2. De grootte van de worp. Deze is gemiddeld 4.8 (n= aant. waarnemingen = 116)
en wordt beinvloed door de tijd van het jaar en de leeftijd van het moederdier.
3. De verhouding van het aantal mannetjes en wijfjes dat geboren wordt. Deze bleek
1 : 1 te zijn. Bij de volwassen door ons gevangen dieren is deze 1 : 0.72, waaruit
blijkt dat of de sterfte onder de wijfjes groter is, of dat onze vangmethoden se
lectief werkten.
4. De tijd van de voortplanting. Deze heeft tussen half Maart en half October plaats.
5. Het percentage van de volwassen wijfjes dat macroscopisch gravide was bleek zeer
laag te zijn. Er vindt dus in zomer geen constante voortplanting plaats! Bedoeld
percentage is in Maart 13%, stijgt in Juni tot 70 % en is in October 3 %.
Het onderzoek is momenteel gericht op de ouderdomsbepaling van de dieren ouder
dan 50 dagen. Dit stuit helaas op zeer grote moeilijkheden.
Tenslotte zij nog vermeld dat er een poging gedaan werd om de veelomstreden ressenkwestie van de woelrat op te lossen. Hiertoe hebben wij Nederland in 10 distric
ten ingedeeld, zoveel mogelijk naar grondsoort en geografische ligging. Van de woel
ratten, afkomstig uit deze districten hebben wij de verhouding lichaamslengte-staartlengte, een veel door systematici gebruikt kenmerk, bepaald.
Deze zijn op stippenkaarten aangegeven waarna de lijnen die door deze stippenzwermen getrokken kunnen worden, berekend werden. Hieruit bleek o.a. :
1. De verhouding lichaamslengte-staartlengte is bij mannelijke dieren en vrouwelijke
dieren uit één district niet significant verschillend.
2. Pas boven 150 mm lichaamslengte is er een rechtlijnig verband tussen twee groot
heden.
3. Genoemde verhouding bleek bij alle districten kleine, significante verschillen te
vertonen.
4. De dieren uit het löss-district van zuid Limburg bleken een totaal andere verhou
ding te hebben.
Voorlopig wordt aangenomen dat er in Nederland één soort Arvicola leeft, Arvicola
terrestris L., met twee ondersoorten, nl. in zuid Limburg de molmuis, Arvicola terrestris sherman Shaw en in de rest van Nederland, ook in de Achterhoek, de woelrat,
Arvicola terrestris terrestris (L.).
In de zomer van 1953 zullen in zuid Limburg in diverse biotopen, van nat tot droog,
molmuizen gevangen worden waardoor gehoopt wordt te kunnen uitmaken of er
hier van een geografisch dan wel van een oecologisch ras gesproken kan worden.
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DE MUSKUSRAT, Ondatra zibethica L. IN NEDERLAND
EN ZIJN BESTRIJDING
door
Dr E. van Koersveld
Reeds gedurende een zevental jaren wordt in ons land een felle strijd tegen de uit het
zuiden opdringende muskusratten (afb. 1) gevoerd. Tot op heden blijkt, dat wij deze
strijd ieder jaar winnen, maar elk voor- en najaar begint een leger van muskusratten
opnieuw het offensief. Ondanks alle moeite, die wij ons getroosten, verliezen wij elk
jaar meer terrein, zij het in de breedte en niet in de diepte. Het muskusrattenareaal *)
neemt in ons land jaarlijks in oppervlakte toe. Reeds zijn enkele muskusratten tot in
het poldergebied doorgedrongen.
Er zijn gelukkig een aantal lichtpunten te noemen en wij zullen in het volgende
trachten te beschrijven in welke situatie ons land verkeert door deze muskusrattenplaag.

Afb. 1. Muskusrat. Let vooral op het kenmerk: de zijdelings afgeplatte staart, (foto J. v. d. Peppel)

DE VERSPREIDING IN WEST EUROPA

De muskusrat is vanuit zijn oorspronkelijk woongebied in Noord-Amerika, waar hij
tussen 28° N.B. en 70° N.B. in een 14-tal rassen voorkomt, naar verschillende ge
bieden in Azië en Europa getransporteerd en losgelaten. Hierdoor zijn een groot aantal
haarden ]) ontstaan, waarvan afb. 2 een overzicht van de toestand op 1 November
')

Onder muskusrattenareaal of haarden van muskusratten worden die gebieden verstaan,
waar
en Ç tesamen of een drachtig 2 °f een nest met jongen zijn waargenomen.
De vangplaatsen van solitaire dieren worden derhalve niet tot het muskusrattenareaal
gerekend.
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VERSPREIDING

VAN DE MUSKUSRATTEN
IN W. EUROPA

Hill Muskusrattengcbieden

Afb. 2. Verspreidingsgebieden van de muskusrat in west Europa naar de stand van 1 November 1952

1952 voor west Europa geeft. Wij zien, dat behalve de Belgisch-Nederlandse haard,
nog drie muskusrattengebieden zich sterk in de richting van onze grenzen uitgebreid
hebben. Het zijn de twee haarden in noord Frankrijk en de haard op de Lüneburgerheide, die allen tot 120 km van onze grens verwijderd zijn.
VERSPREIDING IN DE BENELUX-LANDEN

Het muskusrattenareaal in noord België en zuid Nederland is in afb. 3 nog eens op
grotere schaal weergegeven. In dit areaal zijn dus niet de vangplaatsen van solitaire
muskusratten begrepen. Na het ontstaan van de haard omstreeks 1930 in midden België
heeft de muskusrat zich in de loop van 22 jaren over een oppervlakte verspreid, die
± 6400 km2 groot is. Vergelijken wij dit met het areaal, dat de nakomelingen van
de Tsjechische muskusratten 22 jaar na het uitzetten (in 1905) innamen, dan blijkt
dat areaal in 1927 een oppervlakte bereikt te hebben van 201.500 km2 (berekend
naar de verspreidingskaartjes in het boek van J. Ulbrich, Die Bisamratte, Dresden
1930). Dat wil dus zeggen, dat de haard in midden Europa in hetzelfde tijdsbestek
een oppervlakte besloeg, die meer dan 30 maal zo groot was dan de oppervlakte van
de Belgisch-Nederlandse haard. Of liniair uitgedrukt: de Belg.-Ned. muskusratten
hebben zich, vergeleken met hun soortgenoten in midden Europa, 5',-'2 maal zo lang
zaam vanuit het centrum van de haard verplaatst.
Dit verschil in expansievermogen is misschien te verklaren door verschillen in biotoop,
voedsel, klimaat en bestrijding. Mogelijkerwijze spelen echter ook rasverschillen een
rol. In elk geval is de langzame uitbreiding van "de muskusrat een gunstige omstan
digheid voor België en Nederland.
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DE VERSPREIDING IN NEDERLAND

De kaartjes in de afb. 4 en 5 geven de successievelijke uitbreiding der muskusratten
in zuid Nederland in de iaren 1941—1952 weer.
Na aanvankelijk incidentele vangsten in de jaren 1941 t/m 1945, werd de eerste muskusrattenhaard in 1946 langs de Dommel te Valkenswaard ontdekt. In dat jaar werd
de eerste muskusrattenvanger in Valkenswaard aangesteld. De haard breidde zich
desondanks in 1947 uit tot in Eindhoven, maar in 1948 gelukte het met behulp van
een tweede muskusrattenvanger, die in Eindhoven geplaatst werd, deze haard in te
perken.
In 1948 ontstond een nieuwe haard langs de Ley en de Reusel in de gemeenten
Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg. De toestand was in 1949 kritiek. De muskusratten
waren doorgedrongen tot in Oisterwijk en Udenhout. Opnieuw werd een muskus
rattenvanger aangesteld, die Tilburg tot standplaats kreeg. Met vereende krachten
werden de muskusratten teruggedreven tot aan het Wilhelminakanaal. Een begin
nende haard langs de Mark werd opgeruimd. In 1950 werd ook het riviertje de
Beerze besmet, maar vanaf dat jaar gelukte het ons om de muskusrattenhaard in
het Dommelbekken tot bezuiden het Wilhelminakanaal terug te.dringen. Alleen bij
Eindhoven verloren wij enig terrein, waar de muskusratten zich in 1951 in het Beatrixkanaal vestigden. In 1951 werden de eerste muskusratten in Limburg gevangen.
Bovendien ontwikkelde zich een haard langs de Rozendaalse Vliet. Een kleine haard
in Gilze-Rijen werd opgeruimd, terwijl te Baarle-Nassau in het stroomgebied van de
Mark zich een haard ontwikkelde, die in 1952 een ernstige omvang kreeg. In dat
jaar breidde ook de haard langs de Rozendaalse Vliet zich aanzienlijk uit, terwijl
midden Limburg ernstig besmet werd.
In 1951 werd de eerste muskusrat in de Alblasserwaard, dus in het gebied van de
grote rivieren gevangen. Door het opschuiven van de noordgrens van het muskusrattengebied in noordelijke richting zullen wij steeds meer op dit gevaar bedacht
moeten zijn. In 1952 werden drie muskusratten in het gebied van de grote rivieren
gevangen, nl. een in de stad Rotterdam, een in de Alblasserwaard en een in het land
van Maas en Waal.
In verband met deze ongunstige ontwikkeling werd opnieuw een muskusrattenvanger
in dienst genomen, die vanuit Breda opereert, terwijl in 1953 nog een muskusratten
vanger in de provincie Limburg aangesteld zal worden. Op deze wijze hopen wij
invasies van muskusratten te keren.
De kaartjes laten zien, dat de muskusratten successievelijk via de verschillende ri
viertjes ons land binnengedrongen zijn. In tabel 1 is de uitbreiding der muskusratten
langs de verschillende aanvoerwegen in aantallen weergegeven.
In deze tabel valt het direct op, dat riviertjes waarin aanvankelijk weinig of geen
muskusratten gevangen werden, plotseling sterk besmet zijn. Dit is het gevolg van een
invasie tijdens de voorjaarstrek of de herfsttrek. De belangrijkste aanvoerweg is de
Ley, dan volgt de Dommel, hoewel deze in betekenis achteruit is gegaan, hetgeen
trouwens ook voor de Reusel en de Beerze geldt. Nieuwe en belangrijke aanvoerwegen
zijn thans de Rozendaalse Vliet, de Mark en de Tungelroyse beek.
Er moet nog op een merkwaardigheid geattendeerd worden. Tot op heden is pas 1
muskusrat (in 1945) voorbij Eindhoven in de Dommel gevangen, terwijl de Dommel
toch in totaal 639 muskusratten aanvoerde. De muskusratten hebben zich wel ge
vestigd ten westen van Eindhoven in het Beatrixkanaal en waarschijnlijk zijn ook mus
kusratten via de Dommel de Tongelreep opgetrokken. Wij veronderstellen, dat de in
dustrie in Eindhoven de Dommel dusdanig verontreinigt, dat de muskusratten de
Dommel niet kunnen optrekken. Hier zou dus een chemische barrière aanwezig zijn.
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Anders is het gesteld met de Ley, die in en bij Tilburg ook sterk door de industrie
wordt verontreinigd, maar blijkbaar met andere stoffen, die geen chemische barrière
vormen zoals in de Dommel te Eindhoven, want tientallen muskusratten zijn voorbij
Tilburg in de Ley gevangen.

Tabel 1

1951

1952

..
9
185
186
2
150

1
107
65
67
88

26
4
157
119
146
106
2

57
86
162
88
65
101
77
1
7

__

-

2
1

2

29
27

18

70

106

-

__

Totaal
Aangevoerd via Dommelbekken
(omvattende alle waterlopen
tussen de Ley en de Zuid
Willemsvaart)

.

.

.

Totaal

1950

Rozendaalse Vliet
Mark
Ley
Reusel
Beerze
Dommel c.a.
Tungelroyse beek
Uffelse beek
Itterbeek
Andere aanvoerweg, of
aanvoerweg onbekend

1949

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1948

Aanvoerweg

1947

1 1941-46

Aantal gevangen muskusratten

83
102
643
485
280
639
79
1
7

2

2

2

5

9

9

15

44

23

74

164

537

337

569

659

2363

19

74

164

523

328

534

418

2060

Vervolgens is getracht de grootte van het muskusrattenareaal in ons land te bepalen.
Tabel 2 geeft daarvan een beeld.
Tabel 2

Jaar
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

Grootte van de muskusrattenhaarden in Nederland
-T-I-T-+-

H-+-

10
30
70
500
650
750
1.000

km2
km2
km2
km2
km2
km2
km2

Deze tabel demonstreert wel duidelijk, dat de muskusrat jaar in jaar uit terrein wint.
Vooral in het jaar 1949 was de uitbreiding zeer groot.
In tabel 3 zijn de aantallen gevangen muskusratten per gemeente opgenomen, ge
rangschikt in volgorde van afnemende totaalvangsten.
Wij zien uit deze tabel o.m. dat in de gemeenten Oisterwijk (no. 11), Diessen (no. 12),
Berkel-Enschot (no. 13) en Udenhout (no. 23) na 1949 weinig of geen muskusratten
meer gevangen zijn, hetgeen het gevolg is van het terugdringen van het dier tot be
zuiden het Wilhelminakanaal. De onderste regel van deze tabel toont aan, dat het
aantal besmette gemeenten elk jaar toegenomen is.
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Tabel 3
Aantal gevangen muskusratten in de jaren:
Gemeente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Valkenswaard
Hilvarenbeek
Goirle
Bladel
Eindhoven
Tilburg
Hoge en Lage Mierde
Rozendaal
Middelbeers c.a.
Baarle-Nassau
Oisterwijk
Diessen
Berk el-En schot
Waalre
Hogeloon
Weert
Moergestel
Eersel
Alphen c.a.
Hunsel
Vessem
Zundert
Uden
Westerhoven
Reusel
Stramproy
Wouw
Bergeyk
Thorn
Nieuw-Ginneken
Rijsbergen
Gilze-Rijen
Westdorpe
Riethoven
Oosterhout
Ossendrecht
Made-Drimmelen
Veldhoven
Beek en Donk
Maastricht
Philippine
St. Jansteen
Vogelwaarde
Kloosterzande
Kruiningen
Woensdrecht
Halsteren
Steenbergen
Breda
Klundert
Hoge en Lage Zwaluwe
Rotterdam
Alblasserdam
Giessen-Nieuwkerk
Drunen
Dongen
Heusden
Appeltern
Ravenstein
Oss
Den Dungen
Erp
Schijndel
Oirschot
St. Oedenrode
Maasbracht
Echt
Roosteren
Geleen
Beek

1941-1947
64
—
.

—
—

23
3

1948

1949
105
110
46

1941-1952

60
63
52
46
11
10
17

41
107
83
69
38
18
38
26
43
3
2
8
2
15
16

36
91
55
26
33
42
30
46
8
63
3
1

—

—

—

—

—

—

—

—

1
1
1
1
1

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

_

1952

—

—

—

—

1951

405
399
240
142
135
122
102
72
70
68
55
49
47
45
40
37
34
31
29
29
28
26
23
18
16
14
10
9
7
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

99
28
4
1
1
20

' 29
29
17

—

1
—

6

—

17

2
2
50
26
36
8

13
9
1

—

—
—

—
—

—

—
—

—

—

—

1

15
4
4

—

—

—

—

—

—

—

_
_

—

_

_
_

—

—

5
1

13
9
1
1
18

4

—

2

—

—

—

—

5
19
9
6

—

—

—

_

4
1

—

—

—

—

—

—

—

2
9
1

—
—

6

2

—

—

1

—
—

—

—

—

—

—

—

—

1

3

—

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—
—

_

_

3
1
—

—

1
2

—

__

5
13
10
—

7
1
2
—

—

—

—

—

—

1

—

—

2
1

—

—

—
—

1
1
1
1

—

—

—

—

—
—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1
1

1

_

—

15
24
37
1
17
23
28
6
21

—

1

—

1
4

1

—
—

_

Totaal

1950

—
—

—

1
—
—

1
1

—

—

—

—

—

—
—

—

' —

—
—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

1

— .

—

—

1

—

—

—

—

—
—

—

_

—

—

—

—

—

—

1
1

—

—

—

—

—

—

1

_

_

_
_
1

_
_

_

_
_
—
_
1

1

—

1

—

—

—

—

—
—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1
1

1

—

—

-

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

—

1

1

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

-

—

-

—

1

—

—

1

—

.

—
—

1
—

aantal vangsten

97

164

537

337

569

659

2363

Totaal aantal besmette
gemeenten

9

11

29

27

31

42

70

Totaal
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Per provincie zijn de vangsten als volgt verdeeld. (Tabel 4)
Tabel 4
Provincie

Aantal gemeenten, waar
muskusratten gevangen zijn

Aantal
muskusratten

Gelderland
Zuid-Holland
Zeeland
Limburg
Noord-Brabant

1
3
8
94
2257

1
3
6
10
50

Practisch alle vangplaatsen blijken aan of bij een riviertje te liggen dat als aanvoerweg kan fungeren. Wij hebben de afstand van de vangplaats tot de Belgische grens
via de aanvoerweg of -wegen met behulp van een curvimeter vastgesteld. Kon de rat
via meer aanvoerwegen daar ter plaatse gekomen zijn, dan werd de gemiddelde afstand
genomen. Het gaat dus om het vaststellen van de afstand tussen de grens en de vang
plaats en niet om de herkomst der ratten, want natuurlijk zijn niet alle 2363 muskus
ratten vanuit België via de waterwegen ons land binnengetrokken. Een deel van de
binnengetrokken muskusratten is aan onze aandacht ontsnapt en heeft zich binnen
onze grenzen vermenigvuldigd. De nakomelingen zijn dan dus Nederlandse ratten.
In tabel 5 zijn de resultaten van deze metingen vastgelegd. Duidelijk blijkt hoe on
gunstig het jaar 1949 voor de muskusrattenbestrijding is geweest, maar tevens dat wij
daarna toch zekere voordelen hebben behaald. Vooral in het jaar 1952 werden de
muskusratten weer dicht bij de grens opgevangen. In feite is het dus zo, dat de mus
kusratten wel in de breedte langs de grens terrein gewonnen hebben, maar niet verder
landinwaarts. In die richting hebben de muskusratten terrein verloren.
Tabel 5
Afstand van de grens tot de vangplaats
Jaar

1941-1948
1949
1950
1951
1952

0-10 km
76 %
49 %
60 %
52 %
69 %

10-20 km
12 %
27 %
27 %
30 %
21 %

20-30 km
9%
20 %
11 %
17 %
9%

meer dan 30 km
3%
4%
2%
1%
1%

( 7
(23
( 6
( 4
( 6

ex)
ex)
ex)
ex)
ex)

gemiddelde
afstand
8.1
12.9
10.2
10.9
8.1

km
km
km
km
km

Het aantal exemplaren, dat meer dan 30 km in ons land doordringt is gering, zoals
uit de voorlaatste kolom blijkt.
De laatste kolom demonstreert duidelijk de nadelige stand in 1949 en de aanzienlijk
verbeterde stand in 1952.
In tabel 6 is tabel
stand iets scherper
binnen de 20 km
haafd, kunnen wij

5 in meer compacte vorm herhaald, waardoor de feitelijke toe
uitgebeeld wordt. Wij zien dat in 1952 90 % der muskusratten
opgevangen werd. Wanneer deze toestand kan worden gehand
tevreden zijn.
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Tabel 6

Afstand van de grens tot de vangplaats
meer dan 20 km
0-20 km

Jaar
1941-1948
1949
1950
1951
1952

12 %
24 %
13 %
18 %
10 %

88 %
76 %
87 %
82 %
90 %

Tabel 7 geeft een overzicht van de gemiddelde afstand per aanvoerweg.
Fabel 7
Aanvoerweg
Rozendaalse Vliet
Mark
Ley
Reusel
Beerze
Dommel c.a.
Tungelroyse Beek

Gemiddelde afstand in km van de grens tot de vangplaats
1952
1951
1949
1950
1947
1948

1941-46
—

25.4
10.7

—

—

10.7

—

—

11.9
6.3

—

—

-—

7.8
—

9.3
—

6.8
—

—

—

7.7
12.9
13.6
16.9
9.7

23.5
4.7
12.6
16.5
6.9

—

—

1.7
4.5
4.5
12.8
14.7
13.3
7.9

3.4
1.9
4.0
7.8
14.7
15.3
7.2

De besmetting langs de Rozendaalse Vliet, de Mark en de Tungelroyse Beek is nog
van te recente datum om te zeggen of daar terrein verloren of gewonnen is. Anders
is het met de andere aanvoerwegen. Bij de Ley is de gemiddelde afstand van 12.9 km
in 1949 teruggebracht tot 4.0 km in 1952. Een aanzienlijke verbetering dus. Langs de
Reusel werd deze gemiddelde afstand teruggebracht van 13.6 km in 1949 tot 7.8 km
in 1952. Dus ook hier een behoorlijke terreinwinst. Bij de Beerze hebben wij weinig
terrein gewonnen, terwijl helaas langs de Dommel eigenlijk alleen terrein verloren is,
hoewel het aantal muskusratten daar daalde. Welke de oorzaken daarvan zijn, weten
wij niet precies. Wij hopen echter in de toekomst ook hier de muskusratten dichter
naar de grens terug te dringen.
Uit dit cijfermateriaal blijkt, dat de bestrijding met succes wordt gevoerd. De mus
kusratten zijn naar de grens teruggedrongen. Wanneer wij de muskusratten niet hadden
bestreden, dan had de haard zich in 1950 ongetwijfeld uitgebreid tot aan de Maas.
Hoogstwaarschijnlijk hadden de muskusratten zich in 1951 ten noorden van de rivieren
weten te vestigen en zouden zij nu reeds ernstige ondermijningen van kaden en andere
waterkeringen in het poldergebied hebben aangebracht.
WAT LEERT ONS DE VANGDATUM ?

Niet alleen de vangplaats, maar ook het tijdstip van vangen werd zo nauwkeurig mo
gelijk geregistreerd. In afb. 6 zijn alle vangsten in de jaren 1941 t/m 1952 per 14
dagen weergegeven. In deze grafiek vallen direct drie toppen op. De eerste stijging
begint in de tweede decade van Februari en bereikt haar maximum half Maart. Daarna
verminderen de vangsten tot een minimum in eind Mei. Vervolgens stijgen de vangsten
weer tengevolge van de voortplanting der muskusratten. De top wordt in de tweede
decade van Juni bereikt. In de maand Juli worden nog veel muskusratten gevangen.
Eind Augustus begin September is weer een nieuw dieptepunt. In de tweede decade
van September treedt opnieuw een sterke stijging op, die haar hoogtepunt eind Sep
tember, begin October bereikt. Daarna dalen de vangsten tot een zeer laag minimum
in de eerste decade van Februari.
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Afb. 6. De vangsten van de muskusratten weergegeven in perioden van twee weken

Deze grote daling der vangsten in de wintermaanden is niet het gevolg van bv. mindere
bewegelijkheid der muskusratten tengevolge van de lagere temperaturen. Er blijkt geen
aantoonbare relatie tussen de temperatuur en het aantal vangsten te bestaan. De
enorme stijging in de tweede decade van Februari wijst trouwens reeds in die richting.
Er is in de jaren 1948 t/m 1952 geen opvallend temperatuurverschil tussen de drie
Februari-decaden geweest en toch zijn de vangsten in de laatste Februari-decaden
bijna zes maal zo hoog als in de eerste decade.
Er zijn zelfs in de winter omstandigheden, waarbij men bij lage temperaturen de dieren
beter kan vangen dan ooit. Wanneer er nl. helder doorzichtig ijs is, worden de zwem
banen van het ene hol naar het andere gemarkeerd door luchtbellen, die uit de pelsen
ontsnappen en zich tegen het ijs afzetten. Het is dan heel eenvoudig om de muskus
ratten te vangen. Uit de grote aantallen luchtbellen kan ook worden geconcludeerd,
dat de activiteit zelfs bij lage temperaturen niet gering is.
De neerslag in de nacht kan wel de activiteit der muskusratten en daarmede de vangmogelijkheden beïnvloeden. De muskusratten zijn nl. hoofdzakelijk schemering- en
nachtdieren. Zij blijven bij nachtelijke regens in hun schuilplaatsen, zodat bij langdurige
regens de vangstens gering zijn. In de wintermaanden is de neerslag echter beduidend
geringer dan in de herfst, zodat de sterke daling der wintervangsten zeker niet door
de neerslag veroorzaakt kan zijn.
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De lage vangsten zijn dus niet door weersomstandigheden te verklaren. De enige ver
klaring is, dat wij in de herfst er in geslaagd zijn om de muskusratten binnen onze
grenzen nagenoeg geheel op te ruimen. En dit blijkt ook het geval te zijn. Wel weten
onze vangers plaatsen waar nog enkele muskusratten moeten zitten, die door weersom
standigheden of plaatselijke oorzaken niet weggevangen zijn, maar grote gebieden zijn
absoluut muskusrattenvrij. Dit is trouwens bevestigd door de Beierse muskusratten
vanger A. Roith, die op het gebied van het speuren en vangen van deze dieren een
expert is. Bij een inspectie in November 1952 kon ook hij in de gebieden die door
ons van muskusratten gezuiverd waren, geen muskusratten meer vinden.
Dat onze vangers in staat zijn om in gebieden waar muskusratten voorkomen de
dieren practisch volledig op te ruimen wordt bovendien bevestigd door het feit, dat
nagenoeg alle muskusratten, die uit de klemmen ontsnappen met achterlating van een
deel van een poot in zeer korte tijd weer gevangen worden. Zonder een volledige uit
roeiing zouden wij er bovendien nooit in geslaagd zijn de muskusrattenhaarden naar
de grens terug te dringen.
Dezelfde gebieden, die in de wintermaanden geen muskusratten herbergen, blijken
plotseling dus weer bewoond te worden vanaf de tweede decade van Februari. In
die tijd begint de voorjaarstrek, die ongeveer 2V2 maand duurt en eind April eindigt.
Deze voorjaarstrek wordt veroorzaakt doordat de muskusratten, die aanvankelijk min
of meer familie-gewijs of koloniegewijs leefden, paartjes gaan vormen. Het gezellige
verband wordt opgelost en de dieren moeten uitzwermen om zich ergens te kunnen
vestigen. Daar de Nederlandse zuidgrens in de winter vrijwel de noordelijke grens van
het verspreidingsgebied der muskusratten vormt, kunnen wij deze trekverschijnselen
zo frappant constateren. Wij hebben bv. zo dicht mogelijk tegen de grens fuiken in
de toevoerwegen geplaatst, teneinde de vanuit België ons land binnentrekkende mus
kusratten op te vangen. De aantallen op deze wijze gevangen dieren stijgen plotseling
in de tweede decade van Februari, zodat dit dus onze bewering ondersteunt, dat de
verhoogde vangsten het gevolg zijn van een toevloed van muskusratten tengevolge van
de voorjaarstrek.
De voorjaarstrek, die zijn maximum in midden Maart heeft, gaat geleidelijk over in
de voortplantingsperiode. Wij slagen er helaas niet in alle muskusratten, die gedurende
de voorjaarstrek in ons land komen, op te ruimen. Door de zich snel ontwikkelende
vegetatie en door de grotere geheimzinnigheid die de muskusratten in de voortplantingstijd betrachten, ontsnapt een aantal aan de aandacht. Deze dieren komen tot ver
menigvuldiging. Zodra de jongen uitlopen, wordt weer gemakkelijker de aanwezig
heid van muskusratten bespeurd en slaan wij onze slag.
Terwijl wij hier druk mee bezig zijn, komt vanaf begin September weer een nieuwe
invasie over de grenzen en ook dan stijgen de fuikvangsten. Plaatselijk kan de dicht
heid waarin de muskusratten in familieverband in de zomer wonen, te groot zijn om
de winter in te gaan. Een deel der muskusratten moet dan geschiktere overwinterings
plaatsen zoeken. Het zijn vooral jonge in het afgelopen voorjaar geboren dieren, die
over de grens trekken.
Deze herfsttrek duurt evenals de voorjaarstrek ongeveer 2V2 maand, eindigt in No
vember en is in de laatste helft van September en in de eerste helft van October op
zijn sterkst.
Ook tussen de beide trekperioden heeft zowel in de winter als in de zomer een ver
huizing der muskusratten plaats. Het aantal, dat daaraan deelneemt is echter klein
vergeleken bij de grote aantallen voorjaars- en najaarstrekkers. De aantallen dieren,
die in de perioden van de voorjaarstrek en de najaarstrek worden gevangen, zijn on
geveer gelijk. Van de in September gevangen dieren is een deel echter in Nederland
geboren. Het aantal echte herfsttrekkers blijft dan ook achter bij het aantal voorjaars
trekkers.
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Globaal genomen kunnen wij zeggen, dat rond 80 % der gevangen muskusratten ons
land is binnengetrokken en dat ± 20 % der muskusratten in ons land is geboren.
Wij hebben verder getracht verband te leggen tussen de vangdatum, het aantal be
smette gemeenten, de oppervlakte van de muskusrattenhaard en de afstand tussen
de vangplaats en de grens. Om een snel inzicht hierin te krijgen zijn de resultaten in
afb. 7 weer grafisch weergegeven.
In grafiek I (afb. 7) zijn de vangsten per maand weergegeven met de drie bekende
toppen in Maart, Juli en October. Grafiek II (afb. 7) laat het aantal gemeenten zien,
dat per maand besmet is. Wij zien, dat het aantal besmette gemeenten tijdens de voor
jaarstrek toeneemt om een maximum in April te bereiken. In Maart vangen onze
vangers zoveel mogelijk langs de grens. Daarna worden de doorgeslipte muskusratten
verdelgd. Vandaar het grote aantal gemeenten in April. Het aantal gemeenten daalt
successievelijk tot de herfsttrek begint. Dan treedt een kleine toeneming op. In de
winter wordt weer een minimum bereikt.
Grafiek III (afb. 7) geeft de gemid
delde afstand der vangplaatsen tot de
grens per maand weer. Wij zien, dat
de afstand tot in Maart ongeveer ge
lijk blijft. De vangers werken in Maart
nog hoofdzakelijk langs de grens.
Dan stijgt de gemiddelde afstand,
omdat nu de muskusratten dieper het
land in weggevangen worden. In Juli
worden de muskusratten het diepst
het land in gevangen. Met de herfst
trek daalt de gemiddelde afstand
aanzienlijk. Ook daarna worden de
muskusratten, die iets verder in het
land zijn doorgedrongen opgevangen.
Wij zien een uitermate sterk verschil
tussen de voorjaarstrek en de na
jaarstrek. Tijdens de voorjaarstrek
weten de muskusratten zeer diep het
land binnen te dringen, terwijl de
herfsttrekkers dicht langs de grens op
gevangen worden. Dit blijkt ook uit
het aantal muskusratten, dat meer dan
30 km in ons land weet binnen te
dringen. Dit aantal is in de maan
den Februari t/m Augustus 43 (met
een top in April) en in de maanden
September t/m Januari slechts 4.
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Tenslotte is in grafiek IV (afb. 7) de grootte van de Nederlandse muskusrattenhaarden
per maand weergegeven. Wij zien dat dit oppervlak met het inzetten van de voor-
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jaarstrek groter wordt en dat vanaf Maart t/m November dit areaal tussen de 260
km2 en de 420 km2 ligt. Pas na November is het areaal gekrompen tot 70 à 80 km2.
Gedurende 9 maanden van het jaar weten de muskusratten dus een vrij groot areaal
bezet te houden.
HOE WORDEN DE MUSKUSRATTEN GEVANGEN?

Onze vangers bemachtigen de muskusratten hoofdzakelijk met klemmen. Deze klem
men worden op voedselresten, bij de ingang der holen, op paden, de zg. wissels
enz. opgesteld. Daarnaast worden sinds 1 October 1950 fuiken gebruikt. Dit zijn
grote gazen fuiken met vleugels, die zo lang gemaakt kunnen worden dat het ge
hele riviertje er mee afgegrendeld wordt. De fuiken worden zo dicht mogelijk met
de opening naar de grens gekeerd opgesteld. Dit blijkt een uitstekende methode te
zijn; 18 % der muskusratten wordt sedert 1 October 1950 met deze fuiken gevangen.
In tabel 8 zijn de vangsten naar de vangwijze weergegeven.
Tabel 8
Aantal gevangen
muskusratten

In % van de
totale vangst

1765

75 %

Fuiken, wargaren, netten, visroosters
van watermolens

383

16 %

Door mensen gedood (geschoten, doodgegooid,
doodgestoken, doodgeschopt, doodgereden,
doodgeslagen enz.)

156

—1 %

20

—1 %

Vangwijze
Klem

Door hond gedood
Doodgevonden
Totaal

39

2%

2363

100 %

Wij zien dus, dat onze vangers 75 % der muskusratten met behulp van klemmen
verdelgen. In totaal hebben onze vangers 86 % van de muskusratten gevangen. Deze
vangsten noemen wij de normale vangsten. Het overige deel (14 %) is door het pu
bliek door toevallige omstandigheden bemachtigd (zg. toevalsvangsten). Welke deze
omstandigheden zijn, blijkt uit tabel 9.
Tabel 9
Vangwijze
Klem

Aantal toevals
vangsten
1

In % van het totaal
aant. toevalsvangsten
—

Fuiken, wargaren, netten, visroosters
van watermolens

126

39 %

Door mensen gedood

142

44 %

20

6%

Door hond gedood
Doodgevonden
Totaal

34

11 %

323

100 %

Een belangrijk percentage der toevallige gedode muskusratten wordt dus actief door
de mens bemachtigd, maar 39 % der muskusratten vindt passief zijn einde in fuiken
e.d. De hond speelt bij de toevalsvangsten nog een vrij belangrijke rol.
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Het aantal muskusratten door toeval gevangen, is een maat voor de grootte der muskusrattenbevolking. Hoe groter die bevolking, des te meer muskusratten zullen door
toevallige omstandigheden in mensenhanden komen en omgekeerd. In tabel 10 zijn
de toevalsvangsten per jaar weergegeven.

Tabel 10
Jaar
1941-1947
1948
1949
1950
1951
1952
Totaal

Totaal aantal gevangen
muskusratten

Totaal aantal
toevalsvangsten

Percentage
toevalsvangsten

97
164
537
337
569
659

36
18
65
48
77
79

37 %
11 %
12 %
14 %
14 %
12 %

2363

323

14 %

Na 1947 is het percentage toevalsvangsten nagenoeg constant. D.w.z. dat onze vangers
er in geslaagd zijn ieder jaar zoveel van de muskusrattenbevolking weg te vangen, dat
ondanks een groter aantal, dat ieder jaar gevangen werd, het percentage dat door
toeval gevangen kon worden, nagenoeg gelijk bleef. De vangers zijn dus in staat de
muskusratten quantitatief weg te vangen, hetgeen dus een ondersteuning is voor de
op blz. 240 geuite bewering, dat onze vangers de muskusratten (op de 14 % toevals
vangsten na) quantitatief kunnen uitroeien.
Wij kunnen uit deze toevalsvangsten nog een conclusie trekken. Uit het vrij hoge per
centage toevalsvangsten blijkt, dat 1 op de 7 à 9 muskusratten door toevallige omstan
digheden in mensenhanden komt. Dit houdt dus in, dat muskusrattenhaarden in ons
dicht bevolkte land nauwelijks lange tijd onbekend kunnen blijven. Daarom wordt
door ons veel waarde gehecht aan de meldingen van deze toevallig gevangen muskus
ratten. Zij toch kunnen ons op het spoor brengen van een ons onbekende haard.
Op allerlei manieren stimuleren wij deze meldingen en dit is niet zonder succes ge
bleven. Vele belangrijke meldingen zijn ontvangen van vissers, molenaars op water
molens, jagers en jachtopzichters, politieagenten, douaneambtenaren, personeel van de
Waterstaat en Waterschappen, landbouwers enz. In het bijzonder mogen hier de Bur
gemeesters worden genoemd. Zonder hun bemiddeling waren vele vangsten voor ons
onbekend gebleven en had onze bestrijding niet het nu bereikte succes gehad.
DE MUSKUSRATTEN ONDERSCHEIDEN NAAR HET GESLACHT

Van de toegezonden muskusratten werd het geslacht vastgesteld en tevens de lichaams
lengte (van neuspunt tot anus), de staartlengte (van staartpunt tot anus), het gewicht
en de inwendige toestand der geslachtsorganen bepaald.
Uit de geslachtsverhouding blijkt, dat 57.4 % van alle gevangen muskusratten tot het
mannelijk geslacht behoort. Dit percentage mannetjes is hoger dan wat men daarover
elders heeft geconstateerd (nl. 52 à 55 %). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt, door
dat wij aan de grens van het verspreidingsgebied vangen, waar meer mannetjes door
intensievere trekdrang ons bereiken. In het onderstaande zullen wij trachten dit te
bewijzen.
De gevangen muskusratten kunnen worden onderverdeeld in op normale wijze ge
vangen dieren, bij toeval gevangen exemplaren en de zg. kwartiermakers. Onder kwar
tiermakers (een naam door een van onze muskusrattenexperts gegeven) verstaan wij
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muskusratten, die ver van een bestaande haard gevangen worden. Het betreffen dus
alle geïsoleerde vangsten. In tabel 11 is de geslachtsverhouding voor deze drie groepen
weergegeven.
Tabel 11

Vangwijze
Op normale wijze
gevangen
Bij toeval gevangen
Kwartiermakers

Percentage
mannetjes
56 %
62 %
90 %

lichaamslengte

gemiddelde afstand tot de grens

mannetjes

wijfjes

mannetjes

wijfjes

28.6 cm
27.6 cm
31.3 cm

27.5 cm
27.0 cm
30.2 cm

9.2 km
12.5 km
29.9 km

9.5 km
12.7 km
24.5 km

De tweede kolom van deze tabel toont aan, dat het percentage mannetjes bij de nor
male vangsten slechts iets hoger ligt dan het percentage, dat in andere landen wordt
aangegeven. Bij de toevalsvangsten zijn echter de mannetjes aanzienlijk sterker verte
genwoordigd dan de wijfjes, terwijl de zg. kwartiermakers nagenoeg uitsluitend man
netjes zijn. Uit de volgende kolom blijkt, dat het juist de heel grote muskusratten zijn,
die ver van de haarden gevangen worden; terwijl de muskusratten die door toeval
gevangen worden iets kleiner zijn dan die dieren, die door onze vangers gevangen
worden. Dit laatste verschil wordt wellicht veroorzaakt, doordat naar verhouding meer
jonge dieren tengevolge van onervarenheid door toeval gedood kunnen worden.
Tenslotte laat de laatste kolom zien, dat de kwartiermakers (qua definitie) ver in het
land gevangen worden, terwijl ook de dieren, die door toeval gevangen worden ge
middeld verder in het land bemachtigd zijn dan die welke op normale wijze gevangen
zijn.
Wij zien uit deze tabel dus het verheugende verschijnsel dat de zg. kwartiermakers,
die ver in het land gevangen worden, overwegend mannetjes zijn, dus tot één geslacht
behoren. De kans op haardvorming door deze solitaire dieren is dan ook practisch
uitgesloten, tenzij het een drachtig wijfje zou betreffen. Uit de gonaden van de solitaire
wijfjes bleek echter, dat van bevruchting geen sprake was geweest. Onze ervaring is
trouwens, dat bevruchte wijfjes niet meer trekken, maar zich reeds ergens gevestigd
hebben. De mannelijke kwartiermakers bleken daarentegen sterk ontwikkelde testikels
te bezitten (gemiddelde inhoud 4157 mm3).
Deze tabel brengt ons dus tot de veronderstelling, dat de mannelijke dieren sterker
trekken dan de vrouwelijke en dat een groter percentage mannetjes door toeval gedood
wordt. Dit hangt samen met de trek en de voortplanting. Het mannetje is veel be
weeglijker en agressiever en wordt daardoor eerder het slachtoffer van fuiken, honden
en mensen.
Zo zijn bv. de toevalsvangsten in het voortplantingsseizoen (Maart tot en met Augustus)
bijna 2x zo hoog als buiten het voortplantingsseizoen. Ook de kwartiermakers worden
voor 75 % in het voortplantingsseizoen gevangen.
Het loont de moeite de geslachtsverhouding vast te stellen met betrekking tot de wijze
van vangen, hetgeen in tabel 12 is geschied, en waaruit blijkt, dat met de langs de
grens opgestelde fuiken dus een hoog percentage mannetjes wordt gevangen. Dit duidt
weer op een sterkere trekactiviteit der mannetjes, hetgeen in de vorige tabel reeds tot
uiting kwam. Vandaar ook, dat het percentage met de klem gevangen mannetjes hoger
dan normaal is. (Op het normale percentage komen wij bij de volgende tabel terug).
Bij de toevalsvangsten in fuiken is het pecentage mannetjes zeer hoog.
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Tabel 12

Percentage
mannetjes

Vangwijze
Klem
Fuik (geen toevalsvangsten)
Fuik (toevalsvangsten)
Door mens doodgeslagen enz
Door hond gedood
Doodgevonden

56 %
60 %
67 %
64 %
88 %

53 %

Uit het percentage mannetjes, dat door de mens of de hond gedood wordt, blijkt de
grotere agressiviteit en het meer open leven van het mannetje. Het wijfje leeft meer
verborgen, loopt daardoor minder risico en wordt dan ook moeilijker weggevangen.
Bij de doodgevonden dieren behaalt het percentage mannetjes zijn normale waarde,
hetgeen uit tabel 13 blijkt.
Tabel 13
Lichaamslengte der muskusratten
3.0 cm—11.0 cm
11.1 cm—28.0 cm
28.1 cm—37.0 cm

embryo's en nestjongen
gedeeltelijk nog nestjongen
geslachtsrijpe dieren

Percentage mannetjes
52 %
53 %
61 %

Bij deze tabel moet allereerst aangetekend worden, dat uit onze gegevens over 856
wijfjes en 1067 mannetjes is gebleken, dat er geen verschil in de maten tussen man
netjes en wijfjes bestaat. Zij hebben beiden bij eenzelfde lichaamslengte, gemiddeld
eenzelfde lichaamsgewicht en nagenoeg eenzelfde staartlengte. (afb. 8).

Afb. 8. Verband tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht en tussen lichaamslengte en index
(— lichaamslengte: staartlengte)

Wij mogen dus mannetjes en wijfjes van eenzelfde lichaamslengte met elkander ver
gelijken. Zij kunnen ten naaste bij even oud zijn. Verder is gebleken, dat de lichaams
lengte van 28 cm ongeveer de grens is, waarboven de muskusrat geslachtsrijp wordt.
Wij zien derhalve uit tabel 13 dat bij de embryo's en de nestjongen een zeker over
schot aan mannelijke dieren is, hetgeen bij volstrekte monogamie noodzakelijk zou
zijn om de toekomstige grotere verliezen der mannetjes te nivelleren. De muskusrat
is wel overwegend monogaam, maar in beperkte mate komt polygamie voor. Bij de
grotere muskusratten tot de grens van geslachtsrijpheid worden de mannetjes en wijfjes
in dezelfde percentages gevangen, maar daarna treedt een grote verandering op. Bij
de geslachtsrijpe dieren domineren de vangsten van mannelijke muskusratten sterk.
In afb. 9 is dit nog eens grafisch weergegeven, waaruit deze markante overheersing
van mannelijke geslachtsrijpe muskusratten wel heel duidelijk blijkt.
Aantal muskusratten
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DE VOORTPLANTING DER MUSKUSRATTEN

Van de inwendige geslachtsorganen der wijfjes werd genoteerd of de eileider of eier
stok blank was of gezwollen, doorbloed, getint enz. Blanke eileiders en eierstokken
duiden op de maagdelijkheid der wijfjes. Daarnaast werd genoteerd of het wijfje
drachtig was en hoeveel embryonen er waren, terwijl zo mogelijk het geslacht en de li
chaamslengte der embryonen werd vastgesteld. Bij de mannetjes werd de lengte en
breedte der testikels gemeten en de inhoud berekend volgens de inhoudsformule
22

I = — x 1 x b2 voor een ellipsoid orgaan.
Wij hebben nu bij de verdere verwerking de mannetjes en de wijfjes onderverdeeld
in dieren wier lichaam langer dan 28 cm is en die, wier lichaamslengte kleiner dan
28 cm is. Bij een lichaamslengte van 28 cm blijken nl. de wijfjes nog net drachtig te
kunnen worden. Onder deze lichaamslengte troffen wij slechts tweemaal wijfjes met
een lichaamslengte van 271/2 cm aan, die mogelijk bevrucht waren.

246

In grafiek I van afb. 10 is per maand het percentage wijfjes, met een lichaamslengte
groter dan 28 cm weergegeven, dat bevrucht was of geweest was. In grafiek II (afb. 10)
zien wij de gemiddelde testikelinhoud per maand. Deze testikelinhoud stijgt reeds in
Januar,i terwijl het percentage niet-maagdelijke wijfjes pas in Maart stijgt. In de gra
fiek der mannetjes wordt een top bereikt in Mei en daalt de testikelinhoud na Juli
abrupt. Bij de vrouwtjes wordt de top in Mei en Juni bereikt en daalt het percentage
niet-maagdelijke wijfjes ook na Juli.

j f m a m j j

j f m a m j j a s o n d j

j j a s o n d j f m a m j

Afb. 10. I.

Het percentage wijfjes per maand met een lichaamslengte groter dan 28 cm, dat bevrucht
is of bevrucht geweest is
II. De gemiddelde testikelinhoud per maand van mannetjes met een lichaamslengte groter dan
28 cm
III. Het percentage drachtige wijfjes per maand
IV. De gemiddelde testikelinhoud per maand van mannetjes met een lichaamslengte kleiner dan
28 cm. In dit geval beginnen de maanden op de basis niet met Januari maar met Juni

In grafiek III (afb. 10) is het percentage drachtige wijfjes weergegeven. Tot heden
hebben wij tussen 8 April en 15 September drachtige wijfjes in ons land aangetroffen.
Er zijn twee toppen nl. in Mei en Juli. In sporadische gevallen kunnen in een zachte
herfst en een milde winter nog jongen geboren worden. Zo hebben wij een jonge mus
kusrat in December gevangen, die zeer waarschijnlijk in October geboren was en in
Maart een exemplaar, dat in Januari geboren moet zijn.
Uit de eerste en de derde grafiek van afb. 10 blijkt, dat de eerste belangrijke bevruch
tingsperiode in Maart—April valt. De draagtijd is 4 weken, zodat deze jongen in
April—Mei geboren worden. Mei (en ten dele ook Juni) is een belangrijke maand
voor de bronst. Het gevolg is dan ook dat de meeste jongen binnen onze landsgrenzen
in Juni en Juli worden geboren. Tenslotte worden nog veel wijfjes in Juli—Augustus
bevrucht, met als gevolg jongen in Augustus en September.
In grafiek IV (afb. 10) is de testikelinhoud van dieren kleiner dan 28 cm weerge
geven. Wij zien, dat ook bij deze kleinere dieren de testikels reeds in Februari sterk
groeien. Zelfs muskusratten met een geringe lichaamslengte van 25 cm kunnen vrij
grote testikels hebben, zodat vroeg in het jaar geboren mannetjes misschien reeds in
de nazomer geslachtsrijp kunnen zijn. Wijfjes, die in het begin van het jaar geboren
zijn, schijnen soms ook in hetzelfde jaar drachtig te kunnen worden.
In afb. 11 is per 4 weken het percentage weergegeven, dat de muskusratten kleiner
dan 28 cm van het totale aantal innemen. Wij zien, dat dit percentage in de tweede

247

von
tot

I
28 J

29 J

26 F 26 M 23A

25 F 25 M 22 A

21 M

18 J

16 J

13 A

lO S

8O

4N

20M 17 J

15 J

12 A

9S

7O

3N

2 D 31 D

3

|

29 J

28 J

25 F

Afb. 11. Het percentage muskusratten, dat kleiner is dan 28 cm per 4 weken weergegeven

decade van Mei gaat stijgen om een maximum van bijna 70 % in de tweede helft
van Juli en de eerste helft van Augustus te bereiken. Het percentage jonge dieren is
nog hoger, omdat vroeg in het voorjaar geboren muskusratten dan reeds 28 cm of nog
langer kunnen zijn. Na half Augustus daalt het percentage kleine muskusratten suc
cessievelijk, wat ook logisch is, omdat de ratten geleidelijk allen boven de 28 cm li
chaamslengte komen.
Tenslotte nog iets over het aantal embryonen. Het gemiddelde aantal embryonen per
dracht bedraagt slechts 5,8. Uit de vele Duitse cijfers blijkt het gemiddeld aantal em
bryonen in dat land 7,1 te bedragen, dat wil zeggen Vs deel hoger. Dit kan misschien
ten dele het grotere expansievermogen van de muskusratten in midden Europa ver
klaren.
Wanneer wij de embryonen verdelen naar embroyen, die kleiner dan 30 mm of groter
dan 30 mm zijn en wij bepalen voor beide groepen het gemiddeld aantal embryonen
per dracht, dan blijkt dat gemiddeld voor de kleine embryonen 6,0 en voor de grote
embryonen 5,0 te zijn. Dit is een opmerkelijk verschil. Dit zou op een vrij grote em
bryonale sterfte kunnen wijzen, maar helaas zijn onze cijfers te klein om dit met
zekerheid te zeggen.
SAMENVATTING DER VERKREGEN RESULTATEN

De lezer zal na de vele tabellen en grafieken misschien het verband zijn kwijtgeraakt;
derhalve wordt herhaald tot welk inzicht ons deze analyse heeft gevoerd.
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Uit een vergelijking tussen de midden-Europese muskusrattenbevolking en de Bel
gisch-Nederlandse is gebleken, dat wij in ons land te maken hebben met een zich
51/2 maal zo langzaam uitbreidende populatie. Mogelijk wordt dit mede veroorzaakt
door een geringere voortplantingsproductiviteit van het Belgisch-Nederlandse ras.
Daar de muskusrattenhaard in België zich geleidelijk langs onze gehele zuidgrens
heeft uitgebreid, wordt ons land van Maastricht tot west Zeeuwsch-Vlaanderen door
een inval van muskusratten bedreigd. Hierdoor heeft het muskusrattenareaal in ons
land zich sterk in de breedte uitgebreid. Landinwaarts hebben de muskusratten de
laatste jaren echter terrein verloren. Wij zijn er in geslaagd hen dichter bij de grens
op te vangen. Het is derhalve gebleken dat het mogelijk is om met behulp van goede
vangers de muskusratten niet verder dan hoogstens een 10 à 20 km ons land te laten
binnendringen. De dieren die verder ons land binnen komen en zelfs in het polder
gebied gesignaleerd zijn, blijken overwegend tot het mannelijk geslacht te behoren,
hetgeen het gevaar van deze „kwartiermakers" aanzienlijk vermindert.
Haarden kunnen zich in ons land nauwelijks in het verborgene ontwikkelen, daar wij
bij onze dichte bevolking op een meldingskans van 1 op de 7 à 9 muskusratten
kunnen rekenen.
Dank zij de goede vangcapaciteiten en speurzin van onze vangers, het goede vangmateriaal en het geringere expansievermogen der muskusratten, slagen onze vangers
er in gedurende de herfst de muskusratten nagenoeg op te ruimen. In het voorjaar
(vanaf ± 20 Februari) als de voorjaarstrek is begonnen, komen nieuwe invasies over
onze grens. Deze voorjaarstrek, die in Maart het meest intensief is en eind April ten
einde loopt, houdt een veel groter gevaar voor ons land in dan de herfsttrek, en wel
om de volgende drie redenen.
In de eerste plaats nemen meer muskusratten aan de voorjaarstrek deel dan aan de
najaarstrek. Verder dringen de muskusratten tijdens de voorjaarstrek verder ons land
binnen. Tenslotte slagen wij er niet in alle tijdens de voorjaarstrek binnengedrongen
muskusratten op te ruimen, zodat een deel der muskusratten zich in ons land vestigt
en zich vermenigvuldigt. De voorjaarsvangst zal bij ons derhalve nog meer geïntensi
veerd dienen te worden, teneinde het aantal zich hier vermenigvuldigende dieren zo
klein mogelijk te doen zijn.
Het voortplantingsseizoen, dat hoofdzakelijk tussen Maart en Augustus valt, levert
weer vele muskusratten op, maar ook dit aantal weten wij te reduceren, totdat de
herfsttrek het aantal muskusratten binnen onze landgrenzen weer sterk verhoogt.
Tenslotte slagen wij er in door verschillende gunstige omstandigheden zoals ver
minderde vegetatie, betere speurmogelijkheden, geen aanwas door voortplanting, enz.
de muskusrattenbevolking in de winter nagenoeg geheel te verdelgen.
Wij hebben verder gezien, dat een zeker overschot aan mannetjes geboren wordt, het
geen mogelijkerwijze voor de instandhouding van de soort noodzakelijk kan zijn om
de toekomstige verliezen te dekken, daar het mannetje door zijn sterkere trekdrang
en zijn voortplantingsactiviteiten groter risico loopt.
Het is van groot belang dat door gezamenlijke Belgisch-Nederlandse inspanning de
muskusrattenhaard, die beide landen schade berokkent, wordt uitgeroeid. Dat dit niet
tot de onmogelijkheden behoort, blijkt uit het feit, dat men in zuid Duitsland in 5
jaren onder vaak zeer moeilijke omstandigheden er in geslaagd is een gebied van meer
dan 14.000 km2 geheel van muskusratten te zuiveren. Dan moet het dus ook mogelijk
zijn om de Belgisch-Nederlandse muskusrattenhaard, die de helft van deze oppervlakte
inneemt, binnen afzienbare tijd te doen verdwijnen. De grote activiteit, waarmede de
Belgische bestrijdingsdienst in de laatste tijd het muskusrattengevaar aanpakt en de
nauwe en onontbeerlijke samenwerking, die op dit gebied tussen de Belgische en Ne
derlandse bestrijdingsdiensten bestaat, doet het beste voor de toekomst hopen.
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Alfabetisch register

A

Aardappelen 3, 4, 19, 22, 25, 27, 28, 93,
94, 139, 140, 143, 144, 145, 145, 147,
149, 150, 151, 170
Aardappelcystenaaltje 94, 150, 153, 158, 1Ó5
Aardappelmoeheid 94
Aardappelschurft 6
Aardappelwratziekte 150, 151
Aardappelziekte (de) 3, 5, 19, 22, 25, 140
Aardbei 58, 209, 224
Aardbeibladaaltje 169
Aardbeidbloesemkever 58
Aardbeimijt 58, 209
Abies 147
Abrikoos 56
Acanthoscelides obtectus 210, 213, 217, 219
Acantholena spinipes 75
Acari 216
Acer 65, 99, 141, 207
Acer pseudoplatanus 65
Aceria tulipae 78
Actinomyces 6
Acyrthosiphon pisum 9
Adoxophyes orana 42
Aegeria tipuUformis 59

Afstervingsverschijnselen bij es 65
Agrilus sinuatus 44
Agriotes spp. 3, 155
Agropyron repens 204, 226
Ahasvérus advenu 213
Akkerdistel 225
Albugo Candida 197
Allium cepa 142, 87, 203, 218, 219, 223
„
porrum 142, -203, 218, 219
schoenoprasum 203
„
vineale 226
Alopecurus myosuroides 222
Alphitobius diaperinus 213
Alternaria brassicae 15
„
linicola 18, 217, 220
»
solani 5
spp. 5, 15, 18, 35, 182, 184,
„

ziekte 5, 18
zinniae 205

Althaea 68, 220
Amandel 56, 63

205, 217, 220

Ametastegia glabrata 45
Anacridium aegypticum 82
Anchusa caespitosa 142, 169

Andijvie 79
Anemone 151, 198
Anjerstekken 144, 148
Anobium punctatum 213
Anser spp. 135

Antirrhinum 220
Anthonomus pomorum 44, 187
rubi 58
Anthrenus scrophulariae 213
„
verbasci 213
Aphelenchoides blastophthorus 170
jragariae 169
„
olesistus 169
„
ribes 169
„
ritzemabosi 169
Aphelinus mali 47
A pion assimile 13
„
flavipes 82
„
pisi 13
Apium graveolens 84, 142, 175, 217, 219
Apodemus sylvaticus 121

Appel 40, 41, 42, 43, 44. 45, 47, 49, 53,
54, 55, 107, 187, 201
Appelbloesemkever 44, 187
Appel meeldauw 47, 53, 114
Appelschurft 49, 107, 188
Appsizaagwesp 45, 188
Arabis alpina 197
Arabis arendsii 197
Araeocerus fasciculatus 213
Archimycetes 196
Argyroploce variegana 43
Ariomidae 3
Ar miliaria mellea 200
Arrhenaterum elatius 11
Artemisia maritima 170
Arvicola terrestris 119, 227, 228
Ascochyta linicola 18
Ascochyta spp. 18, 166, 142, 219
Ascomycetes 198, 199
Asparagus officinalis 79
Asperge 79
Aspergeroest 79
Aspergevlieg 79, 98
Aspidiotinae 208
Aster 184
Atomaria linearis 7
Auricularia auricula judae 202
Auriculariales 202
Avena fatua 222
„
sativa 9, 156, 221
Azalea indica 144, 148
„
mollis 145

B

Bacteriën 56, 195, 218

Balaninus baculi 64
Basidiomycetes 200, 202, 204

Bastaardrups in lijsterbes 66
Begonia sp. 148, 196, 206
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Belonolaimus 179
Bembidium lampros 89
Berberis spp. 143, 148, 149
Bereklauw 226
Beschadiging door groeistoffen 84, 86
Bessen 40, 42, 43, 59, 207
Bessenglasvlinder 59
Bessenmozaïek 60
Bessenspruitvreter 59
Beta vulgaris 7, 156, 168, 219, 223
Beuk 144, 200, 207
Bieslook 203
Bieten 7, 156, 158, 219, 223
Bietencystenaaltje 165
Bietenkevertje 7
Bietensnuitkzever 7, 82
Bietenvlieg 70
Bijen 101
Bladrandkever 9, 214
Bladluizen 27, 4J, 65, 79, 86, 105, 106
Bladrol 6
Bladrollers 42, 43, 45
Bladvalziekte bij bessen 59
Bladvlekkenziekten 14, 68, 84, 117, 142,
199, 204
Blauwe regen 63
Blauwmaanzaad 8
Bloedluis 46
Bloembollen 69, 100, 139, 141, 143, 144,
145, 147, 148, 150, 151, 152
Bloemisterij-producten 139, 144, 147, 152
Blcemkoolziekte bij Anchusa 169
Bodemmoeheid 41
Bodemschimmels 35
Bollenmijt 73, 103, 144, 152
Boomkwekerij-producten 139, 141, 143,
144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Bonen 215, 218, 219, 224
Bonenvlieg 29
Bonte kraai 130
Boriumgebrek 8, 55
Bosmuis 121
Boterbloem 227
Botrytis allii 87
cinerea 18, 87, 142, 217, 220
„
gladiolorum 71, 87, 100
spp. 18, 71, 87, 114, 115, 142,
184, 217, 219, 220
„
tulipae 114, 115
„
ziekte 18, 71
Bougainvillea 201
Braam 43, 61, 225
Brandnetel 196, 225
Brandnetelblad bij bessen 59
Brandzwammen 204
Biassica napus 15, 37
„
oleracea 82, 218, 219, 224
Bremraap 218, 219
Broodkever 142, 214, 217, 219
Bruchidae 218
bruchus atomarius 213
„
pisorum 213, 218, 219
rufimanus 103, 191, 217, 218, 219
Bruine rat 118
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Bruine roest 31
Bruine vlekken op graanhalmen 11, 54
Bryobia spp. 62, 105
Buddleia sp. 63
Builenbrand 17
Bunzing 124
byturus spp. 61
C

Cacaomot 215
Cacoecia lecheana 43
„
podana 43
„
rosana 43
Calandra spp. 104, 217, 219
Caiiistephus chinensis 184
Caioglyphus rodionovi 216
Campanula 145
Capreolus capreolus 122
Capua reticulana 42
Caradrina quaciripunctata 215
Carausius morosus 104
Carex muricata 85
„ siccata 85
Carpoglyphus lactis 216
Cassida spp. 7
Castanea 146, 149
Catorama tabaci 213
Celosia sp. 201
Cercosporella herpotrichoides 11
C er eus speciosus 165
Ceuthorhynchus assimilis 9, 15, 37
„
terminales 84
Chamaecyparis iawsoniana 205
Champignons 81, 103
Cheiranthus cheiri 197
Chenopodium album 221, 222, 225
Cheyletus erudites 216
Chilosia vernaiis 68
Chinese anjer 67
Chloraatoescliadiging bij Dahlia 71
Chortophiia brassicae 83
„
cilicrura 29
Chrysanth 68, 147
Chrysanthemumbladaaltje 169
Chrysanthemum indicum 68, 147
„
leucanthemum 195
„
morifolium 68, 147
Chrysanthengalmug 147
Cicaden 43
Citer arietinum 167
Cichorei 82
Cichorium endivia 79
„
intybus 82
Cirsium palustre 197
Cladosporium fulvum 117
Clivina fossor 17
Cccoskoeken, -schilfers 214
Coleoptera 213
Colletotrichum atramentarium 5
„
lindemuthianum 18, 142,
218, 219
„
linicolum 217, 220
„
spinaciae 86, 142, 220
trifolii 14, 16, 37

Coloeus monedula spp. 130
Coloradokever 28, 92, 145, 146, 151
Columba. livia spp. 132
„
oenas oenas 133
„
palumbus palumbus 132
Compositae 197
Coniferen 99, 141, 147, 205, 225
Contarinia nasturtii 82
„
pisi 9
„
pyrivora 45, 189
„
torquens 82
Convallaria 153
Coreyra cephalonica 215
Cornus 207
Corticium vagum 6, 201
Corvus corone comix 130
„ corone corone 130
„
frugilegus frugilegus 130
Corynebacteriuni fascians 170
„
michiganese 218
Cossus cossus 67
Cotoneaster 207
Crataegus spp. 41, 99, 141, 202, 207
Crepis biennis 197
Cronartium ribicola 148
Cryptorrhynchus lapathi 67
Cucumis sativus 82
Cucumis-virus I 86
Cupressus spp. 205
Cuscuta spp. 218, 219
Cyclamen 151
Cydonia spp. 99, 141, 207
Cylindroiulus teutonicus 69
Cylindrocarpon mali 47
D

Dahlia spp. 41, 69, 151, 201, 204
Dahlia-virus 1 70
Dasyneura brassicae 15
pyri 45
Daucus spp. 40, 89, 165, 170, 225
Delphinium sp. 68
Depressaria nervosa 36
Dermanyssus gallinae 216
Destructor aaltje 4, 74, 168, 169
Dianthus barbatus 205
„
sinensis 67
Diarthronomyia chrysanthemi 147
Didymella macrospora 73, 114
Digitalis purpurea 167
Dipsacusfullonum 170
„
sativus 170
Diptera 216
Distels 84, 196, 225
Ditylenchus destructor 4, 74, 168, 169
dipsaci 4, 10, 13, 17, 158, 167
Dode-armziekte 60
Dode harrel 18
Dolichodorus 179
Dothidella trifolii 14
Draadvormig blad bij tomaat 86
Draaihartigheid 82
Drepanothrips reuteri 60
Droogrot 100

Druif 60
Duist 222
Duizendschoon 205
Dwergroest 31, 32
E

Eckelraderziekte 57
Eik 42, 64, 144
Ekster 17, 132
Emelten 4, 103, 154
Empusa 43
Enarmonia funebrana 55
„
nigricana 9
„
pomonella 45, 187
„
woeberiana 43
Endothia parasitica 146
Endrosis lacteella 215
Engerlingen 3
Entkevers 40
Entyloma dahliae 204
Eotetranychus telarius 62
Ephestia cautella 215
„
elutella 215
Epiphyllum 165
Eriophyes essigi 61
„
gracilis 61
„
piri 47
„
ribis 59
„
tulipae 78
Erisoma lanigerum 46
Ervum lens 167
Erwinia atroseptica 6
Erwten 9, 166, 213, 215, 217, 218, 219,
Erwtenbladgalluis 9
Erwtencystenaaltje 165, 166
Erwtenkever 213, 218, 219
Erwtenpeulboorder 9
Erysiphe graminis 10, 32
Es 62, 65, 196
Esdoorn 65
Euascomycetes 199
Exapate congelatella 153
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Fagus spp. 144, 200, 207
Fazant 17, 134
Figuurbont 56, 63
Fosfaatgebrek 18
Fragaria spp. 58, 209, 224
Framboos 61
Frambozenbladgalmijt 61
Frambozenkever 61
Frambozenmozaïek 62
Frans raaigras 11
Fraxinus excelsior 62, 65, 196
Freesia 151
Fritvlieg 10, 17
Fruitgewassen 41, 100, 187
Fruitmotje 45, 187
Fulica atra at ra 135
„ septica 196
Fungi imperfecti 205
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Fusarium
„
„
„

avenaceum 205
conglutinans 185
graminearum 17
oxysporum 81, 180, 185, 205
spp. 17, 30, 81, 106, 144, 166,
182, 184, 185, 205, 220, 223

G

Gaasvliegen 47
Galeopsis tetrahit 221
Galium aparine 221
Gallinula chloropus chloropus 135
Galmijt in tulpenbollen 78
Galmug in koolzaad 15
Galwesp in blauwmaanzaad 8
Ganzen 135
Garrulus glandarius 132
Geconfijte kersen 216
Gegroefde lapsnuittor 59
Gele bladverkleuring bij aardappel 6
Gele roest 31
Geroot vlas 216
Gerst 9, 32, 156, 213, 214, 221
Gewone tabakskever 214
Gladiolen 71, 114, 141
Gladiolenschurft 100
Gladiolenthrips 71, 100, 143
Gladiolus spp. 71, 114, 141
Gloxinia 145, 148
Glyceria fluitans 204
Glycine soja 167
Glyciphagus 217
Gnomonia veneta 199
Gomkoppen bij pruimen 57
Gort 214
Gouden regen 65
Goudenregenmozaïek 65
(iraangoudhaantje 10
Graanklander 104, 219
Graanloopkever 10
Graanmot 217
Graanroofmijt 216
Gracillaria syringella 66
Granen 9, 31, 156, 170, 219, 221
Grassen 11, 196, 219, 224
Grauwvlezigheid van aardappelknollen 7
Grienden 62
Grijze lapsnuittor 42
Groene knollen bij aardappel 6
Groenten 79, 139, 142, 146, 148, 153, 170
Grote narcisvlieg 76, 103
Gymnosporangium clavariaeforme 202
„
juniperum 203
„
sabinae 49
H

Haas 122
Hagelschot 56
Hardrot 72, 100
Haver 9, 156, 221
Havercystenaaltje 9, 165
Heksenkringen 12
Helophorus rufipes 85
Hennepnetel 221
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Heracleum sphondylium 226
Hermelijn 124
Heterodera avenae 9, 165
„
cacti 165
„
carotae 165
„
cruciferae 165
„
galeopsidis 165
„
goettingiana 165, 166
„
humuli 165
„
major 9, 165
„
marioni 196
„
punctata 165
„
rostochiensis 94, 150, 153, 158,
165
„
schachtii 165
„
trifolii 165
Hofmannophila pseudospretella 142, 215,
219
Holenduif 133
Holheid van aardappelknollen 6, 141
Holobasidiomycetes 200
Honigzwam 200
Hooi 215
Hopcystenaaltje 165
Hoplocampa brevis 45
„
flava 55
„
minuta 55
„
testudinea 45, 188
Hoplolaimus uniformis 158
Hopperupsklaver 15, 223
Hordeum vulgare 9, 32, 156, 213, 214, 221
Hout 213, 214, 216
Houtduif 17, 132
Houtige siergewassen 62
Houtwespen 149
Houtworm 213
Huisbok 213
Huismuis 121
Huismus 17, 128
Huizen 216
Hyacinthen 73, 103, 141
Hyacinthus spp. 73, 103, 141
Hydrangea cinerea 66
Hydroecia micacea 4
Hylemya coarctata 10
Hylotrupes bajulus 213
Hymenomycetes 200
Hyponomeuta malinella 45
i
Iep 62
Impatiens 145
Incurvaria morosa 66
Iris spp. 40, 74, 141, 170
Ixia 151
J

Jacobskruiskruid 226
Judasoor 202
Juglans spp. 207
Juncus sp. 203
Juniperus spp. 203, 205
k
Kakothrips robustus 9

Kalanchoë 145
Kale jonker 197
Kaliblauw in aardappelknollen 7
Kaligebrek 18
Kamervliegen 43
Kanariezaad 219
Kanker 14, 47, 146
Karwijmot 36
Kastanjekanker 146
Katoenzaadschilfers 215
Kauw 17, 130
Keithia thujina 66
Kers 43, 55, 56, 57, 198, 201
Kersen vlieg 56
Kevers 213
Kiemschimmels 30, 220
Kikvors 124
Klander 104, 217, 219
Klaver 13, 219
Kleefkruid 221
Kleinfruitgewassen 58
Klein hoefblad 203
Kniptor 44
Knopige duizendknoop 225
Knopmade 9
Koffie 213
Kolfschimmel 17
Komkommer 82
Konijn 123
Kool 82, 84, 218, 219, 224
Kooicystenaaltje 165
Koolgalmug 82
Koolvlieg 83
Koolzaad 15, 37
Koolzaadaardvlo 15, 37
Koolzaadglanskever 15
Koolzaadsnuitkever 3 7
Kopergebrek 55
Koprot 87
Korhoen 134
Kraailook 226
Krenten 214
Kringerigheid in aardappelknoüen 7
Kroonroest 31
Kruidachtige siergewassen 67
Krulziekte 198
Kurken 215
Kurkmot 215
Kwade harten bij erwten 219
Kweek 204, 226
Kwikbeschadiging 48
Laanbomen 62
Laburnum spp. 65
Lactuea sativa 85, 219
„
serriola 86
Lactuca-virus 1 85
Lampetia equestris 76, 103
Lampronia capitella 59
Lamsteligheid bij druif 60
Larus spp. 134
Lasioderma serricorne 214
Lasius umbratus 79

Latheticus oryzae 214
Lathyrus spp. 167, 218
Leeuwenbek 220
Lelie 75, 141, 151
Leliethrips 75, 141
Lema spp. 10
Lemmerlijnse ziekte 53
Lepidoptera 215
Lcptinotarsa decemlineata 28, 92, 145, 146,
151
Lepus europaeus 122
Libertella faginea 200
Lichte vlekken op tomaten 87
Liguster 200, 201, 207
Ligustrum sp. 200, 201, 207
Lijnzaad 142, 217, 219
Lijsterbes 66, 203, 207
Lijsters 136
Lilium spp. 75, 141, 151
Limacidae 3
Limonius pilosus 44
Limothrips cerealium 10
Linde 62
Linum usitatissimum 18, 35, 181, 220, 223
Liothrips vaneeckei 75
Loodglans 100
Loopkevers 17, 89
Lucerne 15, 218, 223
Lucernekever 15
Lupine 17, 167, 180
Lupinus spp. 17, 167, 180
Lycopersicum-virus 3 70
Lyctus brunneus 214
„ cavicollis 214
Lyrurus tetrix tetrix 134
M

Magdalis cerasi 45
Magnesiumgebrek 11, 14, 18
Mais 17, 170, 215, 222
Malus spp. 44, 99, 141, 152, 207
„ pumila 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49,
53, 54, 55, 107, 187, 201
Mangaangebrek 8, 11, 219
Merasmius oreadus 12
Margriet 195
Medicago lupulina 167, 223
„
sativa 15, 167, 218, 223
Meeldauw 10, 32, 47, 53, 114
Meelkafjes 11
Meeltor 214
Meerkoet 135
Meeuwen 134
Meidoorn 41, 202, 207
Meikever 3, 41
Melampsora pinitorqua 203
Meligethes aeneus 15
Melodoigyne spp. 170
Melolontha melolontha 3, 41
Metatetranychus ulmi 43, 61, 105
Mezen 136
Microtus arvalis 120
Mijten 56, 61, 62, 73, 103, 144, 152, 216,
219
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Millioenpoot 69
Modderkever 85
Mol 121
Molmuis 228
Monilia-rot 44
Monomorium pharaonis 216
Montbretia 151
Mozaïek 18, 54, 60, 61, 65, 66, 85
Mucilago spongiosa 196
Muskusrat 91, 124, 229
Mus musculus 121
Mustela erminea 124
„
nivalis 124
Muur 221, 225
Muurbloem 197
Myxomycètes 196
N

Narcis 75
Narcissus spp. 75
Nasonovia ribis-nigri 86
Natrot 5
Nectria galligena 47
Neotrama delguercioi 79
Niptus hololeucus 214
o
Oerzwammen 196
Okkernoten 214
Ondatra zibethica 91, 124, 229
Oogvlekkenziekte 11
Oost-Indische kers 104
Operophtera brumata 43, 105
Ophiobolus gramini.: 1 1
Ornithopus sativus 37
Orobanche spp. 218, 219
Oryctolagus cuniculus 123
Oryzaephilus surinamensis 214
Oscinella frit 10, 17
Otiorrhynchus ovatus 59
„
singularis 42
„
sulcatus 59
P

Paardebloem 197
Paardeboon 166
Papaver spp. 8, 185
Paratylenchus 158, 175
Parus spp. 136
Passer domesticus domesticus 128
Patrijs 134
Peer 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 107,
187, 207
Pegomya hyoscyami 7
Pemphigus spp. 66
Perdix perdix spp. 134
Perebladgalmug 45
Perebladvlo 47
Perebloesemkever 187
Peregalmug 45, 189
Peronospora cheiranthi 197
Perepokziekte 47
Pereringworm 44
Pereroest 49
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Pereschurft 49, 107, 188
Perethrips 46
Perezaagwesp 45
Perzik 55, 56, 198, 201
Perzikmijt 56
Pestalotia funerea 205
Peterselie 142, 217, 219
Petroselinum 142, 217, 219
Peulvruchten 142. 215
Pharaomier 216
Phaseolus spp. 18, 28, 41, 167, 213, 217,
224
Phaseolus virus 1 18
Phaseolus virus 2 152
Phasianus colchicus 134
Phlox drummondii 68
Phoma betae 7, 35
Phoma spp. 7, 18, 35, 184, 220
Phomopsis sp. 60, 206
Phragmobasidiomycetes 202, 204
Phycomycetes 197
Phyllocactus spp. 165
Phyllocoptes fockeui 56
Phyllopertha horticola 3
Phylloxera concinna 64
Pliytophthora infestans 3, 5, 19, 22, 25,
140
„
spp. 48, 197
Phytonomus posticus 15
Pica pica pica 132
Picea 147
Pinns spp. 147, 148, 203
Pisum spp. 9, 166, 167, 213, 215, 217, 218,
219, 222
Pitvruchten 44
Plasmopara pygmea 198
Plataan 199
Platanus sp. 199
Platyparea poeciloptera 79, 98
Pleospora herbarum 14, 142, 185, 219
Plusia moneta 68
Podosphaera leucotricha 47, 53, 114
Poederschurft 6, 150, 196
Polygonum convolvulus 221
„
nodosum 225
„
spp. 221, 222
Poly porus lacteus 201
Populier 66, 198, 199, 203, 207
Populus spp. 66, 198, 199, 203, 207
Postduif 17, 132
Pratylenchus spp. 79, 158, 178
Prei 142, 203, 218, 219
Pristiphora geniculata 66
Proliferatie-virus 53
Protascales 198
Pruim 43, 44, 55, 56, 57, 201
Pruimemot 55
Pruimenroest 56
Pruimezaagwespen 55
Prunus amygdalis 63
„ armeniaca 56
„ avium 43, 55, 56, 57, 198, 201
„ domestica 43, 44, 55, 56, 57, 201
„
persica 55, 56, 198, 201

Prunus spp. 99, 141, 152, 207
Prunus-virus 10, 56, 63
Psalliota bispora 81, 103
Pseudomonas phaseolicola 18, 219
„
syringae 56
Pseudopeziza medicaginis 14
„
ribis 59
„
trifolii 14
Pseudotsuga 147
Psila rosae 89
Psilenchus 176
Psychoda sex punctata 216
Psylla pyri 47
Psylliodes chrysocephala 15, 37
Ptinus fur 214
„ tectus 214
Puccinia arenariae 67
„
asparagi 79
„
coronifera 31
„
dispera 31
„
glumarum 31
„
graminis 31, 143
„
malvacearum 68
„
opizii 85
„
poarum 203
„
porri 203
„
pruni-spinosae 56
„
simplex 31, 32
„
spp. 10, 31
„
triticina 31
Putorius putorius putorius 124
Pyracantha coccinea 200
Pyrenophora avenae 10
Pyrethrum sp. 195
Pyrus communis 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48,
49, 53, 107, 187
„ spp. 99, 152, 207
Pyrus-virus 2 54
Pythium debaryanum 1
„
megalacanthum 18
„
irreguläre 8
spp. 35
Q

Quadraspidiotus gigas 67
„
ostreaeformis 46
„
perniciosus 99, 141, 143,
144, 145, 146, 149, 207
pyri 46
Quaternaria persoonii 200
Quercus spp. 42, 64, 144
R

Radijs 219
Rana spp. 124
Ranunculus spp. 151, 227
Ratelaar 226
Rattenkeutelziekte 15
Rattus norvegicus 118
Rattus rattus 119
Rayongaren 213
Ree 122
Reup 10
Rhabarber 41

Rhabdocline Pseudotsuga 147
Rhagoletis cerasi 56
Rhigopsidius piercei 4
„
tucumanus 4
Rhinanthus glaber 226
Rhizoctonia solani 201
Rhizoctoniaziekte 6
Rhizoglyphus echinopus 73, 103, 144, 152
Rhizopertha dominica 214
Rhizotrogus solstitiales 3
Ribes spp. 40, 43, 59, 99, 141, 207
Ribes-virus 1 59
Ridderspoor 68
Ridderzuring 226
Ritnaalden 3, 155
Rode vlekjes op appels 55
Rodevruchtziekte bij braam 61
Roek 17, 130
Roest 10, 31, 32, 49, 56, 67, 68, 79, 85,
143, 149, 197, 202, 203
Roestzwammen 202
Rogge 9
Rolmozaïek 18
Rondknop 59
Roofmijten 43
Roofwantsen 43
Roos 66, 207
Rosa sp. 66, 207
Rozenspruitvreter 66
Rubberziekte 54
Rubus idaeus 61
„ spp. 43, 61, 225
Rubusviren 62
Rumex obtusifolius 226
Ruw beemdgras 225
Ruwe bruine vlekjes op appels 54
S

Saintpaulia 145
Salix sp. 42, 67, 207
Sambucus nigra 202
San José-schildluis 99, 141, 143, 144, 145,
146, 149, 207
Scabiosa sp. 170, 195
Schade door kunstmest aan bloembollen 69
Schildluizen 46, 67, 99, 141, 145, 146, 149,
207
Schildpadtorretjes 7
Schizomycetes 195
Schorsbladrollers 43
Schorseneren 219
Schuimziekte 18
Sclerotiënrot 15
Sclerotinia sclerotiorum 15, 18, 142
spp. 14, 15, 18, 44, 142, 219
„
trifoliorum 14
„
cepivorum 88
Scymnus punctillum 61
Secale cereale 9
Selderie 84, 142, 175, 217, 219
Senecio aquaticus 226
„
jacobaea 226
Scptoria apii 84, 142, 217, 219
„
gladioli 72, 100
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Septoria petroselini 142, 2 1 7 , 2 1 9
„
phlogis 68
Sering 66, 153, 207
Seringemot 66
Serradella 37
Serropalpus barbatus 214
Sierwaterplanten 145
Sint Jansziekte 166
Sirex juvencus 149, 215
Siricidae 214
Sitona lineatus 9, 214
Sitotroga cerealella 218
Sla 85, 219
Slakken 3
Slecht zaaizaad 18
Slijmzwammen 196
Sluipvliegen 45
Sluipwespen 45, 47
Smalle graanvlieg 10
Snijbloemen 143, 145, 148, 153
Snuitkevers 4, 13, 15, 45, 64, 82, 84
Solanum lycopersicum 41, 86, 117
„
tuberosum 3, 4, 19, 22, 25, 27,
28, 93, 94, 139, 140, 143, 144, 145, 146,
147, 149, 150, 151, 170
Soldaatjes 29
Sorbus aucuparia 66, 203
„ spp. 66, 99, 141, 203, 207
Sorghumzaad 215
Spermophagus pectoralis 218
Sphaerulina trifolii 14
Spikkelziekte 15
Spilinota ocellana 42
Spinacia oleracea 86, 142, 220
Spinazie 86, 142, 220
Spinselmot 45
Spint 40, 43, 61, 62, 105, 151
Spiraea spp. 207
Spongospora subterranea 6, 150, 196
Spreeuw 129
Sprinkhaan in bloemkool 82
Spumaria alba 196
Stambonen 18, 29, 219
Stambonenkever 210, 213, 217, 219
Steenbrand 10, 29, 34, 220
Steenvruchten 55
Stegobium paniceum 142, 214, 217, 219
Stellaria media 221, 225
Stemphilium sarcinaeforme 14
Stengelaaltjes 4, 10, 13, 17, 158, 167
Stengelziekten 61
Stenigheid in peren 53
Stereum purpureum 100
Stikstofgebrek 11, 17, 18
Stofluizen 142, 217, 219
Stokbonen 18, 41, 213, 217
Stokroos 68, 220
Strepenziekte 10
Stro-daken 214
Stro-hulzen 152
Stuifbrand 10, 11, 29
Sturmis vulgaris vulgaris 129
Sus scrofa 122
Synchytrium endobiotocum 150, 151
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Synchytrium taraxi 197
Syringae spp. 66, 207
T

Taeniothrips inconsequens 46
„
simplex 71
Tabak 82, 213, 214, 215
Talpa europaea 121
Tanymecus palliatus 7, 82
Taphrina aurea 198
„
cerasi 198
„
deformans 198
„
johansoni 199
Taphrinales 198
„
rhizophora 199
Taraxacum officinale 197
7 arsonemus pallidus 58, 209
Tarwe 9, 156, 213, 214, 220
Tarwehalmdoder 11
Taxus baccata 206
Tenebrio obscurus 214
Textiel 213
Thaneroclerus buquetii 214
Thielaviopsis basicola 206
Thrips 9, 10, 18, 46, 60, 71, 75
Thrips fuscipennis 60
„ lini 18
Thuja spp. 66, 205
Tigridia pavonia 168
Tijgerbloem 168
Tilia spp. 62, 207
Tilletia tritici 10, 29, 34, 220
Timaspis papaveris 8
Tinea cloacella 215
„ granella 215, 217
„ pallescentella 215
Tipula spp. 4, 103, 154
Tomaat 41, 86, 117
Tomato spotted wilt virus 151
Tort rix diversana 153
Tribolium 104
Trichodorus 179
Trichomalus spp. 9
Trifolium spp. 13, 167, 219
Triticum repens 204, 226
vulgare 9, 156, 213, 214, 220
Tropaeolum 104
Tsuga 147
Tuinbonen 41, 166, 191, 217, 218, 219
Tuinbonenkever 103, 191, 217, 218, 219
Tiilipa spp. 78, 114, 115, 197, 201, 205
Tulp 78, 114, 115, 197, 201, 205
7urdus spp. 136
Tussilago farfara 203
Tweejarig streepzaad 197
Tylenchorhynchus 176, 178
Tylenchus 176
Typhaea fumata 214
Tyroglyphus 217
Tyrophagus 216, 217
U

Ui 87, 142, 203, 218, 219, 223
Vlmus spp. 62, 99, 141, 207

Uredinales 202
Croceriis gigas 149, 216
Uromyces junci 203
Urtica dioica 196, 225
Ustiiaginales 204
Ustilago avenae 10, 29
„
hordei 10
hypodytes 204
„
longissima 204
„
nuda 10
„
perennans 11
„
tritici 10
„
zeae 17
V

Valse meeldauw 197
Veelknopigen 221, 222
Veldbonen 191, 219
Veldmuis 120
Venturia inaequalis 49, 107, 188
„
pirina 49, 107, 188
„
pyracanthae 200
Vergelingsziekte 8
Verontreiniging met groeistof 104
Verticillium albo-atrum 16
„
dahliae i. zonatum 181
„
malthousi 81
„
psalliotae 81
spp. 16, 65, 81, 181
Verwelkingsziekte 16, 65, 81, 184
Vetvlekkenziekte 18, 219
Vicia spp. 41, 166, 191, 217, 218
Vingerhoedskruid 167
Viola sp. 201, 206
Viooltje 201, 206
Virologisch bont 57
Virusachtige verschijnselen 60, 63
Virusziekten 6, 18, 53, 56, 6,3, 69, 152
Vismeel 215
Vitts spp. 60, 132
Vlaamse gaai 132
Vlas 18, 35, 181, 220, 223
Vlasbrand 18
Vlekkenziekte 18
Vlier 202
Vliegen 216
Vlinders 215
Voetziekten 11
Vogelmijt 216
Vogels (algemeen) 17, 125, 137
Vruchten 139, 142, 145, 146, 151
Vuur 73, 114, 115
Vuurdoorn 200
W

Wandelende tak 104

Wantsen 40, 43, 53
Warkruid 218, 219
Waterhoen 135
Waterkruiskruid 226
Weersinvloeden 3, 18, 19, 40, 70, 92
Weverskaarde 170
Wezel 124
Wierzwammen 197
Wikken 166, 213
Wilde haver 222
Wilde wortelen 225
Wild zwijn 122
Wilg 42, 67, 207
Wilgenhoutrups 67
Wilgensnuittor 67
Wintervlinder 43, 105
Wistaria sinensis 63
Witrot 88
Witte ganzevoet 221, 222, 225
Witte roest 197
Woelmuis 121
Woelrat 119, 227
Wol 214
Wortelaaltjes 9, 79, 158, 175
Wortelbrand 7, 35
Wortelen 41, 89, 170, 225
Wortelknobbelaaltjes 170
Wortelvlieg 89
X

Xanthomonas campestris 218
„
papavericola 195
Y

Y-virus 6
Z

Zabrus tenebrioides 10
Zaden 139, 142, 145
Zadenmot 142, 215, 219
Zea mays 17, 170, 215, 222
Zeeden 203
Zinkgebrek 55
Zinnia elegans 205
Zuringbladwesp 45
Zwaluwtong 221
Zwartbenigheid 6
Zwarte bonenluis 8
Zwarte harten in pootbieten 8
Zwarte houtvatenziekte 8
Zwarte kraai 130
Zwarte spikkel 5
Zwarte rat 119
Zwarte roest 31, 143, 149
Zweefvliegen 47, 68
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BESTRIJDINGSMIDDELEN

A

Actidione 102, 114
aethyleenbisdithiocarbamaten 21, 22, 25, 32,
67, 68, 79, 84, 105, 108, 111, 114, 115,
117
ammoniumsulfamaat 226
aromatische olie 225
B

bis (monoiso-propylamino)
fosforoxyfluoride 28
blauwzuur 75, 76, 77, 78, 207, 214, 215
Bordeauxse pap 21, 22, 68
Bourgondische pap 21
C

calciumarsenaat 102
Californische pap 47, 50, 59, 61, 109, 110,
114
Calomel 89
captan 53, 108, 109, 114
chinon 35
chloorcampheen 37, 103
chlordaan 28, 83, 90, 103, 194
chloorpicrine 186
CMU 226
colloïdale kopermiddelen 21, 108, 110, 114
cumarine-derivaten 102
D

2,4 D 221, 222, 225, 226
D.D. 186
DDT 27, 36, 37, 43, 45, 56, 6*1, 76, 79, 93,
99, 101, 103, 104, 147, 191, 215
derris 193
dieldrin 37
dimethyldithiocarbamaten 47, 67, 68, 104,
108, 113, 114, 115
dinitrorhodaanbenzeen 53, 67, 69, 84, 108,
113, 114, 115, 117
Dithane Z 78
32, 79, 80
dithiocarbamaten 21, 22, 25, 32, 47, 50, 52,
53, 67, 68, 79, 84, 104, 105, 108, 111,
113, 114, 115, 117
DNBP 223, 224
DNC 25, 101, 102, 103, 105, 221, 222, 223,
224, 225
F

ferbam 47, 67, 68, 104, 108, 113, 114,
115
ferridimethyldithiocarbamaat 47, 67, 68,
104, 108, 113, 114, 115
formaline 82, 131, 186
o
gif-eieren 131
Glyoxalidine 112
H

HCH 28, 29, 37,-42, 47, 56, 76, 83, 89,
93, 101, 102, 103, 104, 148, 154, 155, 192
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HETP 103, 209
Hexamelt 154
i
ijzerdimethyldithiocarbamaat 47, 67, 68,
104, 108, 113, 114, 115
Intox „8" 83
IPC 222, 224, 226
isopropyl-N-phenylcarbamaat 222, 224, 226
K

kaliumchloraat 25
Karathane 114
kopermiddelen 21, 22, 24, 47, 50, 67, 68,
82, 84, 101, 102, 108, 110, 111, 113, 114
koperoxychloride 21, 22, 24, 68, 82, 84,
109, 110, 111, 113
koperoxyduul 21, 22
kwikbevattende middelen 30, 34, 35, 39, 47,
50, 52, 53, 68, 89, 104, 108, 109, 110,
111, 113, 114, 182, 185
l
lindaan 28, 29, 45, 83, 90, 102, 103, 155
loodarsenaat 44, 45, 102, 123
M

MCPA 221, 222, 223, 225, 226, 227
methylbromide 58, 64, 75, 77, 78, 102, 150,
208, 215
muizentarwe 127
N

nabam 25
naphtaline 71, 141, 148, 151
natriumaethyleenbisdithiocarbamaat 25
natriumarseniet 25, 224
natriumchloraat 25, 226
natriumtrichlooracetaat 226
natriumisopropylxanthaat 224
nicotine 101, 192
NIX 224
N-trichloor-methylthiotetrahydrophtaalimide 53, 108, 109, 114
o
Octamul 83
Octaterr 83
0,0,-diaethyl-0-aethyl-mercaptoaethylthiofosfaat 28
P

3 parachloorpenyl 1,1 dimethylureum 226
parathion 27, 36, 37, 45, 46, 47, 56, 60,
61, 66, 67, 71, 75, 83, 89, 101, 103, 127,
154, 192
Parijsgroen 154
pentachloornitrobenzeen 30, 185
Phygon 112
R

rotenon 36

s
schradan 27, 59
schrikdraad 123
Scilla 102, 119
secundair butylphenol 106
spuitzwavel 47, 50, 53, 59, 61, 104, 108,
109, 110, 112, 113, 114, 209
sublimaat 83, 89, 181
Systox 108
2,4,5-T 225
TCA 226
TEP 209
tetrachloorparabenzochinon 185
Thiol 47
TMTD 18, 34, 35, 50, 53, 104, 185
toxapheen 28, 36, 37

W

wildafweermiddelen 120, 122
zemelen 154
zineb 22, 32, 67, 68, 79, 84, 105, 108, 111,
114, 115, 117
zinkaethyleenbisdithiocarbamaat 22, 32, 67,
68, 79, 84, 105, 108, 111, 114, 115, 117
zinkdimethyldithiocarbamaat 47, 104, 108,
113, 114
zinksulfaat 23
ziram 47, 104, 108, 113, 114
zwarte-rat-torpedo's 119
zwavel 47, 50, 52, 53, 59, 61, 68, 101, 108,
109, 110, 112, 113, 114, 209
zwavelzuur 207

V

vangkooien 129
vruchtboomcarbolineum

47, 83, 89, 102,
103
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