VERSLAG
OVER

DE WERKZAAMHEDEN VAN DEN
PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST
IN HET JAAR 1939

I. Personeel
Met ingang van 1 Januari 1939 werden bevorderd:
Tot technisch ambtenaar-districtleider: de technisch-ambtenaren
J. Zwartendijk te Boskoop en W. J. Stof meel te Hillegom;
tot technisch ambtenaar: de controleur C. A. Fremouw te Naald
wijk.
Met ingang van 1 Augustus 1939 werd bevorderd tot schrijver
le klasse Mej. A. ten Cate.
Met ingang van 1 Mei 1939 werden werkzaam gesteld bij den
Plantenziektenkundigen Dienst:
Dr L. Westenberg als scheikundige,
C. Teunissen als laboratoriumbediende.
Benoemd werden tot controleur:
met ingang van 16 Mei 1939: W. L. Meuleman te Roosendaal;
„
„
„ 1 Juni 1939: A. J. van der Graaf te Boskoop;
„
„
» 1 Juli 1939: J. Kingma te Hillegom.
Voor hulp bij de uitvoering van inspecties waren een aantal
tijdelijke controleurs werkzaam, t.w.:
21 controleurs bij het onderzoek van voor uitvoer bestemde bloem
bollen;
21 controleurs aan veilingen voor onderzoek bij uitvoer van
kersen;
52 controleurs aan veilingen voor aardappelinspectie;
144 controleurs aan stations en laadplaatsen voor aardappel
inspectie;
97 controleurs aan veilingen voor het toezicht op de uit te voeren
groenten en de afgifte van Coloradokever-certificaten.
Voor het opsporen van overtredingen van de Coloradokever-wet
werden 82 tijdelijke controleurs te werk gesteld.
Het onderzoek naar de draaihartigheid van kool in Noord-Hol
land en de bestrijding daarvan werd door Dr S. Leefmans te Heem
stede voortgezet.
Van de gelegenheid om in onze laboratoria werkzaamheden te
verrichten op plantenziektenkundig gebied, werd wederom door
een aantal studenten aan de Landbouwhoogeschool gebruik ge
maakt.
II. Wetten, Koninklijke Besluiten, Ministerieele beschikkingen
1. Aardappelen.
In de Ministerieele Beschikking van 10 Februari 1939, No. 358,
worden alle perceelen vermeld, welke in Nederland besmet zijn
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verklaard met aardappelwratziekte en worden de aardappelrassen
genoemd, welke wel en die, welke niet op die perceelen verbouwd
mogen worden.
2. Bloembollen.
Bij Koninklijk Besluit van 13 Februari 1939 werd de tekst van
het Bloembollensaneeringsplan gewijzigd. Voor den Plantenziektenkundigen Dienst was daarbij art. 4 van belang.
Art. 4, alinea d, luidde eerst:
De aangeslotene is verplicht: om alle zendingen bloembollen,
welke naar de landsgrenzen worden vervoerd met de bestemming
om te worden uitgevoerd, gedurende het binnenlandsch vervoer tot
aan de landsgrenzen vergezeld te doen gaan van door Onzen Minis
ter aan te wijzen documenten, opgemaakt op door Onzen Minister
vast te stellen wijze.
Dit artikel luidt thans:
De aangeslotene is verplicht:
d3) om alle zendingen bloembollen, welke naar de landsgrenzen
aan de landzijde worden vervoerd met de bestemming om te worden
uitgevoerd, gedurende het vervoer in de, in artikel 1, onder 2°, van
het Crisis-Grenscontrôlebesluit 1935 (Algemeen) bedoelde, grens
strook tot aan de landsgrenzen vergezeld te doen gaan van door
Onzen Minister aan te wijzen documenten, opgemaakt op door
Onzen Minister vast te stellen wijze;
e4) om alle zendingen bloembollen, welke naar de landsgrenzen
aan de zeezijde worden vervoerd met de bestemming om te worden
uitgevoerd, bij de uitklaring vergezeld te doen zijn van door Onzen
Minister aan te wijzen documenten, opgemaakt op door Onzen
Minister vast te stellen wijze.
Bij de beschikking van den 3en Maart 1939, No. 2112, werd in
Art. 9 IV 5 van het Bloembollensaneeringsplan (Exportbeschikking)
vastgesteld, dat de in art. 4 onder d en e in het plan bedoelde
documenten, waarvan alle voor uitvoer bestemde zendingen bloem
bollen op de aldaar vermelde wijze vergezeld moeten gaan, zijn de
geleidebiljetten, welke uit hoofde van de wet van den 31sten Decem
ber 1931, S. 575, tot regeling van den uitvoer van bloembollen door
den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen ten behoeve van
deze zendingen worden afgegeven.
Bij Koninklijk Besluit van 21 Februari 1939, Staatsblad No. 653,
zijn vastgesteld de bepalingen, waaraan rechtspersoonlijkheid be
zittende instellingen, die zich de bestrijding van de ziekten van een
of meer soorten van bloembolgewassen of bloembollen ten doel
stellen, moeten voldoen om door den Minister van Economische
Zaken te kunnen worden erkend (Bloembollenziektenbesluit 1939).
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Bij Koninklijk Besluit van 4 Maart 1939, No. 4, is de Yereeniging
„De Narcis" te Haarlem erkend als instelling in den zin van de
Bloembollenziektenwet 1937.
Bij Koninklijk Besluit van 10 Juni 1939, No. 31, is een Ziektencommissie voor Narcissen ingesteld en zijn de leden van die Com
missie benoemd.
Bij Ministerieele beschikking van 19 Juni 1939 zijn de adviseerende leden van bovengenoemde commissie benoemd.
Bij Ministerieele beschikking van 22 Juni 1939, Staatscourant
No. 120, zijn o.a. de ambtenaren van den Plantenziektenkundigen
Dienst aangewezen als opsporingsambtenaren bedoeld in art. 17
van de Bloembollenziektenwet voor wat betreft narcissen (Bloembollenziektenbeschikking 1939).
Bij Ministerieele beschikking van 31 Juli 1939, Staatscourant
No. 148, is het Reglement van de Ziekten-commissie voor narcissen
vastgesteld (Reglement Ziekten-commissie 1939).
Bij Ministerieele beschikking van 3 Augustus 1939 zijn personen,
werkzaam bij de Vereeniging „de Narcis", aangewezen als op
sporingsambtenaren in den zin van artikel 17 van de Bloembollen
ziektenwet 1937.
Bij Koninklijk Besluit van 4 Augustus 1939, No. 14, is de Ver
eeniging „de Hyacinth", als instelling in den zin van de Bloem
bollenziektewet 1937 erkend.
Bij Ministerieele beschikking van den 15den September 1939 zijn
de Statuten van de Yereeniging „de Narcis" en „de Hyacinth"
goedgekeurd.
Bij Ministerieele beschikking van den 15den September 1939,
Staatscourant No. 181, is de Bloembollenbeschikking 1939 (22 Juni,
St.c. No. 120) aangevuld met dezelfde bepalingen t. o. van de Ver
eeniging „de Hyacinth", als die, welke gelden voor de Vereeniging
„de Narcis". (Bloembollenziektenbeschikking 1939 (Algemeen) ).
Bij Koninklijk Besluit van 28 September 1939, No. 2, werd een
Ziekten-commissie voor Hyacinthen ingesteld en werden de leden
van die commissie benoemd.
Bij Ministerieele beschikking van 5 October 1939 zijn de adviseerende leden van genoemde commissie aangewezen.
Bij Ministerieele beschikking van 5 Oct. 1939 is het Reglement
van de Ziekten-commissie voor Narcissen ook van toepassing ver
klaard voor de Ziekten-commissie voor Hyacinthen.
Bij Ministerieele beschikkingen van 10 Nov. 1939 zijn de middelen
vastgesteld ter bestrijding van narcissen- en hyacinthenziekten.
Bij Koninklijk Besluit van den 4den December 1939, No. 11, is de
Vereeniging „de Iris" te Haarlem erkend als instelling in den zin
van de Bloembollenziektenwet 1937.
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III. Publicaties
In 1939 versehenen de Mededeelingen:
No. 90. Onderzoek over het koprot in de uien van den oogst 1938.
No. 91. Over de economische beteekenis van den Groenen Kikvorsch (Rana esculenta).
No. 92. Overzicht van de belangrijkste ziekten en plagen van
landbouwgewassen en hun bestrijding.
No. 98. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1938.
No. 94. Comptes rendus de la IVième conférence du Comité inter
national pour l'étude en commun de la lutte contre le
Doryphore.
Herdrukt werden de Mededeelingen No. 6, 10, 17, 26, 32, 33, 73 en
86, alsmede de Vlugschriften No. 41, 47 en 49.
Verkocht werden: Mededeelingen 9542 ex.
Vlugschriften 2446 ex.
Regelingen
10 ex.
Aan de pers en aan ambtelijke personen werden 34 berichten over
plantenziektenkundige onderwerpen gezonden.
IV, Voorlichtingsmateriaal voor scholen en cursussen
Aan scholen en cursussen werden 227 praeparaten en 90 foto's
ten behoeve van het onderwijs afgeleverd.
In het geheel zijn tot nu toe afgeleverd:
6585 praeparaten,
1622 foto's en
369 lantaarnplaatjes.
V. Tentoonstellingen en excursies
Een inzending van onzen Dienst was aanwezig op de volgende 22
tentoonstellingen:
Haamstede
6 Febr.
Wemeldinge
27 Febr.
Zierikzee
7 Febr.
Poortvliet
3 Maart
Oosterland
8 Febr.
3 Maart
Hoensbroek
Kapelle-Biezelinge 10 Febr.
Zuidlaren
15 Juni
Oostkapelle
13 Febr.
Bakkum
29—31 Juli
Koudekerke
15 Febr.
22—24 Aug.
Vörden
Middelburg
16 Febr.
24—26 Aug.
Olst
Lewedorp
20 Febr.
Amsterdam
3 Sept.
Kloetinge
22 Febr.
Utrecht (Jaarbeurs) 12—21 Sept.
Oudelande
23 Febr.
Nijmegen
16—17 Sept.
Sassenheim
26—27 Febr. Tiel
18 Dec.
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Tengevolge van den internationalen toestand werden 7 tentoon
stellingen, waarvoor een inzending was toegezegd, afgelast.
In totaal werden 41 excursies (van Vereenigingen en onderwijs
inrichtingen, keurmeesters bij de veldkeuringen, assistenten bij den
landbouwvoorlichtingsdienst en eenige uit het buitenland) op de
proefvelden en in het museum ontvangen. Bij verschillende van
deze excursies werden voordrachten gehouden.
VI. Buitenlandsche reizen
In Januari heeft ondergeteekende te Kopenhagen besprekingen
gevoerd over de bepalingen inzake den invoer van tuinbouw
producten in de Scandinavische landen met vertegenwoordigers
van Denemarken, Zweden en Noorwegen, in verband met het voor
komen van den Coloradokever in ons land.
In deze maand werd te Parijs, te zamen met den phytopatholoog
Ir P. Hus, een bespreking gehouden met het bestuur van de „SousCommission de Standardisation des produits Anti-cryptogamiques et
des insecticides" van de „Commission internationale des industries
agricoles" over de standaardisatie van bestrijdingsmiddelen en over
het congres, dat vanwege deze Commission te Boedapest zou worden
gehouden.
In April werd, tezamen met den Inspecteur van den Landbouw,
Hoofd van den buitenlandschen landbouwvoorlichtingsdienst Ir R.
P. Bonthuis, met de Engelsche autoriteiten te Londen een bespre
king gehouden over de bepalingen op den uitvoer van land- en tuin
bouwproducten in verband met den Coloradokever.
Over dezelfde aangelegenheid heeft ondergeteekende in Juli be
sprekingen gevoerd met de betreffende autoriteiten te Oslo.
VII. Inlichtingen en adviezen
In 1939 werden door het hoofdbureau te Wageningen de volgende
beredeneerde schriftelijke inlichtingen en adviezen gegeven:
a. Beschadigingen door oorzaken van anorganischen aard 408
b. Beschadigingen door oorzaken van dierlijken aard . . . 1014
c. Beschadigingen door oorzaken van plantaardigen aard 731
d. Beschadigingen door oorzaken van onbekenden aard en
door virusziekten
469
e. Bestrijdingsmiddelen, werktuigen en bespuitingen . . . 525
f. Onkruidbestrijding
38
g. Zaad- en grondontsmetting
63
h. Algemeen schadelijke dieren
157
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i. Vijanden van schadelijke dieren
j. Onderwerpen van niet-plantenziektenkundigen aard en
diversen
k. In voor onderzoek ongeschikten toestand aangekomen . .
l. Diverse ornithologische aangelegenheden
inzake de Bisamrat
inzake de mol

168
263
28
253
4
6
4127

m. Verder werden 6491 adviezen verstrekt over het verlèenen van
vergunningen inzake de Vogelwet en 4 adviezen inzake de
Mollen-, egels- en kikvorschenwet.
De onder a—d genoemde rubrieken waren als volgt verdeeld
over de verschillende groepen van gewassen:
Anorganisch

Dierlijk Plantaardig

Onbekend en
virusziekten

Totaal

L a n d b o u w g e w a s s e n . . . . 139
O o f t t e e l t g e w a s s e n . . . . 110
Warmoezerijgewassen
. . 29
Bolgewassen
27
Bloemgewassen en kasplanten 66
Boschbouw en griendcultuur.
Laan-, parkboomen, heesters
en boomkweekerijgewassen 32
Diverse gewassen en wilde
planten
5

316
268
105
37
118
28

235
205
85
34
104
6

172
142
53
8
68
—

862
725
272
106
356
34

129

58

24

243

13

4

2

24

408

1014

731

469

2622

—

De verdeeling der onder a—k genoemde adviezen over de maan
den van het jaar was als volgt:
Januari
Februari
Maart .
April .

.
.
.
.

.
.
.
.

222
220
292
292

Mei . . . ,
Juni....
Juli ....
Augustus. .

574
632
547
409

September
October .
November
December

.
.
.
.

230
198
144
104

Uit deze aantallen blijkt, dat de mobilisatie van eind Augustus
een vermindering van het aantal adviezen heeft veroorzaakt.
Dit aantal was van Januari tot eind Augustus nog stijgende nl.
8188 in 1939 tegen 3084 in 1938; in de daarop volgende maanden
bedroeg dit:
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September 1988 265
October
226
November
259
December
154

1989 230
198
144
104

Door de buiten Wageningen werkzame ambtenaren werd monde
ling en schriftelijk nog een zeer groot aantal adviezen en inlich
tingen gegeven.
Hieronder volgt een overzicht van de inzendingen en adviezen
van meer bijzonderen aard; het grootste deel, dat op de meer alge
meen voorkomende ziekten en beschadigingen betrekking heeft,
wordt hier niet vermeld.
LANDBOUWGEWASSEN

Tarwe. Luisaantasting. Zoowel in de tarwe als in de andere
graangewassen kwam dit jaar opvallend veel luis in de aren en
pluimen voor. Van verschillende kanten kregen wij dan ook ver
zoeken om inlichtingen over mogelijke door deze luizen aan te rich
ten schade en de bestrijding van deze parasieten. Nu is de schade,
die luis in granen aanricht, doorgaans niet merkbaar, maar, waar
het aantal luizen dit jaar zoo groot was, mag aangenomen worden,
dat ze hier en daar wel degelijk schade hebben veroorzaakt.
Een bestrijding van de luis is wel mogelijk, nl. door een bespui
ting van het gewas met een nicotinehoudend middel of met Derris,
maar het is zeer de vraag of dit rendabel is. Bovendien is het be
spuiten van een graangewas, dat reeds in de aar of pluim staat,
niet gemakkelijk uitvoerbaar, terwijl men, vooral bij gebruik van
nicotine, de noodige voorzichtigheid moet betrachten. Er moet nl.
voor gezorgd worden, dat de persoon, die spuit, geen nicotine bin
nen krijgt of nicotinedamp inademt, en dat zijn kleeren of huid niet
met dit middel bezoedeld worden. Wij hebben gemeend het be
spuiten van granen niet te kunnen aanraden.
Lichte vlekken en banden op de bladeren. Begin April ontvingen
wij van den Rijkslandbouwconsulent voor Zeeland tarweplantjes,
waar op de blaadjes lichte, meest bandsgewijs verloopende gedeel
ten voorkwamen. Bij onderzoek bleek dit verschijnsel niet door een
parasiet te zijn veroorzaakt. Het meest deed het aan beschadiging
door vorst denken. Nu kwam, volgens mededeeling van den inzen
der, het verschijnsel voor op planten,, waarvan de korrels 8—12 cm
diep hadden gelegen. Op plaatsen, waar de zaaidiepte slechts enkele
centimeters had bedragen, hadden de plantjes zich normaal ontwik
keld. Ook werd de indruk gekregen, dat op dichtgeslagen grond
het verschijnsel reeds bij geringe zaaidiepte optrad. Het is o.i.
denkbaar, dat er een verband bestaat tusschen beschadiging door
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vorst en zaaidiepte of dicht slaan van den grond. Niet onmogelijk
is het, dat diepgezaaide tarwe, of die, welke geleden heeft door het
dichtslaan van den grond, minder weerstandsvermogen bezit.
Van veel beteekenis schijnt echter de beschadiging niet te zijn
geweest, daar de inzender eind April reeds kon mededeelen, dat de
tarwe er door heen gegroeid was en er best voorstond.
Haver. Stengelaaltje (Tylenchus dipsaci [= devastatrix] K ü h n ) .
Evenals voorgaande jaren kwam ook in dit jaar op zeer vele plaat
sen, vooral in Groningen, het haveraaltje (Heterodera Schachtii
Schmidt) voor. Er werd echter ook op verschillende perceelen in
de haver schade aangericht door het stengelaaltje. Nu is een aan
tasting van haver door dit aaltje op zichzelf geen bijzonderheid,
maar wij maken er hier melding van, omdat de mate van optreden
van deze parasiet in de haver in 1939 zeker meer dan normaal is
geweest, zonder dat een bepaalde oorzaak hiervoor is aan te wijzen.
Wij zien dit sterker optreden van het stengelaaltje in enkele jaren
ook wel bij andere gewassen, terwijl men dan weer jaren achtereen
er weinig of niets van bemerkt.
Een directe bestrijding van het stengelaaltje is evenmin als die
van het haveraaltje praktisch uitvoerbaar. Ruime vruchtwisseling
en het brengen in goeden cultuurtoestand van den grond zijn de
eenige aangewezen middelen.
Vreterij door larven van aardvlooien(Phyllotreta vittula R e d t b . ) .
De beschadiging door deze parasiet gelijkt veel op die, veroorzaakt
door ritnaalden. De larven van de aardvlooien vreten nl. een gat
in het onderaardsche stengeldeel. Zij kruipen in den halm en vreten
dezen uit. Daar ze van plant tot plant gaan, moet men vaak meer
dan één plant onderzoeken, voordat men de larve vindt. De schade,
die deze larven aanrichten, kan soms vrij aanzienlijk zijn, maar zij
blijft, voorzoover onze ervaring gaat, hier te lande beperkt tot
enkele gevallen. In 1914 is voor het eerst in ons land een geval van
beschadiging door dit insect waargenomen, en wel bij rogge (zie
het Verslag van het Instituut van Phytopathologie over dat jaar,
in „Mededeelingen van de Rijks H. L. T. en B. School, XI, 1917, blz.
233—234).
Middelen ter bestrijding zijn niet aan te geven. Men zou wellicht
de aardvlooien kunnen dooden door bespuiting van het gewas
met een vergif of met Derris, maar de moeilijkheid is om het tijd
stip te bepalen, waarop gespoten moet worden en verder zijn de
aardvlooien, wanneer het graan, waarin ze zich ophouden, wat
hoog staat, zeer moeilijk bereikbaar.
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Witte bladeinden. Haver, waarvan de bladeren witte en soms
reeds bruin geworden bladeinden vertoonden, ontvingen wij zoowel
uit Drenthe als uit het Zuiden van ons land. In verschillende ge
vallen waren het laatste halmlid en de nog onvolgroeide pluim
geheel dood of zat deze laatste min of meer verrot in de scheede.
Het verschijnsel vertoonde veel overeenkomst met dat, wat in 1938
in de rogge voorkwam en beschreven is op blz. 10 van het verslag
over dat jaar. In enkele zendingen werd ook weer de mijt Pediculopsis graminum Reut. gevonden (zie t.a.p.) Het wit worden der
bladpunten deed denken aan vorstbeschadiging, maar ook aan ont
ginningsziekte. Bij enkele op het Laboratorium voor Microbiologie
verrichte onderzoekingen bleek inderdaad, dat de grond te weinig
koper bevatte.
Ook de Rijkslandbouwconsulent voor Drenthe, die ons verschil
lende monsters uit zijn ambtsgebied deed toekomen, had in enkele
gevallen, echter niet in alle, verbetering waargenomen door toe
dienen van kopersulfaat. Het verschijnsel werd echter door hem
ook op perceelen vastgesteld, waarop voldoende kopersulfaat (tot
100 kg per ha) was gegeven. Hij constateerde ook, dat de perceelen,
waarop de kwaal voorkwam, een hoogere pH hadden dan die,
waarop de „ziekte" niet of minder optrad.
Alles bijeengenomen lijkt het ons met uitgesloten, dat wij met 4
verschillende factoren te maken hebben gehad, nl. vorst, koper
gebrek, mijten en een hooge pH. Wij kunnen ons voorstellen, dat
de hooge pH het beschikbaar komen van het koper heeft tegen
gegaan, dat het gebrek aan koper de planten gevoeliger heeft ge
maakt voor vorst en dat tenslotte het optreden van mijten is be
vorderd door het rotten der pluimen als gevolg van vorst. Wij ach
ten het echter wel zeker, dat er gevallen zijn geweest, waar de vorst
alleen of het kopergebrek alleen het verschijnsel heeft te weeg ge
bracht.
Mangaangebrek. Meer dan normaal was het aantal inzendingen
van haver en ook van andere graangewassen, die verschijnselen van
de veenkoloniale haverziekte (mangaangebrek) vertoonden. Wij
meenen het sterk optreden van deze ziekte in dit jaar in verband te
moeten brengen met de langdurige droogte in de eerste groeiperiode
van de graangewassen.
Rogge. Beschadiging door fritvlieg. In het najaar van dit ver
slagjaar bereikten ons weer enkele inzendingen van roggeplantjes,
die beschadigd waren door de larven van de fritvlieg. Zoo werd
ons o.a. materiaal toegezonden door den Rijkslandbouwconsulent
voor Oost-Overijssel van een perceel, waar op een gedeelte de rogge
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zoo slecht stond, dat ze moest worden omgeploegd, terwijl het
andere gedeelte goed was. Het bleek, dat de slechte toestand te
wijten was aan vreterij door de larven van de fritvlieg. Bij navraag
bleek, dat het slechte gedeelte haver, het goede gedeelte aardappelen
als voorvrucht gedragen had. De opslag was ondergeploegd en
onmiddellijk daarna was rogge gezaaid (omstreeks midden Octo
ber). Hier hebben wij dus weer met een geval te maken, dat de
larven van de fritvlieg van de 3e generatie, die zich in opslag van
haver bevonden, van daaruit zijn overgegaan in de jonge rogge en
deze vernietigd hebben. Wij kunnen met niet genoeg nadruk er op
wijzen, dat deze schade voorkomen had kunnen worden door het
veld vanaf den oogst van de haver tot aan het zaaien van de rogge
zwart te houden. Wij zijn er van overtuigd, dat door meer algemeen
toepassen van dezen eenvoudigen maatregel zeer veel schade kan
worden voorkomen, niet alleen die, welke wordt aangericht door
de larven van de fritvlieg, maar ook door die van de smalle graanvlieg. Door de verbouwers wordt nog onvoldoende nagegaan, waar
door een holle stand van hun vóór- en najaarsgranen wordt ver
oorzaakt en te weinig past men de middelen, waartoe, naast zwart
houden van den grond tot den zaai, ook de ontsmetting van het zaai
zaad moet worden gerekend, toe om de schade, die door een hollen
stand wordt teweeggebracht, te voorkomen.
Halmwesp (Cephus pygmaeus L.) Belangrijke schade werd in de
omgeving van Hees, bij Nijmegen, aangericht door de larven van
de halmwesp. Volgens mededeeling van den inzender was ongeveer
Vs van de halmen geknikt. Deze beschadiging, die vooral in het
Oosten van ons land soms vrij veel voorkomt, is moeilijk te voor
komen. Waar de larven zich tegen het rijpen van het graan in het
onderste halmlid verpoppen, is het raadzaam het gewas zoo kort
mogelijk te maaien om op die wijze de poppen, die niet te laag in
den halm zitten, te vernietigen.
Typhula graminum K a r s t , e e n s c h i m m e l , d i e h i e r t e l a n d e n i e t
vaak schade aanricht, werd waargenomen in een perceel rogge
onder Son. De jonge plantjes worden geel en sterven af. Aan den
voet worden kleine lichtbruine Sclerotien gevormd, die veel op kleine
zaadjes gelijken; daarom heeft men ze, vóórdat het verband met
Typhula bekend was, den naam Sclerotium semen gegeven. Mid
delen ter bestrijding of voorkoming zijn niet aan te géven.
Bieten. Ver geling sziekte trad dit jaar in zeer hevige mate op
en veroorzaakte, zoowel bij suiker- als bij voederbieten, aanzien
lijke schade. Ook in het Noorden van het land, waar deze ziekte
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doorgaans in veel mindere mate voorkomt dan in het Zuiden, was
de aantasting hevig. De vergelingsziekte wordt door een virus ver
oorzaakt en aangetoond is, dat het virus door bladluizen kan wor
den overgebracht. Waar in 1939 het aantal bladluizen, ook op de
bieten, meer dan normaal was, achten wij het wel zeker, dat de
sterke verbreiding van de vergelingsziekte hiermede in verband
staat.
Middelen ter voorkoming van deze ziekte zijn niet aan te geven.
Het is niet mogelijk een gewas bieten vrij te houden van bladluizen.
Zwarte houtvatenziekte. Ook deze ziekte trad dit jaar op vele
plaatsen en soms in zeer ernstige mate op. Meermalen wordt de
zwarte houtvatenziekte door de verbouwers verward met de ver
gelingsziekte. Dit is verklaarbaar, daar de verschijnselen wel eenige
overeenkomst vertoonen en het voorkomt, dat in hetzelfde gewas
en zelfs in een en dezelfde plant beide ziekten tegelijk optreden.
De oorzaak van deze ziekte is een schimmel van het geslacht
Pythium, echter niet dezelfde als die, welke den bietenbrand ver
oorzaakt. De schimmel tast de jonge worteltjes aan en doet ze
afsterven. Het meest typische kenmerk is wel de zwartkleuring
van de houtvaten. Voor het stellen van een juiste diagnose is het
dan ook gewenscht enkele bieten door te snijden.
De zwarte houtvatenziekte komt vooral op de zandgronden voor,
vaak pleksgewijs. Bij het begin van optreden der ziekte in de bla
deren ziet men lichtgele tot witachtige plekjes, waardoor het blad
een iets mozaïekachtig uiterlijk krijgt. Later worden de plekjes
grooter en ontstaan er vaak perkamentachtig verdroogde strooken
tusschen de nerven, terwijl de onderste bladeren afsterven. In het
hart worden weer nieuwe bladeren gevormd. Het is te begrijpen,
dat, door het niet normaal functionneeren van de wortels en van
de bladeren, de opbrengst van de zieke bieten veel lager is dan
die van gezonde.
Een direct werkend bestrijdingsmiddel is niet aan te geven. Zorg
dragen voor een goeden cultuurtoestand van den grond is het
eenige middel, waarover wij beschikken om de schade te voorkomen
of geringer te maken.
Bietenaaltje (Heterodera Schachtii S c h m i d t ) . B e t r e f f e n d e
deze parasiet werden ons inlichtingen gevraagd in verband met een
aantasting van stekbietjes, dus van de bieten, die als zaaddrager
moeten dienst doen. Gevraagd werd of door uitplanten van zulk
materiaal het perceel, waarop dit geschiedde, met aaltjes besmet
zou worden en zoo ja, of er ook middelen waren aan te geven, waar
door dit voorkomen zou kunnen worden.

14

Bij onderzoek van het toegezonden materiaal bleken de bietjes
inderdaad door het bietenaaltje te zijn aangetast. Er waren nog
enkele vrouwelijke aaltjes aan de wortels te vinden en er werden
vele cysten in den aanhechtenden grond aangetroffen. Ongetwijfeld
zou bij uitplanten van deze bieten op onbesmet land, dit besmet
worden. Mogelijk was, dat slechts een gedeelte der bieten zou zijn
aangetast, daar het bietenaaltje vaak pleksgewijs optreedt, en waar
het in dit geval een groot perceel stekbieten betrof, is door ons
nagegaan of wellicht een gedeelte er van vrij was van aaltjes. Het
onderzoek werd, met eenige wijziging, op de door Ir C. Kalisvaart
in het verslag 1925/'26 van de Proefveldencommissie der Suiker
industrie beschreven wijze verricht. In totaal werden 34 monsters
stekbieten onderzocht. Slechts in 3 er van werden geen cysten
gevonden. Aangenomen ka» dan ook wel worden, dat het bieten
aaltje praktisch over dit geheele perceel voorkwam.
Overwogen is of het wellicht mogelijk zou zijn aan de wortels
en in den aanhechtenden grond aanwezige aaltjes en cysten te
dooden, b.v. met een chemische stof of met warm water, maar op
grond van ervaringen, die wij hadden opgedaan met het dooden
van het stengelaaltje in peen, verwachtten we hier niet veel van.
Dit geval demonstreert wel duidelijk de gevaren, die het telen
van stekbieten op met aaltjes besmet land met zich brengt. Voor
de stekbieten zelf heeft men slechts een betrekkelijk kleine opper
vlakte grond noodig, maar er wordt een groot aantal ha mede be
plant, zoodat bij gebruik van besmet materiaal de parasiet direct
over een groote oppervlakte wordt verspreid.
Door onderzoek der stekbieten kon in dit geval verdere schade
voorkomen worden, maar er zullen zich zeker wel gevallen voor
gedaan hebben en nog voordoen, waarbij besmette stekbieten op
onbesmet land werden uitgezet en er is dan ook wel alle reden
voor om bij den verbouw van stekbieten met de mogelijkheid van
aantasting door het bietenaaltje rekening te houden. In de eerste
plaats zullen de stekbieten niet gezaaid moeten worden op perceelen, waarop het bietenaaltje in voorgaande bietengewassen is waar
genomen. Is men van het al of niet voorkomen van het bietenaaltje
niet zeker, dan zouden door onderzoek van den grond op de aan
wezigheid van cysten aanwijzingen verkregen kunnen worden om
trent de kans van aantasting der stekbieten door aaltjes. Dit onder
zoek heeft echter slechts betrekkelijke waarde. De mogelijkheid
bestaat nl., dat de grond niet met het bietenaaltje, maar met het
Aaueraaltje besmet is. Noch deze aaltjes, noch hunne cysten kun
nen van het bietenaaltje of de cysten daarvan onderscheiden wor
den. Wanneer men cysten of aaltjes vindt, zal men dus niet kunnen
vaststellen of het bietenaaltje of het haveraaltje in 't spel is. Toch
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zal hierom zulk een onderzoek niet als overbodig beschouwd dienen
te worden. De mogelijkheid bestaat nl., dat met den aan de bieten
hechtenden grond het haveraaltje naar andere perceelen wordt
overgebracht en ook met dit gevaar dient rekening te worden ge
houden. Men zal dus b.v. ook geen stekbieten moeten zaaien op
perceelen, waarvan bekend is, dat het haveraaltje er voorkomt,
zulks om hierdoor verbreiding van het Aaueraaltje te voorkomen.
Als verdere maatregel kan aanbevolen worden gedurende het
groeiseizoen de stekbieten regelmatig te onderzoeken op de aan
wezigheid van aaltjes en wel op verschillende deelen van het per
ceel. Treedt er bietenaaltje op, dan zal het zieke materiaal voor
verdere teelt moeten worden uitgeschakeld.
Tweestippelige weidewants — Calocoris norvegicus G m e 1.
(= Lygus bipunctatus F.). Omstreeks de eerste week van Juni viel
het enkelen landbouwers zoowel in Groningen als in Noord-Brabant
op, dat de bieten op sommige plekken slecht groeiden. Het blad
werd hobbelig en kroezig en vertoonde vlekken. Bij .nauwkeurig
toezien vond men toen + midden Juni op de planten groene want
sen, die ons werden toegezonden. Het waren nog niet volwassen,
nog slechts van vleugelscheden voorziene exemplaren, hetgeen
voor Dr H. C. Blöte te Leiden geen bezwaar was om ze met zeker
heid als bovengenoemde soort te kunnen herkennen, ook al ont
braken bij verschillende exemplaren de twee zwarte stippen op het
borststuk, waaraan de naam bipunctatus is ontleend.
De schade aan de aangetaste bieten was niet onbeteekenend,
maar daar zij pleksgewijze voorkwam, toch in totaal niet zoo heel
groot. Het is een bekend feit, wat b.v. in aardappelvelden gemak
kelijk waarneembaar is, dat wantsenschade steeds voorkomt in de
buurt van boomen en struiken, zoo ook in deze gevallen. Zoo was het
te Hornhuizen een plek van + 100 m2 naast een stukje esschenhakhout, het eenige hout ter plaatse, en in Brabant kwam de
wantsenschade voor aan den Zuidkant van een dijk, waar iepeboomen en knotwilgen stonden. Tot dusver gold de verklaring, dat
wantsen gaarne wat in de luwte leven, maar er is ook nog een
andere verklaring mogelijk voor het onomstootelijk vaststaand ver
band tusschen wantsenschade, in het bijzonder door bovengenoem
de soort, en houtgewas. In 1928 hebben de Engeischen Massee
en Steer namelijk in Kent waargenomen (Gardener's Chronicle,
nr. 2174, 25/8 1928, p. 154), dat duizenden wijfjes van C. norvegicus
van 1 tot 8 Augustus bezig waren met het leggen van eieren in
oude, droge, voor afrastering dienst doende paaltjes van kastanje
hout. De witte, afgeplatte eieren werden in grooten getale (één
wijfje zette er 60—70 in één uur af) dicht naast elkaar in het hout;
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gelegd. De legrijpe wijfjes der wantsen zoeken dus blijkbaar oud,
droog hout op om er eieren in af te zetten. Wanneer niet veel ge
schikt hout daarvoor beschikbaar is, vereenigen zij zich tot dat
doel op enkele plaatsen, zooals b.v. te Hornhuizen wellicht in het
esschenhakhout. Tegen eind Mei komen de duizenden eieren uit;
de jongen verspreiden zich op zoek naar voedsel, en vinden dan de
bieten of de aardappelen vlakbij. Zij verplaatsen zich weinig; van
de zeer vele steken (een larve steekt 80 maal per dag) hebben die
gewassen vlak bij het hout dan erg te lijden, vooral indien ook om
andere redenen, b.v. in 1939 bij de bieten door aanhoudende droogte,
de groei te wenschen overlaat. Is het mild en groeizaam weer, dan
groeien de bieten er wel doorheen, en ook zonder dat komt er tegen
of in Juli een eind aan de beschadiging. De wantsen zijn dan
nl. volwassen geworden en hebben vleugels gekregen, en daarvan
maken zij gaarne gebruik en verspreiden zich naar alle richtingen,
zoodat niet meer steeds weer een betrekkelijk klein aantal en steeds
dezelfde planten worden aangestoken.
Het zal mjsschien in 1940 mogelijk zijn de noodige waarnemingen
te doen, om uit te maken of de laatste verklaring van den invloed
van houtgewas op wantsenschade, nl. de aanwezigheid van zeer vele
eieren in het hout, de juiste is. Zij lijkt in elk geval wel waar
schijnlijk.
Daar, indien al, dan toch slechts plaatselijke bestrijding noodig
is, is deze zeer wel uitvoerbaar. Van bestuiving met Derrispoeder
in het begin van Juni verwachten wij een afdoend resultaat.
Rotting. In het voorjaar ontvingen wij uit verschillende plaatsen
bieten, die, te beginnen aan het ondereinde, zwart werden en
rottingsverschijnselen vertoonden. Uit de zieke plekken ontwik
kelden zich twee zwammen, nl. Phoma, vermoedelijk Phoma betae,
en een schimmel van het geslacht Fusarium. Het is mogelijk, dat
Phoma en wellicht ook Fusarium de schuldigen zijn, maar waar
schijnlijker achten wij het, dat deze schimmels eerst zijn opgetreden,
nadat een andere, voor ons echter onbekende oorzaak, de bieten
in zoodanigen toestand had gebracht, dat zij gemakkelijk konden
worden aangetast. De schimmels zouden dan meer als zwakte
parasieten beschouwd moeten worden.
Aardappelen. Luis. Het optreden van luis in aardappelen was
dit jaar uitermate sterk, zoodat van een echt „luizenjaar" gespro
ken kan worden. Daar luizen overbrengers zijn van verschillende
virusziekten, is het zeker niet uitgesloten, dat er een groote over
gang van deze ziekten heeft plaats gehad. Het meer dan normaal
optreden van primair bladrolin enkele gebieden wijst reeds daarop.
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Merkwaardig was de zeer sterke vermeerdering der vijanden
van de luizen, o.a. van lievenheersbeestjes. Daar de poppen eenige
gelijkenis vertoonen met den Coloradokever, is het niet te ver
wonderen, dat wij talrijke inzendingen van poppen en ook van
larven van het lievenheersbeestje ontvingen ter identificatie.
Pseudo-Wratziekte. Wij ontvingen aardappelen van het ras Noor
deling, die verschijnselen vertoonden, welke eenigszins overeen
kwamen met die van de wratziekte, met de opmerking, dat dit ras
blijkbaar niet resistent was tegen deze ziekte. Bij onderzoek bleek
echter, dat, wat voor wratziekte was aangezien, in werkelijkheid
niets anders was dan schijn- of pseudo-wratziekte. Dit verschijnsel
ontstaat, doordat de knoppen in sommige oogen ontijdig gaan uitloopen en zich sterk vertakken. De jonge spruitjes zijn soms zeer
talrijk en mede door hun vertakking gaat het geheel op een wrat
achtig gezwel gelijken. Wanneer de spruitjes afsterven en ver
drogen, wordt het nog moeilijker ze van de wratten, veroorzaakt
door wratziekte, te onderscheiden. Microscopisch onderzoek moet
in zoo'n geval uitsluitsel geven.
Pseudo-wratziekte treft men meermalen aan bij de rassen
Triumf en Noordeling, maar ook andere rassen kunnen het ver
schijnsel wel vertoonen.
Het optreden van schijn-wratziekte is niet te voorkomen. Men
meent wel eens opgemerkt te hebben, dat zij meer zou voorkomen
bij schurftige dan bij gladde aardappelen, maar indien er ai eenig
verband bestaat tusschen schurft en het optreden van pseudowratziekte, dan is dit toch niet zoodanig, dat bij schurftige Noor
delingen en Triumf noodzakelijkerwijs schijn-wratziekte zal op
treden.
Micrococcus prodigiosus Cohn (= Bacillus prodigiosus [Ehrenberg] Flügge). Van twee plaatsen werden gekookte aardappelen ge
zonden, die geheel of gedeeltelijk rood gekleurd en eenigszins
kleverig waren. In beide gevallen trad dit euvel regelmatig op,
wanneer overgeschoten aardappelen bewaard werden. De roode ver
kleuring werd veroorzaakt door Micrococcus prodigiosus. Deze
bacterie leeft vooral op zetmeelachtige stoffen. Het lijkt alsof de
aardappelen zelf rood zijn geworden, maar in werkelijkheid is de
roode kleur afkomstig van de bacteriën. Deze zijn nl. rood gekleurd.
Door grondig reinigen van de bewaarplaats en het vaatwerk,
waarin de aardappelen bewaard worden, kan deze kwaal voorkomen
worden. Het kan echter ook zijn, dat het water, dat voor reinigen
van het vaatwerk gebruikt wordt, besmet is en in dat geval is men
er niet zoo spoedig van bevrijd.
2
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Stengelaaltie (Tylenchus dipsaci [= devastatrix] K ü h n ) . V a n
het optreden van deze parasiet in aardappelen maken wij melding,
daar de verschijnselen, die de aaltjes in één bepaald geval teweeg
brachten, afweken van het normale beeld. In de schil kwamen nl.
talrijke vrij ondiepe groeven van grilligen vorm voor, waardoor
het verschijnsel meer deed denken aan vreterij dan aan een aan
tasting door aaltjes (zie plaat I, lig. 2). Bij microscopisch onder
zoek van het materiaal bleek echter het stengelaaltje in zulk een
hoeveelheid aanwezig te zijn, dat het ongetwijfeld als de veroor
zaker van het verschijnsel moest worden aangezien. Volgens mededeeling van den inzender was de aantasting reeds begin Augustus
waargenomen.
Bastaardrupsen van Pachyprotasis variëgata Fall. Voor het
eerst werd dit insect op een andere plaats dan nabij Dieren (zie
Verslag 1937, bl. 11 en 1928, bl. 15) gevonden, ni. te Tinaarloo. De
vreterij was maar zeer gering en slechts één bastaardrups werd
gevonden. Een gevaarlijke vijand van de aardappelen schijnt dit
insect niet te zijn, al is het dan plaatselijk (bij Dieren) tot nog al
sterke vermeerdering gekomen. In 1939 was de aantasting daar
echter stellig minder ernstig dan in de voorafgaande jaren.
Vorstschade. Veelvuldig waren dit jaar de inzendingen van aard
appelen, die één of meer ingezonken plekken vertoonden. Vaak
geleken deze op duimindrukken. Het verschijnsel kwam geheel
overeen met dat, wat we in 1929 waarnamen en dat in het verslag
over dat jaar op bladzijde 13 en 14 is beschreven. Gezien ook de
talrijke aanwijzingen uit de praktijk is het wel zeker, dat lage
temperatuur als de oorzaak van het euvel moet worden beschouwd.
Van een eigenlijk bevriezen der aardappelen kon niet gesproken
worden, maar blijkbaar had een te lage temperatuur te lang inge
werkt.
Vlas. Vlaskanker (Colletotrichum linicolum P. et L.) Uit België
ontvingen wij het verzoek om inlichtingen over de bestrijding van
vlaskanker. Medegedeeld werd, dat tientallen hectaren vlas omge
ploegd zouden zijn wegens aantasting door Colletotrichum. Dit
geval geeft ons aanleiding nog eens te wijzen op het nut van ont
smetting van het zaaizaad. Ongetwijfeld toch zou door ontsmetting
van het zaaizaad deze groote schade voorkomen zijn. Nog te weinig
geeft men zich er rekenschap van, dat de kosten van de ontsmet
ting zoo gering zijn, dat men hiervoor niet het risico van misluk
king van het gewas mag loopen. De verbouwer moet wel weten, dat
het éénmaal moeten omploegen van een gewas meer kosten en
nadeel met zich brengt dan de aanschaffing van alle ontsmettings
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middelen in al den tijd, dat hij boer is. Kan of wil men zelf niet
ontsmetten, dan bestaat er thans alle gelegenheid ontsmet zaad aan
te koopen. Als bezwaar tegen aankoop daarvan wordt van ver
bouwerszijde meermalen aangevoerd, dat het zaad niet meer op
kleur kan beoordeeld worden. Men vergeet dan echter, dat, wanneer
andere factoren, die de waarde van het zaad bepalen, zooals de
kiemkracht en zuiverheid, maar in orde zijn, de waarde van het
zaaizaad door een juiste ontsmetting niet verminderd, maar ver
hoogd wordt.
Fusarium lini B o l l . I n h e t v e r s l a g o v e r 1 9 3 7 w e r d r e e d s m e l 
ding gemaakt van het optreden van deze schimmel. Ook dit jaar
werd weer een ernstige aantasting geconstateerd. Voor zoover wij
hebben kunnen nagaan, hebben wij niet te doen gehad met het
optreden van deze ziekte als gevolg van uitzaai van besmet zaad.
Eerder zal gedacht moeten worden aan een aantasting vanuit den
grond. De schimmel kan nl., behalve, dat zij met het zaaizaad over
gaat, ook in den grond achterblijven.
Als middel ter voorkoming kan niet anders worden aangeraden
dan op de perceelen, waar de ziekte is geconstateerd, zoo lang
mogelijk geen vlas te zaaien en zoo mogelijk passe men dit ook toe
op naastliggende perceelen.
„Kwade koppen" en „drietanden" of „kandelaars". Thrips lini
L a d u r e a u en Thrips angusticeps Uzel.
Het eerstgenoemde verschijnsel (zie Pl. II, fig. 4) is reeds vele
jaren bekend, evenals het feit, dat het door thrips wordt veroor
zaakt. Een zorgvuldig onderzoek naar de soort van thrips in de
kwade koppen heeft plaats gehad in 1937 door Ir J. Doeksen1),
waarbij werd vastgesteld, dat de eerstgenoemde soort, die in het
Zuidwesten van het land veelvuldig voorkomt, maar daarentegen in
Groningen en Friesland ontbreekt, de oorzaak der beschadiging is.
Dit verklaart tevens het feit, dat de echte „kwade koppen" in het
Noorden eigenlijk onbekend zijn. Reeds in begin Mei vindt men de
thripsen in grooten getale in de toppen der planten; zij zuigen aan
de blaadjes, die bruine plekjes krijgen, en aan den eindknop. Het
kopje wordt wat dikker dan normaal, wordt bruin en verschrompelt,
zoodat van ernstig aangetaste planten weinig of niets terecht komt.
Het verschijnsel is den vlasboeren in Zuid-Holland, Zeeland en
West-Noord-Brabant maar al te goed bekend.
In Groningen had men dit jaar op vele velden met een ander
verschijnsel, in den aanhef dezes in de tweede plaats genoemd, te
kampen. Als de hoofdstengel een cm of 8 à 10 lang was, staakte
1)
„Kwade koppen van het vlas, veroorzaakt door T h r ip s lini L adu
reau".— Tijdschr. ov. Plantenziekten, éi, 1938, bl. 1.
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hij den groei; de knoppen bij de cotyledonen liepen dan uit en
streefden den hoofdstengel voorbij, waardoor een op een drietand
of driearmige kandelaar gelijkend plantje ontstond. Soms ver
schrompelde de hoofdstengel, evenals bij kwade koppen, vrijwel
geheel, in andere gevallen herstelde hij zich en haalde de zijstengel
weder in. Op pl. II, fig. 3 zijn enkele van deze drietanden of kan
delaars afgebeeld. Steeds waren op de blaadjes van den hoofd
stengel tal van eerst lichte, later bruine verdorrende vlekjes te zien.
In de eerste zending van zulke plantjes, die ons via den Rijkslandbouwconsulent voor de vlascultuur bereikten en toen reeds ver
droogd waren, vonden wij niets, maar toevallig werden ons een dag
later rechtstreeks uit Groningen versehe „drietanden" gezonden,
waarin wij een vrij groot aantal thripsen vonden, die door Ir Doeksen gedetermineerd werden als Thrips angusticeps U z e 1. Ook in
verscheidene volgende zendingen uit Groningen werd steeds deze
soort, nimmer Thrips lini, aangetroffen. Volgens de in noot 1 (pag.
19) aangehaalde publicatie van Ir Doeksen heeft deze nimmer kun
nen waarnemen, dat Thrips angusticeps aandeel heeft in het doen
ontstaan der kwade koppen. Wij hopen nu in 1940 in samen
werking met den Rijkslandbouwconsulent voor de vlascultuur te
kunnen nagaan, of Thrips angusticeps als regel het zoo juist be
schreven verschijnsel veroorzaakt en Thrips lini de echte „kwade
koppen", dan wel of het verschil geweten moet worden aan verschil
in omstandigheden tusschen het Noorden en het Zuiden. Intusschen
wijst het feit, dat de „drietanden", die uit het Zuiden niet eerder
bekend waren, daar, toen men er eenmaal op attent was gemaakt,
ook wel bleken voor te komen, zij het in veel mindere mate dan de
„kwade koppen", eerder op het eerste.
De schade, door het „vertakkingseuvel", zooals een der Groningsche inzenders het karakteriseerde, zoowel in blauw- als in witbloeivlas veroorzaakt, was niet onbelangrijk. Op een perceel merkte
men verscheidene ronde plekken van 2 à 3 m middellijn met het ver
schijnsel op, een ander was voor de helft aangetast, een derde werd
zelfs omgeploegd, terwijl op tal van andere perceelen „drietanden"
gevonden werden.
Nog in Verslag 1938, bl. II1), kon worden medegedeeld, dat op
grond van in dat jaar genomen proeven2) in 1939 op ruime schaal
1)
Als auteursnaam van Thrips lini is daar abusievelijk Durondeau
inplaats van Ladureau vermeld.
2)
Ir. A. O v i n g e, De bestrijding van kwade koppen in vlas. — Tijdschr.
ov. Plantenziekten, 44. 1938, bl. 297.
Ir. J. Doeksen, Iets over de bestrijding van Trips lini met De/ris-sproeimiddelen. — Ibid., bl. 305.
Ir. W. Spoon, Derris tegen thrips in vlas. — Berieht 134 v. d. afd. Handelsmuseu,m van de Kon. Vereeniging Koloniaal Instituut, Amsterdam 1939.

21

tegen Thrips Uni is gespoten met Derrispoeder in water in zoo
danige concentratie, dat de sproeivloeistof één deel rotenon op 5000
deelen water bevat. Toevoeging van een uitvloeier is ten zeerste
gewenscht. Door middel van Bericht 477, in April 1938 uitgegeven
door den Plantenziektenkundigen Dienst en den Rijkslandbouwconsulent voor de vlascultuur, werd dit ter algemeene kennis ge
bracht. Daar de thrips zich in de lente van de voorjarige naar de
nieuwe vlasvelden begeeft, kan bij tijdig spuiten meestal volstaan
worden met bespuiting der randen. Men moet 2, eventueel 3 maal
spuiten naar rato van minstens 1000, beter 2000 liter per ha. De
eerste behandeling zal in den regel in de eerste dagen van Mei
moeten plaats hebben. Ook bestuiving met Derrispoeder gaf zeer
bevredigende resultaten, waarom deze in 1940 met behulp van den
motorverstuiver van den Plantenziektenkundigen Dienst op groote
schaal zal plaats hebben3).
Karwij. Vorstbeschadiging. Talrijk waren in het voorjaar van
1939 de inzendingen van karwij, waarbij rotting van de hoofd
wortels optrad. Er werden geen aanwijzingen verkregen, dat de
rotting het gevolg was van een aantasting van parasitairen aard.
Alles wees er op, dat de karwij van de vorst geleden had. Vele
perceelen zijn omgeploegd moeten worden.
Bruin worden van de karwij. In het najaar van dit verslagjaar
ontvingen wij niet alleen uit het Noorden, maar ook uit andere
gebieden waar karwij verbouwd wordt, klachten over het bruin
worden. Verschillende perceelen werden er zelfs om omgeploegd.
Bij onderzoek van toegezonden materiaal werd aanvankelijk een
aantasting geconstateerd door de zwam Cercospora cari W e s t . et
van Luyk en waar deze zwam ook reeds eerder schade aan
karwij had aangericht (zie verslag over 1937, blz. 18) meenden we,
dat ze ook thans debet was aan het verbruinen. Bij onderzoek van
later ontvangen monsters is echter wel gebleken, dat Cercospora
zeker niet de hoofdoorzaak van het bruin worden is geweest, maar
dat veeleer de zwam Septoria carvi S y d. als zoodanig moest wor
den beschouwd. Bijna zonder uitzondering werden op de bruin ge
worden blaadjes de pykniden van deze zwam gevonden, terwijl zich
ook op nog slechts weinig bruingekleurde blaadjes, waarop nog geen
pykniden voorkwamen, deze bij warm en vochtig bewaren van het
materiaal wel verschenen.
Naast Septoria kwam in practisch alle gevallen en soms in zeer
3)

Ir. L. J. A. de Jonge, Een jaar onderzoek en voorlichting ten dienste
van vlasteelt en vlasbewerking. — Landbouwkundig Tijdschrift, 51, 1939,
bl. 863-884 (zie bl. 868 en 881-882).
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sterke mate, aan de wortels de bekende wortelluis Pemphigus bursarius L. voor. Deze luis leeft in anderen vorm op populieren, waar
zij de bekende gallen aan de bladstelen veroorzaakt. Ongetwijfeld
zal deze luis den groei van de karwij kunnen beïnvloeden, maar
het is wel gebleken, dat deze invloed niet zoo groot is als vroeger
wel gemeend werd. Bij een door den Rijkslandbouwconsulent voor
Noordelijk Groningen tezamen met ons ingesteld onderzoek in het
Oldambt zijn vele perceelen op het bruin worden onderzocht, waar
bij ook telkens gelet werd op het voorkomen van wortelluis. Hierbij
kwamen wij ook gevallen tegen, waarin de karwij zich uitstekend
ontwikkeld had, terwijl de wortels toch flink met luizen bezet
waren. Ook van enkele onzer ambtenaren buiten Wageningen ont
vingen wij dezelfde gegevens. Wij kunnen dan ook gerust aan
nemen, dat het verbruinen niet het gevolg is geweest van de luisaantasting.
Alles bijeengenomen meenen wij, dat het verbruinen in hoofd
zaak moet toegeschreven worden aan aantasting door Septoria.
Daarnaast kan ook het optreden van Cercospora en wortelluis van
eenige beteekenis zijn geweest, terwijl zich ook nog enkele gevallen
hebben voorgedaan, waarin het verbruinen blijkbaar bevorderd
werd door slechte groeiomstandigheden.
Waar bij aantasting door Septoria van andere gewassen, zooals
selderij, deze ziekte bestreden kan worden door een bespuiting van
het gewa's met Bordeauxsche of Bourgondische pap of andere koperhoudende middelen, was er alle reden om ook bij de karwij met
zulk een middel een proef te nemen. Door de heeren E. Tydens,
assistent van den Rijkslandbouwconsulent, en H. Schuringa,
assistent van de bedrijfsvereeniging „Oud Oldambt", is een be
spuiting met Bourgondische pap uitgevoerd. De heer Tydens be
richtte echter, dat de bespuiting zulke nadeelige gevolgen voor het
gewas opleverde, dat van het doorzetten van de proef moest worden
afgezien. Toch is het wel gewenscht na te. gaan of wellicht een
vroeger uitgevoerde bespuiting wel mogelijk is zonder dat be
schadiging van het gewas plaats heeft.
Maanzaad. Dendryphium penicillatum F r . I n h e t v e r s l a g o v e r
1932, bladzij 25, is melding gemaakt van een geval van ernstige
aantasting door Dendryphium penicillatum F r. van jonge maan
zaadplantjes. Na dien tijd is deze schimmel hier en daar nog wel
opgetreden op oudere planten, maar dit jaar ontvingen wij weer
een inzending van jonge maanzaadplantjes, die bij onderzoek
door Dendryphium bleken te zijn aangetast. Gelukkig was er nog
iets van het gebruikte zaaizaad aanwezig en bij onderzoek daarvan
bleek het met Dendryphium besmet te zijn. Wij kunnen dan ook
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met zekerheid aannemen, dat de aantasting der jonge plantjes in
verband heeft gestaan met het voorkomen van de schimmel op het
zaad. Door ontsmetting van het zaaizaad zou de schade te voor
komen zijn geweest. Bij genomen proeven is ons nl. gebleken, dat
ontsmetting van met Dendryphium besmet zaaizaad goede resul
taten oplevert.
Hopperupsklaver. Galmugmaden. Dasyneura jaapiana R ü b s.
Ook dit jaar ontvingen wij wederom een paar inzendingen van hop
perupsklaver, die aangetast bleek te zijn door galmugmaden. Het is
wel merkwaardig, dat deze parasiet, die vroeger wegens het niet ol
wellicht in zeer geringe mate voorkomen geen. opvallende schade
veroorzaakt heeft, in de laatste 3 jaren dit wel heeft gedaan (Versl.
'37, blz. 16 en '38, blz. 16). Mogelijk, dat dit in verband staat met den
iets toegenomen verbouw van de hopperupsklaver.
Paarde- en wierboonen. Apion spec, in het zaad. In een zaadveredelingsbedrijf vond men in den winter bij het verwerken der
boonen zeer vele vliegjes, terwijl in de boonen kleine, naar buiten
uitmondende holten werden aangetroffen. Men hield — terecht —
de vliegjes voor sluipwespen, maar wilde gaarne verder uitsluitsel
over deze diertjes en hun eventueel verband met de lichte beschadi
ging der boonen. De holten waren veel te klein om door larven van
boonenkevers te zijn gemaakt, zoodat de eerst voor de hand liggende
veronderstelling, dat de sluipwespjes parasieten van boonenkevers
zouden zijn, al spoedig moest worden opgegeven. Wij zonden de
diertjes door naar het Laboratorium voor Entomologie der Land
bouw Hoogeschool, waar drs J. Wikke kon uitmaken, dat zij be
hoorden tot het geslacht Sigalphus, Latr.; de soort was niet te
determineeren, daar van dit geslacht nog geen tabellen bestaan.
Bekend is echter dat deze sluipwespjes parasiteeren in de larven
van snuitkevertjes van het geslacht Apion. In de literatuur worden
niet minder dan 8 Apionsoorten vermeld, die in de boonen van Vicia
faba kunnen leven, maar veel schijnt deze beschadiging toch niet
voor te komen. In de boonen werden echter in de bovengenoemde
kleine holten wel ledige vliezige coconnetjes gevonden, zooals sluip
wespen die vaak vervaardigen en die dan ook ongetwijfeld van
Sigalphus afkomstig waren, maar er werden geen levende Apionlarven, noch ook resten van zulke, die door de sluipwesplarven ge
dood waren, gevonden. Dit deed de gedachte opkomen aan de moge
lijkheid, dat de sluipwespjes zelve het zaad als larve hadden aange
tast; er zijn immers eenige sluipwespsoorten bekend, die deze
levenswijze voeren (b.v. Syntomaspis druparum in perezaad, Megastigmus spermotrophus in Douglaszaad, Bruchophagus funebris
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H o w. in klaverzaad). Om zekerheid te krijgen, dat inderdaad geen
snuitkeverlarve in het zaad aanwezig was geweest, maakte de heer
Wilcke een aantal boonen met holten doorzichtig door ze te koken in
melkzuur en daarna een uur in chloralhydraat onder te dompelen.
Na deze behandeling was het materiaal goed helder en doorzichtig
en toen bleek in elke holte de chitineuze kop van een snuitkeverlarf
aanwezig te zijn. Dit maakt het dus wel zeker, dat de boonen oor
spronkelijk zijn aangetast door Apiorî-larven, die de kleine holten er
in gevreten hebben. Maar de parasiteering dezer larven door Sigalphus is zoo sterk geweest, dat alle larven aan de sluipwespen ten
offer zijn gevallen.
Daar dit onderzoek plaats had in den winter, toen alleen doode
sluipwespjes aanwezig waren, verzochten wij den inzender in den
zomer nauwlettend acht te slaan op een eventueele aantasting der
boonen te velde door Apiozdarven. Men heeft echter niets op kunnen
merken, zoodat aan de boven medegedeelde feiten geen biologische
gegevens kunnen worden toegevoegd.
Uien. Mozaïekziekte in voor zaadwinning bestemde uien. Door
den landbouwkundig Ingenieur bij de Nederlandsche Uienfederatie
Ir O. W. C. van Beekom werden wij erop opmerkzaam gemaakt,
dat bij de voor zaadwinning bestemde uienplanten exemplaren voor
kwamen met afwijkende, ziekelijke verschijnselen, die deden denken
aan een mozaïekziekte.
Deze verschijnselen komen hierop neer:
De pijpen (bladeren) staan niet overeind, zooals zulks bij gezonde
planten het geval is, maar hangen slap neer en zijn eenigszins
grauwachtig van tint, zij zijn daarenboven een weinig gegolfd.
Doordat daarenboven de geelgestreepte, soms eenigszins gekromde
zaadstengels klein van stuk blijven, krijgt de geheele plant een
dwergachtig voorkomen, zie Pl. Ill, fig. 6.
Dit ziektebeeld komt geheel overeen met de beschrijving en af
beeldingen, die in de Amerikaansche literatuur gegeven worden van
de Yellow dwarf disease der zaaduien. Deze uienziekte wordt ver
oorzaakt door een virus en komt bijna uitsluitend tot uiting bij de •
voor zaadwinning uitgeplante uien. Vanaf deze perceelen wordt de
smetstof door bladluizen naar het naburige éénjarige gewas over
gebracht. Bij de besmette éénjarige planten komen de ziektever
schijnselen echter lang niet altijd tot uiting, zoodat gezond uitziend
plantmateriaal, dat de zaadteler bestemt als zaaddrager voor het
volgende jaar, toch de smetstof in zich kan hebben. Pas in den loop
van het volgende seizoen zullen de besmette exemplaren de bewuste
ziekteverschijnselen gaan vertoonen.
In Amerika is men er daarom toe gekomen om monsters van ver
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schillende uienperceelen, die voor eventueele zaadwinning worden
aangehouden, 's winters in kassen uit te planten met de bedoeling
het percentage viruszieke planten vast te stellen. Slechts de meest
gezonde partijen worden in het volgende voorjaar voor het winnen
van zaad uitgezet.
Ofschoon dit virus niet met het zaad over gaat, is het toch in het
belang der zaadtelers hun volle aandacht aan deze ziekte te geven,
aangezien de zaadopbrengst van zieke planten veel kleiner is dan
die van gezonde planten. Dat dit verlies vrij hoog kan zijn, bleek
uit een onderzoek door Ir van Beekom ingesteld bij twaalf verschil
lende perceelen. Het percentage door dit virus besmette planten
varieerde van 3 tot 25 %.
Wij raden den uienzaadtelers sterk aan hun voor zaadwinning
bestemde uien op de aanwezigheid van mozaïekzieke planten te
onderzoeken en alle zieke exemplaren spoedig diep te begraven. De
zaadteler houde er voorts rekening mee, dat het eenjarige gewas,
dat naast of dichtbij zieke zaaduien staat, groote kans loopt om
besmet te worden; dergelijke perceelen, die derhalve dicht bij voor
zaadwinning bestemde uien staan, zijn minder geschikt om plantmateriaal te leveren, bestemd voor zaaddragers in het volgende jaar.
Ook al toonen de eenjarige planten geen ziekteverschijnselen, dan
kunnen zij toch wel degelijk met dit virus besmet zijn en het volgen
de jaar zieke zaaddragende planten leveren. Men plante daarom zijn
voor zaadwinning bestemde uien liefst zoover mogelijk van het één
jarige gewas, waaruit men van plan is naderhand het plantmateriaal
te kiezen.
Mochten in een perceel voor zaadwinning bestemde uien blad
luizen optreden, dan bestrijde men die zoo spoedig mogelijk met
een nicotine-oplossing (1 deel nicotine 95-98 % op 1000 deelen water),
waaraan een uitvloeier moet worden toegevoegd.
Behalve in de ui (Allium cepa L.) kan dit virus ook nog aanwezig
zijn in de sjalot (Allium sativum L.) en in de narcissoorten Narcis
sus jonquilla L. en Narcissus tazetta L.
Aantasting van het bloemscherm („zaadbol") en zaadstengel
door Botrytis allii M. De landbouwkundig Ingenieur bij de
Nederlandsche Uienfederatie Ir C. W. C. van Beekom zond ons een
aantal uien-bloemschermen („zaadbollen"), waarvan de bloempjes
voor een grooter of kleiner gedeelte waren afgestorven evenals het
onmiddellijk daaraan grenzende gedeelte van den bloemstengel. Op
het ondereinde van dit afgestorven stengelgedeelte was een grijze
zwam-massa aanwezig, die voor een deel bestond uit sporendragers
met sporen van Botrytis allii, de zwam, die ook het koprot der op
geslagen uien veroorzaakt (zie hierover Med. 90).
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De aantasting van het bloemscherm had blijkbaar plaats gehad
tijdens de bloeiperiode; een gedeelte der bloempjes was afgestorven
en deze hingen dor en verdroogd naar beneden, terwijl de groen
gebleven vruchtjes recht overeind stonden en in het scherm on
middellijk opvielen.
In fig. 6, Pl. III zijn van het linksche bloemscherm („zaadbol")
vrijwel alle bloempjes afgestorven, dus geen vruchtjes tot ontwikke
ling gekomen. Van het middelste scherm hebben nog een klein aan
tal bloempjes en van het rechtsche een groot aantal bloempjes zich
tot vruchtjes kunnen ontwikkelen. Op het ondereind van het afge
storven gedeelte van den stengel ziet men in alle drie gevallen de
zwammassa van Botrytis allii.
De aantasting, die bij de bloempjes een aanvang nam, heeft zich
naar beneden voortgezet tot een eind in den bloemstengel.
Het is duidelijk, dat zaden, die in dergelijke gedeeltelijk aange
taste bloemschermen tot ontwikkeling komen, zeer veel kans loopen
om besmet te worden met sporen van deze Botrytis-soort. Aangezien
het voorts zeer aannemelijk is, dat deze zwam kiemplantjes tot af
sterven kan brengen, zal een ontsmetting van het uienzaad in be
paalde gevallen ongetwijfeld voordeel kunnen opleveren. Ir van
Beekom heeft dan ook van het ontsmetten van uienzaad in sommige
gevallen zeer gunstige resultaten kunnen constateeren (tot 61%
grootere opkomst). Dat in deze gevallen het wegvallen te wijten was
aan aantasting door Botrytis allii, is echter niet vastgesteld.
Droogontsmetting van uienzaad kan geschieden met: Abavitnieuw, Ceresan-nieuw, Fusariol, Germisan droogontsmetter of
Tutan (2—3 g per kg zaad).
Erwten. Galletjes, ver gr Oeningen. Eenige keeren kregen we dit
jaar erwteplanten toegestuurd, waarvan de bloemen in galletjes
waren overgegaan en groen waren gebleven. De vergroeningen
maakten den indruk van mijtengalletjes.
Onze gallenspecialist, Professor Dr W. J. Docters van Leeuwen
te Leersum, heeft nog moeite gedaan eventueele galverwekkers uit
het materiaal op te kweeken, maar dat is hem evenmin als ons ge
lukt. Het materiaal was daarvoor te droog. Trouwens, vroegere
onderzoekers waren te dien opzichte niet gelukkiger. Prof. Docters
van Leeuwen schreef ons dienaangaande: „Bij O. Houard, Les
Zoocécidies des Plantes d'Europe, Vol. III, 1913, vind ik op de blad
zijde onder No. 6987 een mijtgal op de bloem van de erwt aange
haald. Houard verwijst naar een publicatie van C. M a s s a l o n g o ,
Galle e simili produzioni anormali (= Gallen en dergelijke abnor
male voortbrengselen), Marcellia, Vol. VIII, blz. 138. In figuur 5
geeft deze auteur een tamelijk goede afbeelding, welke ongetwijfeld
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bovenstaand geval betreft. Hij zegt, dat het er allen schijn van heeft,
dat mijten de oorzaak zijn, maar dat hij de diertjes niet gevonden
heeft. Hij noemt het een „zoocecideo" met een ?. Houard heeft er
een mijtgal van gemaakt en de beschrijving van Massalongo over
genomen. De oorspronkelijke beschrijving van M. luidt in de ver
taling: „Bij een gekweekte erwtenplant ontwikkelt zich aan de uit
einden van alle bloemsteeltjes in plaats van bloempjes een meer of
minder gelobd glomeraat ter grootte van een kleine hazelnoot, het
welk bestaat uit een groot aantal schutbladvormige draadjes. In de
holten van die draadjes ontwikkelen zich knopjes van kleine schub
jes en vleezige uitwassen. In haar geheel gelijkt de vervorming op
de vergroeningen, die o.a. bij verschillende campanulaceae bekend
zijn en veroorzaakt worden door Phgtoptus-soorten." Ten slotte
meldt M., dat hij noch mijten, noch andere parasieten gevonden
heeft.
Kweekers, die de bovenbeschreven afwijkingen in erwten vinden.,
worden verzocht ons daarvan bericht met materiaal te zenden.
OOFTGEWASSEN

Verschillende vruchtboomen. Vorstbeschadiging. Met spanning
werden de gevolgen van de plotseling ingevallen strenge vorst af
gewacht. Na de vorstperiode werd een zeer merkwaardige bescha
diging geconstateerd, die voor zoover bekend vroeger niet was
waargenomen.
De knoppen waren, behalve de buitenste schubben en blaadjes,
bijna alle groen, dus vrijwel onbeschadigd.
Juist onder de knoppen kwam echter een bruine verkleuring in
het cambium, soms ook in het hout, voor.
Door sommigen werd deze beschadiging zeer ernstig geacht, zij
meenden, dat er van bloei en vruchtzetting niets terecht zou komen.
Anderen, w.o. wij, zagen den toestand minder ernstig in. Zij steun
den daarbij op de ervaring in 1929, toen bij het snoeien, na den
strengen winter, bleek, dat soms ook het cambium bruin verkleurd
was. De takken met verkleurd cambium liepen toen normaal uit.
Laatstgenoemden bleken gelijk te hebben. De verkleuring onder
de knoppen heeft geen nadeelige gevolgen gehad. De boomen bloei
den rijk en 1939 heeft een overvloedigen oogst gegeven.
Kwee-onderstammen hebben wel geleden, vooral in fruitaanplantingen, waar de grond zwart gehouden was en de boomen niet
waren aangeaard.
Appel. Het skeletteermotje Anthophila (Simaethis) pariana L.
had in 1939 een goed jaar. Het diertje komt telken jare voor, maar
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in sommige jaren is de tweede generatie zoo talrijk, dat aangetaste
appelboomen tegen het eind van Augustus bruin zien in plaats van
groen, omdat de door de rupsjes geskeletteerde bladeren bruin wor
den. Ook in 1939 was dit het geval, maar daarbij viel het zeer sterk
op, dat die bruine boomen uitsluitend onbespoten boomen waren.
Waar twee maal tegen de wormstekigheid was gespoten, was vrij
wel niets van door het skeletteermotje aangerichte schade te zien,
klaarblijkelijk doordat de le generatie rupsjes door het loodarsenaat
der tweede bespuiting vergiftigd was en een 2de, op niet bespoten
boomen zeer veel talrijker generatie daardoor uit bleef. Deze be
spuiting is dus werkzaam tegen beide insecten.
De eerste bespuiting tegen wormstekigheid zal ook wel eenige
uitwerking op het skeletteermotje hebben, maar deze valt toch te
vroeg in den tijd om er veel resultaat van te kunnen verwachten.
Een reden te meer om de 2de bespuiting niet over te slaan wordt
dus opgeleverd door het feit, dat hierdoor het skeletteermotje prak
tisch afdoend bestreden wordt.
De appel schijnt wel het meest geliefde voedsel voor de rupsjes
te zijn; dit jaar werd ook eenige malen schadelijk optreden bij mo
rellen waargenomen.
Bladrollers. Onze technisch ambtenaar te Rotterdam, de Heer
L. Eigeman, zette te Klaaswaal een mengsel van appelcider, suiker
en gist uit, om na te gaan, wanneer de vlindertjes van het rupsje
der wormstekigheid, Carpocapsa pomonella L., in massa ver
schenen, ten einde deze dan door een bestuiving met Derrispoeder
te bestrijden. Carpocapsa-vlindertjes werden echter niet gevangen,
maar wel eenige andere soorten van bladrollers, o.a. de groene eike
bladroller Tortrix viridana L., de polyphage Olethreutes (Argyroploce) variegana Hb., en een soort, die de heer G. A. Graaf Bentinck niet met zekerheid kon determineeren. Hij riep daarom de
hulp in van Engelsche lepidopter oiogen; in het British Museum
werd nu vastgesteld, dat het Capua reticulana H b. was, welke soort
nog niet eerder in Nederland was waargenomen. De kleur van het
vlindertje is in hoofdzaak bruin; de rups, die donkergrijs is met
vuilgelen kop en halsschild, leeft volgens de literatuur op Betula,
Salix, Alnus, Prunus, Rosa, Lonicera, Solanum, Humulus en Rubus, waarvan zij op de gewone wijze der bladrollerrupsen blaadjes
aan elkaar spint. Pirus wordt niet genoemd, maar er is geen enkele
reden, waarom een zoo polyphaag insect daarop niet zou voor
komen; een ernstige vijand van onze appelen zal dit, klaarblijkelijk
in Nederland zeldzame, insect echter wel niet worden.
Gangen van bastaardrupsen in goudreinetten. In Verslag 1934,
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biz. 15 is melding gemaakt van het vinden van bastaardrupsen van
de soort Ametastegia (Taxonus) glabrata Fall. De rupsen tasten
de appelen niet eigenlijk aan; zij maken er gangen in om te over
winteren. Zij leven op zuring, Polygonum en verwante planten; een
enkele maal zijn zij ook waargenomen op suikerbieten. In den herfst
kruipen zij in het merg van verschillende planten om daarin te
overwinteren; zij schijnen ook appelen geschikt daarvoor te vinden.
Toch krijgt men den indruk, dat deze overwinteringsplaats hun
niet voldoet, want dikwijls kruipen zij er weer uit, een vrij wijden
gang, soms tot het klokhuis toe, achterlatend. Dit verhuizen ge
schiedt nog, als de appelen reeds geoogst en in kisten gelegd zijn.
In sommige appels werden eenige bastaardrupsen gevonden. Groot
is de schade echter niet. Zij zou te voorkomen zijn door het aan
leggen van lijmbanden in den nazomer; de bastaardrupsen moeten
natuurlijk tegen de stammen opkruipen om bij de appelen te ko
men, en de lijmbanden zouden hun dit beletten. Maar vooralsnog
lijkt de schade niet zoo ernstig, dat deze maatregel noodig zou zijn.
In fruitaanplantingen, waar de grond schoon gehouden wordt en
dus geen zuring en geen Polygonum-soorten onder de boomen
staan, zal men van deze bastaardrupsen geen last hebben.
In Engeland doen zij ook wel op de bovenbeschreven wijze schade.
In 1924 heeft F. A. Petherbridge er in „Annals of applied biology",
XI, p. 24 een uitvoerig artikel over geschreven (Apples attacked by
the larvae of the dock sawfly).
Peer. Aantasting door de appel-Sesia, Sesia = Aegeria myopiformis B o r k h. Dit insect, dat overigens h.t.l. niet vaak voorkomt,
veroorzaakte door het vreten der rupsen tusschen hout en bast op
de stammen van pereboomen in een boomgaard op Zuid-Beveland
ingezonken, kankerachtige plekken. Soms liet de bast los van den
stam, wat evenwel waarschijnlijk mede geweten moest worden aan
aantasting door de pereringworm (Agrilus sinuatus 01.), die althans
in de dikkere boomen ook aanwezig was.
Men vreesde, dat boomen, waarbij dit loslaten van den bast in
ernstige mate plaats had, ten gronde zouden gaan.
Wij gaven in overweging eens de van ouds bekende, maar weinig
toegepaste (zulks tengevolge van de bewerkelijkheid en minder
smakelijke bereiding) Leinenwebersche compositie (zie Meded. 43,
No. 139) te probeeren. In Mei werden de stammen met deze tot een
papierachtige korst opdrogende, uit tabak, bloed, koemest en kalkwater samengestelde substantie ingesmeerd. De boomen hebben
normaal gebloeid en vrucht gedragen. Uitbreiding van de aan
tasting werd niet waargenomen, zoodat men in den herfst hoop had
de boomen te zullen behouden. Of dit echter alleen aan de Leinen-
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webersche compositie te danken is, is niet met zekerheid te zeggen.
Aantasting van het blad door vrijlevende galmijten, Phyllocoptes
Sohlechtendali N a 1.1).
Een fruitkweeker te Hamersveld bemerkte in Juli, dat het blad
van verscheidene jonge pereboomen van de soort Zwijndrechtsche
wijnpeer er geelachtig uitzag, hetwelk aan sterke spintaantasting
deed denken. Door onzen controleur H. Dikstaal werd echter slechts
heel weinig spint gevonden, maar op bladeren, die aan de achter
zijde min of meer bruin waren, vele vrij rond loopende kleine dier
tjes, die galmijten bleken te zijn. Wij meenen wel te mogen aan
nemen, dat deze tot de hierboven genoemde, voor appel en peer in
de literatuur opgegeven soort behoorden, van welke vermeld wordt,
dat zij de aangetaste bladeren eerst doen verbleeken en later bruin
doen worden. De aangetaste boomen waren reeds op een afstand te
herkennen aan de geelachtige kleur en de minder goede blad
ontwikkeling. In den herfst verloren de boomen hun blad te vroeg;
het verdroogde feitelijk aan de boomen, die er bijna uitzagen alsof
zij dood waren.
Toen hij de diertjes en de beschadiging eenmaal kende, vond de
heer Dikstaal beide ook te Harmeien, Blaricum en Amersfoort,
telkens op Zwijndrechtsche wijnpeer, en te Schellinkhout op Win
terjan. Hun aantal was vrij groot; per cm2 waren er een stuk of 5
aanwezig, en zoowel op de onder- als op de bovenzijde van het blad.
Het is niet onmogelijk, dat deze mijt meer voorkomt en grooter
schade doet dan tot dusver bekend is. Wij zullen er in 1940 acht
op geven.
De mijt zou, naar vermeld wordt, in den herfst door lenticellen
of door de insnijdingen, die cicaden in den bast maken om hun
eieren af te zetten, tot op het hout doordringen en daar korstachtige
woekeringen („Inkrustationen") doen ontstaan, die vaak jonge
boompjes in kweekerijen „onooglijk en onverkoopbaar" zouden
maken. Ook daarop zal gelet dienen te worden.
Wanneer de mijt op deze wijze overwintert, zal met winterbesproeiingsmiddelen niets te bereiken zijn. In den zomer zou zij met
minerale oliepraeparaten stellig gemakkelijk te dooden zijn, maar
men kan, zooals bekend is, deze wegens het gevaar voor bladbe
schadiging niet aanwenden op boomen, die regelmatig met Californische pap tegen schurft worden bespoten. Het lijkt ons echter
wel waarschijnlijk, dat de Californische pap zelf voldoende uitwer
king op de mijten zal hebben om te voorkomen, dat de aantasting
van beteekenis wordt. De ernstig, aangetaste boomen te Hamersveld
waren toevallig onbespoten; zij zijn later nog met 1% Californische
1)

Zie over het voorkomen van zulke mijten op zwarte bessen blz. 32.
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pap bespoten, doch dit heeft geen zichtbaar resultaat opgeleverd,
waarschijnlijk doordat de bespuiting plaats had, toen het kwaad
reeds was geschied. Onze aandacht zal eveneens op dit punt ge
richt worden.
Aantasting door de perebladluis, Yezabura piri B. d. F. = Aphis
piri B o y e r. Eenige keeren kregen wij dit jaar klachten over
ernstig door perebladluizen aangetaste vruchtboomen (peren, ap
pelen, pruimen). Het is wel eigenaardig, dat deze bladluis, die in
ons land zeker niet veelvuldig voorkomt (volgens onzen bladluis
specialist D. Hille Ris Lambers tot nu toe vnl. in Z u i d - L i m 
b u r g ) , nu op eenige plaatsen tegelijk gevonden werd, nl.: H e n 
gelo, Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Utrecht.
In E n g e l a n d , waar de luis niet eerder werd waargenomen,
trad ze dit jaar ook op. In 11 a 1 i ë is de luis reeds veel jaren
algemeen en doet daar vaak de appel- en perenoogst mislukken.
Het schijnt, of de luizen de laatste jaren steeds noordelijker komen.
Het was in 1939 een sterk luizenjaar; naast de bovengenoemde
soort kwamen op verschillende gewassen veel andere bladluissoor
ten voort.
Bestrijding in den zomer van alle bladluizen is mogelijk met
zeepspiritus en nicotine-preparaten; vele, ook de zich sterk ver
meerderende perebladluis, in den winter met carbolineum. Een
overzichtelijke beschrijving van de levenswijze van Yezabura piri
vindt men in „The Plantlice or Aphididae of Great Brittain" door
Fred. V. Theobald, II, biz. 300.
Kers. Het kersebloesemmotje, Argyresthia ephippella F., dat
nog al eens schadelijk wordt, doordat de rupsjes de vruchtbeginsels
in de nog gesloten bloemknoppen opeten, trad dit jaar in een boom
gaard te IJsselstein, waarin van onzentwege verschillende carbolineumsoorten en minerale oliepraeparaten met een organische
kleurstof werden beproefd, in zoodanige mate op, dat de oogst der
onbespoten boomen totaal mislukte. De verschillende fabrikaten
bleken alle zeer werkzaam tegen dit insect, dat als ei overwintert.
Vroeg in het voorjaar komen de eieren uit; de kleine groenachtige
rupsjes vreten eerst aan de blad- en bloemknoppen vooral van kers,
maar ook van meidoorn, lijsterbes, appel, peer, pruim, hazelnoot
enz. Als de knoppen zijn uitgeloopen, kruipen zij in de nog ge
sloten bloemknoppen en vreten het vruchtbeginsel op of aan, waar
door de bloem mislukt. In Mei laten de rupsjes zich met uitzon
dering van enkele exemplaren, die aan de schors verpoppen, naar
den grond zakken, waarin zij verpoppen. In Juni—Juli verschijnen
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de kleine motjes1), die eieren aan de knoppen leggen. Deze eieren
zijn blijkbaar zeer gevoelig voor de gebruikelijke winter-oviciden.
Opmerkelijk was, dat de bespoten boomen ook practisch vrij
waren van Monïlia, iets wat reeds jaren geleden meermalen werd
vastgesteld ten opzichte van met carbolineum bespoten boomen
(vooral pruimen), waartegenover echter ook gevallen staan, waarin
een zoodanige uitwerking niet kon worden vastgesteld.
Ook de wintervlinder bleek door de verschillende middelen af
doend bestreden te zijn.
Druif. Necrotische vlekjes in bladeren van Frankenthalerdruif.
In de laatste jaren worden ons in het voorjaar meermalen jonge
scheuten van Frankenthalerdruif toegezonden, waaraan bladeren
voorkomen met droge, bruine, hoekige, eenigszins glimmende vlek
jes. Het bladweefsel is ter plaatse afgestorven; soms valt het
doode weefsel eruit, zoodat gaatjes ontstaan (Pl. I, fig. 1).
Dit verschijnsel treedt bij bepaalde boomen op en komt telken
jare weer terug. Het eigenaardige is, dat op een en denzelfden
gesteltak eerst normale scheuten kunnen ontstaan, vervolgens zieke
en daarna weer normale.
Het kan zelfs voorkomen, dat aan een zieke scheut naderhand
weer normale bladeren ontstaan, zij het ook, dat deze wat kleiner
blijven dan normaal het geval is.
Wanneer aan een zieke scheut druiventrossen hangen, dan blijken
de bessen zoogenaamd éénpitters te zijn.
De boom kan door dit verschijnsel ernstig lijden. De tuinders
gaan er gewoonlijk toe over om dergelijke afwijkende scheuten met
een kleiner of grooter stuk gesteltak af te zagen.
De oorzaak van deze necrotische vlekjes hebben wij nog niet
kunnen vaststellen.
Zwarte bes. Aantasting van het blad door vrijlevende galmijten,
Phyllocoptes spec. De Directeur van de R.K. Land- en Tuinbouw
school te Breda, Dr Ir I. Rietsema, moest een partij ter keuring
aangeboden jonge zwarte bessestruiken afkeuren wegens te klein
en bronskleurig blad, waarop hij op dat oogenblik een vrij groot
aantal mijten vond. Korten tijd later, toen zeer koud weer was
ingetreden, waren er nog maar weinig exemplaren te vinden, -zoodat wij op ons toegezonden bladeren niet meer dan een enkele doode
!) In 1939 had, blijkens waarnemingen van onzen controleur den Heer
K. Diks taal, [de hoofdvlu°ht plaats tusschen 23 en 27 Juni. Hij heeft
getracht de eiafzetting waar te nemen, doch is daar evenmin in geslaagd
als in het vinden der eieren.
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mijt konden ontdekken. Deze was echter voldoende gaaf om vast
te kunnen stellen, dat zij tot het geslacht Phyllocoptes behoorde.
Ons is geen aantasting van zwarte bessen door zulke mijten
bekend; misschien hebben wij hier met een soortgelijk geval te
doen als op bl. 30 van peer is vermeld, weshalve wij ons voorstellen
in 1940 ook aan het voorkomen van en de eventueele schade door
vrij levende galmijten op zwarte (en andere) bessen onze aandacht
te wijden.
Braam. Bladrollerrupsjes van Notocelia uddmanniana L. Op een
fruitbedrijf op Zuid-Beveland werden in Mei de bladeren aan de
toppen van braamscheuten bijeen gesponnen en aangevreten door
bruinroode, van een zwarten kop voorziene bladrollerrupsjes. Of
schoon wij deze beschadiging niet eerder hadden gezien, meenden
wij wel te mogen vaststellen, dat wij met aantasting door het boven
genoemde bladrollertje te doen hadden. Dit werd bevestigd door het
verschijnen van een vlindertje uit een door ons bewaard popje op
18 Juni. Het 6—9 mm lange, grijsachtig bruine vlindertje, dat grijs
witte, met donkerder en roodachtige vlekken geteekende voor
vleugels heeft (van die vlekken valt een vrij groote, driehoekige,
midden aan den onderrand der vleugels, nog al sterk in het oog),
vliegt van midden Juni tot in Augustus. De eieren worden afzon
derlijk aan de bovenzijde der bladeren gelegd, gewoonlijk niet meer
dan één per blad. Na 14 dagen komen zij uit en de rupsjes vreten
dan een weinig aan de nog dichtgevouwen jongste blaadjes, die
zij even aan elkaar spinnen. In Augustus reeds kruipen zij in den
grond ter overwintering; in April komen zij daar weer uit en trek
ken naar de toppen der scheuten, die zij aan elkaar spinnen en
waarvan zij de bladeren en vaak den eindknop opeten. Tegen eind
Mei of begin Juni verpoppen zij.
Als men zoo omstreeks midden Mei de aangetaste scheuten, die
dan gemakkelijk te herkennen zijn, afsnijdt en met de rupsjes ver
nietigt, zal men deze plaag spoedig de baas kunnen worden.
LAAN- EN PARKBOOMEN
BOOMKWEEKERIJGEWASSEN EN BOSCHBOUW

Wilg. Aantasting door aardvlooien en snuitkevers. In een kweekerij op Zuid-Beveland stonden jonge wilgen in April—begin Mei
kaal ten gevolge van aantasting door de bekende fraaigekleurde
aardvlooien van het geslacht Crepidodera, die veel op wilgen voor
komen. Zoodra de knoppen zich begonnen te ontwikkelen, werden
ze vernield. Op de plaatsen, waar zij gezeten hadden, werden boven
dien gaatjes gevreten. Naar onze meening werd dit laatste niet
3
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gedaan door de aardvlooien, maar door kleine, zwarte oi iets grootere, roodachtige snuitkevers, die zich bij de zending bevonden.
Deze werden door Dr D. L. Uyttenboogaart op ons verzoek ge
determineerd. De kleine zwarte behoorden tot de soort Balanobius
salicivorus Payk., wier larven in de bekende roode, boonvormige,
door bastaardrupsen van het geslacht Pontania veroorzaakte gallen
leven. De kevers eten van het bladmoes der bladeren, bij voorkeur
langs de nerven, maar schade van beteekenis wordt niet aange
richt. De bovenbedoelde gaatjes werden hoogstwaarschijnlijk ge
maakt door de roodachtige snuittorren, die gedetermineerd werden
als Dorytomus Longimanus Forst., die eigenlijk op populieren
thuishoort, maar meermalen op wilgen is gevonden. Van schade
wórdt in de literatuur niet gesproken, maar Dr Uyttenboogaart
zag enkele jaren geleden bij Zwolle een geval, waarin de verwante
soort D. taeniatus F. in een griend veel wilgentakjes op dezelfde
wijze had aangeknaagd als dit op Zuid-Beveland was geschied.
Bestrijding der aardvlooien kan gemakkelijk geschieden door
bestuiving met Derrispoeder, waarvoor Dorytomus misschien ook
niet ongevoelig zal zijn.
Beuk. Sterfte door te hoogen grondwaterstand. Reeds in den
zomer van 1937 werd door een grondbezitter opgemerkt, dat zijn
beukeboomen langs een landweg zuidwest van Yeenendaal zeer dun
in het blad zaten en er kommerlijk bij stonden. Dit waren nog vrij
jonge boomen, doch ook de oude boomen aan den weg van het dorp
Yeenendaal naar het station, de Kerkewijk, vertoonden over een
tamelijke lengte van den weg dezelfde verschijnselen. Bij onderzoek
ter plaatse kon geen parasitaire oorzaak worden gevonden. Gedacht
werd aan invloed van een late nachtvorst over het daar laag gelegen
terrein; daar de knoppen gezond waren, werd gehoopt, dat in 1938
de boomen zich zouden herstellen. Dit was niet het geval; de toe
stand was integendeel in 1938 nog aanmerkelijk slechter; vele boo
men bleken gestorven te zijn. Weer werd vruchteloos naar een para
siet gezocht, doch in 1939 werd naar onze meening de verklaring ge
vonden. Op ons verzoek werden wij er mede in kennis gesteld, toen
de boomen aan de Kerkewijk gerooid werden. De opzichter van
den Provincialen Waterstaat te Doorn deelde ons daarbij mede,
dat uit aan hem verschafte inlichtingen gebleken was, dat de
greppels langs den weg in den vorigen en waarschijnlijk ook in
den daaraan voorafgaanden winter, geruimen tijd vol water hadden
gestaan. Bij ons bezoek ter plaatse in hét vroege voorjaar van 1939
bleek dit wederom het geval te zijn. Afwatering van deze greppels
was door vele dammen er in onmogelijk; het geheele terrein was
zeer drassig. Wij zijn dan ook van meening, dat het kwijnen en
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afsterven der beukeboomen te wijten is aan de onvoldoende afwate
ring, waarvan vrijwel alle beuken langs de Kerkewijk het slacht
offer zijn geworden.
Waarschijnlijk heeft daarbij nog medegewerkt het feit, dat het
wortelgestel van deze boomen door het herhaaldelijk verrichten
van graafwerk voor het leggen van gas- of andere leidingen en
electrische kabels, soms slechts op % m van de stammen, zeer ge
leden moet hebben. Naar medegedeeld werd, is er een tijd geweest,
dat vrijwel elk jaar langs de boomen een of ander graafwerk werd
uitgevoerd. Een gedeelte der wortels werd daarbij natuurlijk door
gekapt, en wanneer dit herhaaldelijk geschiedt, behoeft het niet te
verwonderen, dat zulke boomen hun weerstandsvermogen tegen
schadelijke invloeden verliezen.
Iep. Beschadiging van iepeboomen door lichtgas. Yan een 6-tal
zware iepeboomen, staande langs een der wegen te Schagen (N.H.),
viel in het voorjaar de schors af tot op een hoogte van 2 m. In het
voorafgaande jaar was dit verschijnsel ook reeds geconstateerd,
maar toen gold het slechts één boom.
Dit loslaten van de schors bij verschillende langs een weg staande
boomen deed ons in sterke mate denken aan beschadiging door
lichtgas. Wij verzochten daarom onzen Controleur te Sint Paneras,
den heer A. van Herwijnen, in deze richting een onderzoek ter
plaatse in te stellen.
De bewuste boomen stonden langs een weg, waarvan het dek
geasfalteerd was, maar de boomen zelf stonden op een vrijgelaten
strook, terwijl zij aan weerskanten van den weg over zooveel open
grond konden beschikken als zij maar wenschten.
In het midden van den weg liep een gasleiding op ongeveer 2 m
afstand van de boomen. Aangezien men begrijpelijkerwijze het weg
dek niet direct wenschte 'te vernielen, was het niet mogelijk na te
gaan of de onder het wegdek aanwezige wortels inwendig blauw
verkleurd waren, hetgeen bij vergiftiging door lichtgas het geval
is. De grond, afkomstig uit een 50—75 cm diep gat in de onmid
dellijke nabijheid van den stam, gaf in 't geheel geen gaslucht af.
Dit wil echter nog niet zeggen, dat er ook geen gas in den grond
aanwezig is. Lichtgas, dat over een vrij grooten afstand door den
grond moet strijken, verliest zijn typischen geur en wordt dus
reukeloos.
Om de al of niet aanwezigheid van lichtgas onder het wegdek
vast te stellen, hebben wij in overweging gegeven in het wegdek een
aantal dunne buizen loodrecht in den grond te slaan. Is gas in den
bodem aanwezig, dan zal dit in deze buizen opstijgen en aan het
open boveneind te constateeren zijn, b.v. langs chemischen weg.
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Wij hadden in vroegere jaren deze methode, die weinig tijd vor
dert en ook het voordeel heeft, dat ze het wegdek niet beschadigt,
wel eens zien toegepast door arbeiders van de gasfabriek, die eventueele lekken in de gasleidingen moesten opsporen.
De heer Van Herwijnen heeft daarop in samenwerking met
den Directeur - der Gasfabriek op de volgende wijze een onderzoek
verricht.
Een aantal buizen ter lengte van ongeveer 1 m werden op regel
matige afstanden loodrecht door het wegdek in den ondergrond
geslagen. Deze buizen waren aan den onderkant voorzien van een
paar dwarse openingen en aan den bovenkant was een klein buisje
van kleineren diameter, waarin een stukje filtreerpapier, gedoopt
in Natrium-Palladium-chloruur. Strijken nu gassen, die reduceerende verbindingen bevatten (b.v. het CO van het lichtgas), langs
dit filtreerpapier, dan neemt het witte papier een zwarte kleur aan
(na 5—15 min.).
Bij de te Schagen in het wegdek geplaatste buizen werd in vier
gevallen het filtreerpapier spoedig zwart van kleur, in één van
deze gevallen was het zelfs mogelijk het ontwijkende gas te doen
vlam vatten. Ook de typische geur van lichtgas kon worden waar
genomen. Alles tezamen genomen was er voldoende reden om aan
te nemen, dat inderdaad onder het wegdek lichtgas aanwezig was
ten gevolge van een lek in de gasleiding en dat de ziekteverschijn
selen der langs den weg staande boomen aan gasvergiftiging te
wijten waren. Aangezien men het wegdek niet wenschte te ver
nielen, kon het lek niet verder worden opgespoord. Omdat het toch
een niet rendabel gedeelte van de gasleiding betrof, is dit gedeelte
afgesloten en buiten bedrijf gesteld.
Het zwart verkleuren van het in Natrium-Palladium-chloruur ge
drenkt filtreerpapier berust op een reductie-proces. Behalve door het
in lichtgas aanwezige CO kunnen ook andere reduceerende stoffen
eenzelfde reactie teweeg brengen. Het zwart verkleuren alleen geeft
derhalve geen volkomen zekere aanwijzing, dat lichtgas aanwezig
is, maar wel een meer of minder groote waarschijnlijkheid. Een
volkomen zekere methode om CO aan te toonen, geeft de spectraalanalyse met behulp van bloedkleurstof. Het is hier niet de plaats
om op deze chemische kwestie nader in te gaan.
Verschillende coniferen. Vorstbeschadigingen. In het voorjaar
viel het op, dat verschillende coniferen bruine, afgestorven naalden
vertoonden. Zoo ontvingen wij ook eenige Cryptomeridioten, waar
van de naalden eveneens waren afgestorven. Alhoewel wij in dit
geval op de naalden rose sporenhoopjes van een Fusarium-soort
aanwezig vonden, houden wij het er toch voor, dat ook deze Cryp-
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tomeria-naalden, evenals die van andere coniferen, ernstig van de
in December 1938 opgetreden vorst geleden hebben. De op de naal
den aanwezige Fusarium-soort zal vermoedelijk slechts secundair
zijn opgetreden.
W o l l e n w e b e r en R e i n k i n g schrijven hierover in hun
boek „die Fusarien" (1935) op blz. 175: „Nadeln und Zweige älterer,
frost beschädigter Coniferen sind in Schmuckanlagen oft von
Fusarium lateritium (= Gibberella baccata) besiedelt, deren Patho
genität jedoch nicht erwiesen ist."
Den. Dennenbladwesp, Diprion (Lophyrus) pini L. In 1939 deden
de bastaardrupsen van deze bladwesp op verschillende plaatsen,
de Velu we, bij Zeist, Driebergen, Doorn en Leersum, weder meer
schade dan in 1938. Vanwege het „Comité ter bestudeering en be
strijding van insectenplagen in bosschen" werd door Dr Ir J. J.
Fransen o.a. onderzocht, in hoeverre het mogelijk was het tegen
dit insect zeer werkzame Derrispoeder voor de bestuiving van
bosschen te vermengen met goedkoope poeders als mergel en Thomaslakkenmeel als draagstof in plaats van de veel duurdere talk;
daardoor zou deze bestuiving economisch aanmerkelijk beter
uitvoerbaar worden. Ook de werking van Pyrethrum- en Derris
poeder elk afzonderlijk en gemengd werd nagegaan. Men zie voor
nadere bijzonderheden het artikel hierover van Dr J. J. F r a n s e n,
„Biologische waardebepaling van de ter bestrijding van schadelijke
insecten gebezigde aanrakingsgiften" in „Landbouwkundig Tijd
schrift", 51e jg., 1939, bl. 312—362.
Wellicht mag het als bijzonderheid gelden, dat bastaardrupsen
van D. pini in November bij Schovenhorst onder Putten gevonden
werden op Pinus nigra var. corsicana, welke variëteit niet eerder
als voedsterplant voor dit insect genoemd schijnt te zijn. Daar het
echter, behalve op silvestris, ook wel is waargenomen op P. nigra
var. austriaca, mughus, Cembra, Strobus en Banksiana, is het niet
verwonderlijk, dat het ook P. nigra corsicana kan aantasten. Diprion
sertifer Geoff r. (= Lophyrus ruf us L.) wordt wèl genoemd als
op P. nigra in 't algemeen voor te komen. De bastaardrupsen van
Schovenhorst waren echter ongetwijfeld niet van deze soort, maar
van D. pini.
Abies grandis. Bladroller, Epiblema proximana H. S. In 1931
maakte de toenmalige nestor onzer entomologen, wijlen Dr J. Th.
Oudemans, attent op bovengenoemd bladrollervlindertje, welks
rupsen in dat jaar door hem waren waargenomen op Abiës grandis
op Schovenhorst (zie „Entomologische Berichten", No. 183, Vi 1932,
p. 342). In ons Verslag over 1932 (bl. 51) werd melding gemaakt
van een aantasting van Douglasspar door dit insect. In de jaren
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daarna bereikten ons geen klachten er over, maar in 1989 nam de
heer Dr Th. J. Oudemans wederom een sterke vermeerdering enlang
niet onbeteekenende schade waar door dit rupsje in dezelfde Abiës
grandis-aanplant, waarin wijlen Dr J. Th. Oudemans het destijds
had bestudeerd. Daar het rupsje in den bovengrond overwintert,
heeft de heer Th. J. O. getracht door diep omspitten van den grond
de rupsjes zoo diep onder te brengen, dat uit de pop gekomen
vlindertjes niet naar de oppervlakte van den grond konden komen,
eventueel de ondergebrachte rupsjes niet naar de bovenste laag
om daarin te verpoppen.
In 1940 zal moeten blijken, of deze verwachting bewaarheid zal
worden.
Inmiddels heeft de heer O. in het Boschbouwkundig Tijdschrift
van Maart 1940, blz. 109 een artikel over dit insect gepubliceerd,
waarnaar voor bijzonderheden over de levenswijze, evenals naar het
bovenaangehaalde in de „Entomologische Berichten", verwezen
moge worden.
WARMOEZERIJGEWASSEN

Boerenkool. Spanrupsen van Larentia fluctuata L. Te Meppel
werd eind September—begin October een veldje boerenkool vrij
ernstig beschadigd door spanrupsjes, die, afgaande op de beschrij
ving van de eenige spanrupssoort, die nog al eens op kool schijnt
voor te komen, tot geen andere dan deze hierboven genoemde kon
den behooren. Wij zeiven hadden deze beschadiging nimmer te
voren waargenomen; uit de bladeren werden stukken en gaten
gegeten, zie Pl. IV, fig. 7.
De rupsen overwinteren; het vlindertje verschijnt in de lente.
Wij hebben een aantal rupsen bewaard, in de hoop vlindertjes te
zullen zien verschijnen *).
Een klein proefje werd genomen om te zien of bestrijding, indien
die noodig mocht zijn, kan plaats hebben met Derrispoeder. De
met Derrispoeder bestoven rupsen reageerden 6 uur na de be
stuiving nog in het geheel niet daarop, maar in den loop van den
volgenden dag stierven zij alle. Deze spanrupsen kunnen dus met
Derrispoeder even zoo goed bestreden worden als andere koolrupsen.
Tomaat. Bacterie-verwelkingsziekte, veroorzaakt door Aplanobacter michiganense E. F. S. Te Groessen trad deze ziekte bij ver
schillende kweekers in zoo ernstige mate op, dat groote schade werd
1) Deze hoop is in 1940 in vervulling gegaan; de vlindertjes bleken in
derdaad tot de genoemde soort te behooren.
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teweeggebracht. Yele planten waren in begin Juli nog vóór er een
vrucht geplukt was totaal verwelkt, met bruingele, verschrompelde
bladeren (Pl. V, fig. 9); andere planten waren toen nog wel ten deele
groen, maar de oudste bladeren waren toch ook reeds bruin en
verdroogd. De aanwezige vruchten zaten zeer los aan den steel. In
sommige warenhuizen was nauwelijks een plant te vinden, die er
volkomen gezond uitzag. De zieke planten stonden vaak in groepen
en rijen bij elkaar. De wortels waren volkomen gezond, maar in de
vaatbundels der stengels en bladstelen was een bruingele verkleu
ring zichtbaar, terwijl vaak het merg over een grootere of kleinere
lengte bruin en rottig was, zoodat de stengels op zulke plaatsen
slap en zacht aanvoelden; zie Pl. V, fig. 10. Van buiten was echter
niets van eenige verkleuring te zien. Het merkwaardige was, dat
alle zieke planten, zooals met zekerheid was na te gaan, opgegroeid
waren uit één ons zaad, dat afgeleverd was als zaad van de soort
Tuckwood. De planten, die er uit opgegroeid waren, behoorden
echter zeer kennelijk niet tot deze soort.
De bovenbeschreven verschijnselen komen eenigermate overeen
zoowel met die, welke optreden bij de gewone Verticillium-verwelkingsziekte, veelal slaapziekte genaamd, als bij de bovengenoemde
bacterieziekte. Maar bij de eerste wordt het merg niet bruin, zooals
hier wèl het geval was, en bij de tweede vertoonen zich lange bruine
strepen op de stengels. Was het Verticillium, dan was het moeilijk
een verklaring te vinden voor het enkel en alleen voorkomen der
ziekte in planten in verschillende kassen, maar uit hetzelfde zaad
gegroeid. Wel ware aan te nemen, dat dit afkomstig was van een
ras of een kruising, die bijzonder weinig weerstand kon bieden
aan Verticillium. Daar echter de aantasting door deze zwam van
den grond uitgaat, zou in dat geval de grond in de verschillende
warenhuizen, waar de ziekte optrad, al heel sterk besmet moeten
zijn. En dan zou men toch zeker in het vorige jaar11ook wel reeds
last van de ziekte hebben gehad, hetgeen niet het geval was geweest,
naar met zekerheid verklaard werd.
Indien Verticillium de oorzaak is, is het met behulp van een
zeer eenvoudige techniek steeds mogelijk, de zwam in het labora
torium uit zieke plantendeelen te laten opgroeien. Daar het hier
een voor de betrokkenen zeer belangrijke zaak betrof, werden 40
steriel uit zieke stengels gesneden stukjes op steriele voedings
bodems geplaatst, en evenveel schijfjes van zulke stengels in glasdoozen op vochtig papier gelegd. Op geen der 80 schijfjes ver
toonden zich maar eenige schimmelontwikkeling, maar wel waren
na 2 X 24 uur op vrijwel elk schijfje een of meer kleine slijmerige
druppeltjes verschenen, die geheel uit zeer kleine, zich niet be
wegende bacteriën bestonden. Ofschoon dit het reeds in de hoogste
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mate waarschijnlijk maakte, dat wijj hier met een bijna epidemisch
optreden van Aplanobacter michiganense te doen hadden, moest
toch nog het exacte wetenschappelijk bewijs geleverd worden. Daar
voor hebben wij de hulp ingeroepen van het Laboratorium voor
Microbiologie der Landbouwhoogeschool.
De landbouwkundige Dr Ir K. T. Wieringa heeft vastgesteld, dat
ontwijfelbaar A. michiganense in alle zieke planten aanwezig was.
Het was niet meer mogelijk iets te doen om de aangetaste planten
te redden. Slechts kon den telers nog den raad gegeven worden de
kennelijk zieke planten in het geheel niet meer aan te raken, het
uitbreken van dieven bij op het oog nog gezonde planten tot het
uiterste te beperken en steeds eerst in de gezonde warenhuizen of
deelen daarvan (dat waren dus die met planten uit zaad van andere
herkomst) en daarna in die met zieke planten te gaan werken, in
geen geval andersom. Het feit, dat de zieke planten veelal in rijen
en groepen bijeen stonden, is nl. te verklaren uit het overbrengen
der besmetting van slechts enkele zieke planten uit, die uit besmet
zaad zijn opgegroeid. Deze overbrenging heeft voornamelijk plaats
met het uitbreken der dieven, en dan loopen de planten in de buurt
der primair zieke natuurlijk het meest kans besmet te worden,
zoodat vooral in den aanvang de ziekte groepsgewijs optreedt.
Worden de zoo juist aangegeven voorzorgsmaatregelen niet ge
nomen, dan verbreidt zij zich snel over de geheele kas. Bij de telers,
bij wie de ziekte op het tijdstip, dat haar oorzaak werd vastgesteld,
nog niet te zeer verbreid was, breidde, waarschijnlijk dank zij het
opvolgen van onzen raad, de ziekte zich niet sterk meer uit, zoodat
nog een halven tot driekwart oogst verkregen werd. Bij dengene, bij
wien de ziekte van den aanvang af het ergst optrad (daar werd de
foto gemaakt) mislukte echter vrijwel het geheele gewas.
Een gevaar voor de telers, bij wie de ziekte is opgetreden, is
gelegen in het feit, dat vrij zeker de grond, al is het maar alleen
door de afgevallen vruchten, met bacteriën besmet is geraakt. Toch
moet men dit gevaar niet overschatten, daar bacterie-ziekten nu
eenmaal zeer grillig in haar optreden zijn, zoodat het zeer goed
gebeuren kan, dat men in 1940 niets van de ziekte zal bespeuren.
De kans op een hernieuwd optreden van de ziekte in dezelfde
warenhuizen bestaat echter zeer zeker, als de grond niet ververscht
of met stoom of met de sterk bactericide formaline (zie Meded. 26,
bl. 49 en 51—54) ontsmet kan worden.
Wat den overgang met het zaad betreft, de mogelijkheid daarvan
is onomstootelijk vastgesteld. Men zie hierover Meded. 26, bl. 23.
Het zaad kan inwendig besmet zijn, als het nl. afkomstig is van
zieke planten. Ook kunnen bacteriën uitwendig terecht komen op
zaad, dat van gezonde planten afkomstig is, als nl. bij het bereiden
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van het zaad eenige zieke vruchten mede in bewerking zijn ge
nomen. Meestal worden slechts enkele planten uit besmet zaad
ziek, maar dit is voldoende om, als de ziekte niet tijdig herkend
wordt, haar vooral met het uitbreken der dieven over gezonde plan
ten te verbreiden.
In de meeste gevallen kan men den zaadleverancier niet aan
sprakelijk stellen, daar deze gewoonlijk niet zal weten, dat de ziekte
in het gewas, waarvan het zaad is gewonnen, voorgekomen is. In
dit geval gevoelde de leverancier zich toch verantwoordelijk, al was
hij er volkomen onbewust van geweest, dat het laatst door hem
geleverde partijtje zaad besmet is. Hij is althans de gedupeerde
telers zooveel mogelijk tegemoet gekomen.
Ook in Limburg hebben zich in 19B9 eenige gevallen van deze
ziekte voorgedaan bij planten uit zaad van één leverancier. Het is
dus wel zaak elk gewas, dat voor zaadwinning gebruikt zal worden,
uiterst zorgvuldig op het voorkomen van de bacterieverwelkingsziekte te onderzoeken.
Tuinboonen. Zwarte, rottende plekken op de boonen. Galmugmaden. In ons Verslag over 1936 werd op bl. 27 mededeeling ge
daan van een ernstige ziekte bij groote boonen, „die op de peul
een groote, zwarte vlek hadden, waaronder de schil en de inhoud
in rotting verkeerden. In de weeke massa bevonden zich een groot
aantal geelwitte galmugmaden". Ofschoon ons ook in de jaren na
1936 telkens weer zulke boonen werden toegezonden, is het nog steeds
niet gelukt uit de maden galmuggen te verkrijgen, zoodat de iden
titeit dezer diertjes nog steeds niet vast staat. Wel bleek uit een
in 1938 reeds gedane waarneming, die in 1939 kon worden herhaald,
dat de maden waarschijnlijk wel de primaire oorzaak der rotting
zijn. Wij vonden nl. herhaaldelijk de maden in het sponzige weef
sel, waarmede de binnenkant der scheeden is bekleed, vlak naast,
om zoo te zeggen op de grens van het zwarte gedeelte, dat daar ter
plaatse nog niet zoo rot is als verderop in het zwart verkleurde
deel. Het schijnt dus, dat tengevolge van de werkzaamheid der
maden dit weefsel afsterft, zwart wordt en in rotting overgaat,
welke rotting dan op de jonge boontjes overgaat.
Een assistent van den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst uit Gro
ningen deelde ons mede, dat de aantasting in 1939 minder erg was
dan in de voorafgaande jaren. Bovendien was hem opgevallen, dat
veel meer aangetaste boonen voorkwamen in een perceel, dat slecht
stond, dan in gewas met goeden stand.
Onze aandacht blijft bij voortduring op deze nog onbeschreven
en weinig bekende aantasting gevestigd.
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Komkommer. Beschadiging van jonge komkommerplanten ten
gevolge van het bestrijken der verwarmingsbuizen met een soort
ïak of vernis (Black Varnish). In ons verslag over het jaar 1928
(blz. 22) maakten wij melding van het afsterven van pas uitgeplante
tomaten ten gevolge van dampen van verwarmingsbuizen, die be
streken waren met Emaline, een soort lak, die naar onze meening
veel overeenkomst heeft met Black Yarnish, een teerproduct. In het
afgeloopen verslagjaar kregen wij kennis van een dergelijke be
schadiging bij jonge komkommers. Er trad een groeibelemmering
op; de bladen krulden om en het hartblad kreeg een bruinen rand.
Typisch was, dat de bladeren eigenaardig bros aanvoelden. De ge
ringste aanraking, het gewone overbroesen,, was vaak al voldoende
om de bladeren te doen afvallen. Er kwamen planten voor, waarvan
de kop niet uitgroeide, maar bleef zitten. Er vormden zich in den
kop eenige bladeren en bloèmen op een hoopje. Later groeide uit
dien kop weer een scheut.
Achteraf bleek, dat de oorzaak gezocht moest worden in het be
strijken der verwarmingsbuizen met Black Yarnish. Telkens als
vanwege de koude wat harder gestookt moest worden, traden boven
genoemde verschijnselen weer op den voorgrond. De aanplant had
zeer veel geleden, er waren verschillende planten dood gegaan.
Snijboonen. In onze jaarverslagen over 1934 en 1935, resp. blz. 20,
fig. 4 en blz. 23, fig. 2 maakten wij melding van verkleuringen in
peulen van snijboonen, waarvan de oorzaak ons indertijd onbekend
was: „deze (verkleuringen) waren niet steeds dezelfde; op de eene
„peul deden zij zich voor als eenigszins ingezonken, bruine, onregel„matig verloopende strepen, op een andere peul waren deze bruine
„verkleuringen niet ingezonken en veel minder scherp begrensd.
„De teekening kon een zeer vaag verloop hebben. Meermalen had„den deze bruine teekeningen den vorm van een kleineren of groo„teren onvolkomen ring. Gewoonlijk vertoonden alle vruchten van
„één plant deze afwijking, in enkele gevallen slechts een gedeelte
„van de peulen."
Volgens een in 1935 door ons ingesteld onderzoek leek het alsof
deze afwijking der snijboonen niet met het zaad overging.
Thans zagen wij in een buitenlandsch tijdschrift (Mitt. a.d. Biol.
Reichsanstalt f. Land.- u. Forstwirtsch. H. 59, Juni 1939, blz. 68)
een afbeelding van boonen-scheden, die afwijkingen vertoonden, die
ons sterk deden denken aan de vroeger door ons beschreven ziekte
verschijnselen. Volgens een in Duitschland verricht onderzoek zou
den deze afwijkingen te wijten zijn aan een virus, en wel aan een
„Ringspof'virus van de tabak.
Overigens is er nog weinig onderzoek over deze virusziekte bij
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boonen verricht, zoodat er nog weinig bijzonderheden over bekend
geworden zijn.
Bloemkool. Hartloosheid. Door onzen ambtenaar te Roosendaal
werd waargenomen, dat in dubbele bakken met Lecerf bloemkool
het bekende verschijnsel der hartloosheid vrij sterk optrad in de
planten in het midden en aan de bovenzijde der bakken. Bij de
planten langs den lagen kant der bakken kwam niet één hartlooze
voor. Het verschijnsel vertoonde zich eenigen tijd na de verwijde
ring der ramen. De in het hoogere bakgedeelte gegroeide planten
hadden, toen de ramen er nog op lagen, warmer gestaan en waren
weliger gegroeid, terwijl de in het lagere deel gegroeide planten
korter waren en meer „afgehard". Beide groepen reageerden dus
verschillend met betrekking tot \ de hartloosheid. Verdere obser
vaties van dezen aard kunnen zeer nuttig zijn om het probleem der
hartloosheid, waarvan de oorzaak nog onbekend is, op te lossen.
BLOEMISTERIJGEWASSEN

Verbena venosa. Motluis, Trialeurodes vaporariorum W e s t w.
In een, als border aan weerszijden van een wegje aangelegd plant
soen te Wageningen bleek de paarsbloemige Verbena venosa in
den herfst zeer sterk aangetast door de bovengenoemde kasmotluis,
meer algemeen als „witte vlieg" bekend. Zie over het voorkomen
van dit insect buiten de kassen Verslag 1938, bl. 30. Ook in dit
geval was de kans groot, dat de planten in den zomer van uit een
niet ver verwijderd kasje van een bloemist waren aangetast. Be
halve de genoemde Verbena-soort waren ook gewone Verbena's,
Dahlia's, Salvia's en Ageratum's aangetast, echter geen van alle in
dezelfde mate als V. venosa. Van deze zaten vele bladeren aan den
onderkant zoo vol met larven en poppen, dat van het blad eigenlijk
niets meer te zien was. Bij aanraking van zoo'n plant steeg er om
zoo te zeggen een wolkje van motluisjes van op. Merkwaardig was,
dat de planten in het geheel geen teekenen gaven, dat zij onder de
aantasting leden; het tamelijk harde, dikke en stugge blad dier
Verbena's schijnt er nog al tegen te kunnen. De aantasting werd
dan ook slechts door een toeval ontdekt.
In de tweede helft van November, dus wel zeer laat in den tijd,
waren de bladeren nog dik bezet met eieren, pas uitgekomen larven,
oudere larven, z.g. poppen en imagines van naar onze meening de
genoemde Tr. vaporariorum. Dit feit is waarschijnlijk een aan
wijzing, dat het insect niet op overwintering in de vrije natuur h.t.l.
is ingesteld. Ware dit wel het geval, dan zou men zoo diep in den
herfst uitsluitend of althans overwegend het overwinteringsstadium
aantreffen, maar niet alle stadia door elkaar. Dit feit geeft dus
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steun aan de heerschende meening, dat deze motluis in onze streken
alleen in kassen overwintert en dat dus de aantasting, die men in
den zomer op allerlei gewassen kan waarnemen (Verslag 1938, blz.
30) telkens weer van de kassen uitgaat.
Gattleya. Cattlega-wespje, Isosoma orchidearum W e s t w. In een
orchideeënverzameling te 's-Gravenhage deed dit wespje, welks
aanwezigheid ii.t.l. in 1914 voor het eerst werd vastgesteld (zie Ver
slag van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen over
dat jaar, blz. 69) en dat nadien nog enkele malen is waargenomen,
aanmerkelijke schade.
Zooals men weet, hollen de larven van dit sluipwespje de z.g.
pseudo-bulbi uit, die dan meestal verrotten. Vaak wordt men pas op
de aantasting opmerkzaam door het zien van gaatjes in de pseudobulbi. Dit zijn de vlieggaatjes der wespjes, die dan reeds weer eieren
aan de bulbi van andere planten hebben gelegd, die dan ook weer
worden uitgevreten, zonder dat dit in den eersten tijd van buiten
af zichtbaar is. Na eenigen tijd zijn de aangetaste bulbi kenbaar
door opgezwollen, gedrongen vorm. Als men de gaatjes waarneemt
is het dus reeds te laat om de bulbi af te plukken, omdat de wespjes
er dan reeds uit zijn. De larf jes, die in de gangen verpoppen, kan
men niet bereiken, zoodat men van leer moet trekken tegen de wesp
jes. Dit kan geschieden door met regelmatige tusschenpoozen van
+ een week te berooken met nicotine, opdat de wespjes gedood
worden, vóór zij eieren hebben gelegd.
Nu waren er in de tweede helft van Januari, toen wij de planten
onderzochten, geen larven, maar alleen poppen te vinden. De pop
pen zijn eerst wit en na 15—20 dagen glimmend zwart; 16—18 dagen
later verschijnen de wespjes. De gevonden poppen nu waren voor
het meerendeel nog geheel wit; slechts enkele begonnen zwarte
teekeningen te vertoonen.
Men kan dus het tijdstip der eerste berooking bepalen door min
stens eens per week eenige aangetaste pseudobulbi te onderzoeken
en de eerste berooking te doen plaats hebben een goede 14 dagen
nadat men de eerste zwarte poppen vindt.
Gemakkelijk is het echter vast te stellen of de wespjes beginnen
uit te komen door over eenige aangetaste bulbi een stukje van een
glazen buis of een klein lampenglaasje te schuiven en dat onder en
boven met watten af te sluiten. Bij dagelijksche controle kunnen
de diertjes dan niet aan de aandacht ontsnappen en zoodra men
exemplaren ziet, berookt men voor de eerste maal. Het is beter niet
machinaal om de week de berooking te herhalen, maar te blijven
letten op het uitkomen der wespjes en naar gelang van het ver
schijnen de berooking te doen plaats hebben. In het begin kan het
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gewenscht zijn het 3 of 4 maal om de drie of zelfs twee dagen te
doen. Later, als men de aantasting den kop heeft ingedrukt, kan
men dan volstaan met eens in de week, tot het insect in de kas is
uitgeroeid.
Deze raad is opgevolgd met volledig succes. Verdere aantasting
is in 19(59 volkomen uitgebleven.
Het wespje schijnt volkomen op Cattleya gespecialiseerd te zijn.
In de kas stonden ook nog Oncidium-, Laelia-, Vanda-, Phalaenopsisen Odontoglossum-soorten, die geen van alle werden aangetast.
Gloxinia. Phytophthora-ziekte. Eenige klachten over de Phytophthora-ziekte in Gloxina's (zie ook Verslag over 1925, Meded. 44,
blz. 38, onderaan) geven ons aanleiding tot de volgende opmer
kingen:
De zwam, verm. Phytophthora cactomm L e b e r t, tast den sten
gel en den voet der bladstelen aan, die bruin, zwart en rot worden.
Vooral blauwbloeiende variëteiten hebben last van de zwam, die
zich zeer snel over de bladeren uitbreidt. Volgens Pape „Krank
heiten und Schädlinge der Zierpflanzen", zou de ziekte van het blad
uit soms op de knollen overgaan (3e druk, blz. 286).
Wij hebben een aantasting van Gloxinia-knollen door Phyto
phthora nog nooit aan toegezonden materiaal waargenomen.
De zwam tast van den grond uit de planten aan; zij kan vrij zeker
in tal van andere zeer uiteenloopende gewassen leven, van beuken
zaailingen af, tot cactussen toe. De grond van kweekerijen kan daar
door zeer vaak met Phytophthora besmet zijn, waarom het aanbe
veling verdient, aarde, waarin men zeer vatbare planten als Glo
xinia's wil telen, van te voren te ontsmetten, liefst door stoomen
(zie onze Meded. 63 en 26). Zulk een ontsmetting is afdoend tegen
besmetting van uit den grond. Het is ook goed de potten of zaaipannen mede te ontsmetten.
Indien de ziekte toch optreedt, is het noodzakelijk, dat de zieke
planten dadelijk worden verwijderd. Eenmaal aangetaste planten
zijn niet meer te redden. De overige, uiterlijk nog gezonde planten,
begiete men daarna met het zgn. Cheshunhnengsel, ammoniumcarbonaat + kopervitriool (zie Meded. 26, blz. 12).
Met dit middel zijn bij een groote partij Gloxinia's te Enschede zeer
gunstige resultaten verkregen. Waarschijnlijk is het gewenscht na
+10 dagen nogmaals den grond met het Cheshunhnengsel te be
gieten.
Thijm. Mijten. Uit Venlo kregen wij wilde thijmplantjes toege
stuurd, waarvan de bloemknopjes en de bloemen opgezwollen waren
tengevolge van een mijtenaantasting. Zeer waarschijnlijk was hier
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de mijt Eriophyes (= Phytoptus) thomasi Nal. aanwezig. De sterke
beharing der galletjes is typisch voor deze mijtenbeschadiging.
Op jonge blaadjes werden de Eriophyesmijten gevonden.
Ericaceae. Van zeer slecht uitziende Erica- en Daboecia (ook een
Ericacae)-planten waren de wortels zeer sterk bezet met • draden
van Rhizoctonia solani Kleb. Begieting met een Aretan-oplossing
van Vi en >2 % met een tusschenruimte van 18 dagen heeft bij een
aantal planten een gunstig resultaat opgeleverd. Het zal gewenscht
zijn de begietingen direct bij het optreden der ziekte toe te passen.
Bij de Daftoeciö-planten hadden de begietingen nog duidelijker
verbetering gebracht dan bij de Erica's. Het verschil in de per
centen der oplossingen is in de resultaten niet tot uiting gekomen.
Varens. Beschading door Algen. Uit Nijmegen kwam een klacht
binnen, dat varenkiemen geheel overwoekerd werden door een
algemoort. Het gezonden materiaal was ongeschikt voor onderzoek.
In Aalsmeer is ons echter het voorkomen van een vettige,
bruinzwarte algenlaag op varenkiemen bekend. Als het zaaisel te
vroeg in het licht wordt gezet, kan de algenontwikkeling zoo
sterk zijn, dat de algengroei de overhand krijgt en de varenkiemen
geheel overwoekert. Daarom is het gewenscht het varenzaaisel zoo
lang mogelijk in het donker te houden, door over de zaaibakjes
papier te leggen.
Cyclamen. Vleugellooze vliegjes in plantenbakken. In bakken te
Leeuwarden, waarin Cyclamen gekweekt werden, krioelde het van
kleine, vleugellooze vliegjes. In de literatuur wordt de soort Pnyxia
scabieï Hopkins genoemd, wier maden in Amerika aardappel
knollen oppervlakkig aantasten, waardoor deze een schurftig uiter
lijk krijgen (vandaar de naam scabieï).
Het diertje is daar te lande bekend onder den naam „potato-gnat".
In Bulletin 524 van het Ohio Agric-Exp. Station wordt het diertje
weliswaar uitvoerig beschreven, maar, naar Prof. J. C. H. de Meyere
ons mededeelde, toch niet voldoende nauwkeurig t.o.v. de details
van sprieten en tasters om de soort met zekerheid te kunnen her
kennen. Naar de meening van Prof. de M. was het beestje uit
Leeuwarden niet P. scabieï, maar Pnyxia subterranea S c h m i t z .
Over het algemeen is van deze vleugellooze (althans in het vrouwe
lijk geslacht) diertjes nog weinig bekend, maar Pater Schmitz geeft
in een van zijn geschriften de verschillen tusschen scabieï en sub
terranea, hetgeen Prof. de M. tot zijn bovengenoemde uitspraak in
staat stelde. Dit is voorloopig geruststellend, want de eerstgenoem
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de is wel, de tweede niet als schadelijk bekend. Pater S. kreeg zijn
exemplaren uit mollennesten. In overeenstemming met deze waar
schijnlijke onschadelijkheid is, dat onze technisch ambtenaar J.
Dantuma, die ons dit geval voorlegde, geenerlei beschadiging aan
de wortels of de knollen der Cyclamen kon constateeren.
Het verschil tusschen de beide soorten is intusschen zoo gering,
dat het toch zaak is, gezien het feit, dat een der twee ongetwijfeld
schade kan doen, ten opzichte van deze nog zoo weinig bekende
diertjes op zijn hoede te blijven.
BOL- EN KNOLGEWASSEN

Tulp. Bladluis, Rhopalosiphum latisyphon D a v i d s , o p l o o f e n
wortels van getrokken tulpen. Dat tulpen, die in den winter in bloei
worden getrokken, door bladluizen worden aangetast, is op zichzelf
geen bijzonderheid; er zijn verschillende soorten van bladluizen, die
op tulpen kunnen leven (zie Verslag 1933, blz. 38). Dat de luizen
zich ook op de wortels bevinden is echter geen regel, al is dit feit
wel meer geconstateerd.
Dit jaar was dit in sterke mate het geval bij tulpen van de soort
Wm. Copland te Hoorn, hetgeen den kweeker zeer verontrustte,
omdat de luis daar met de gewone bespuiting met nicotine niet te
bereiken was. Hij probeerde daarom haar op de wortels te dooden
door een kistje te drenken met nicotine IK op 1000, maar daar ble
ken de tulpen te veel van te lijden. De wortels schijnen zulk een be
handeling niet te kunnen verdragen. Onze controleur te Hoorn pro
beerde toen Dermix, het bekende Derris en Pyrethrine houdende
middel, in flinke sterkte en hoeveelheid, ni. 1 op 100 in plaats van
de voor bespuiting gebruikelijke sterkte 1 op 400, eerst in een hoe
veelheid van 2K liter per kist van 40 X 60 X 10 cm, hetgeen onge
veer overeenkomt met een hoeveelheid van 10 liter per m2, echter
op een grondlaag van slechts 10 cm. Dit bleek nog niet voldoende
om alle luizen te dooden, waarom daarna 5 liter per kist werd ge
geven. Dit was afdoende, maar ook hiervan leed de groei der tulpen.
Wij gaven toen den raad Calcid te probeeren, welk middel tegen
wortelluis bij anjers goede resultaten had gegeven (zie Verslag 1934„
blz. 25). Een proef daarmede slaagde volkomen, maar verdere toe
passing was onnoodig. De tulpen waren nl. langzamerhand in een
zoodanig stadium gekomen, dat de temperatuur kon worden opge
voerd, en toen verlieten de luizen de wortels en kwamen alle naar
boven, waarna zij door twee bespuitingen met nicotine 1 op 1000»
vrijwel volledig gedood werden.
Het middel tegen wortelluis bij getrokken tulpen is dus het op
voeren van de temperatuur, zoodra de tulpen dit kunnen verdra
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gen, waarna de luizen naar boven komen en dan op het loof ge
makkelijk kunnen bestreden worden.
De luis Rhopalosiphum latisyphon komt minder vaak op tulpen
voor dan de er veel op gelijkende Rhopalosiphoriinus tulipaellus
Theobald, waarvoor wij ze dan ook aanvankelijk hielden.
De bladluizenspecialist C. Hille Ris Lambers verrichtte op ons
verzoek de determinatie en stelde vast, dat het de eerstgenoemde
was. Op aardappelen in kuilen komt zij daarentegen niet zelden
in sterke mate voor; zie Verslag 1931, blz. 12 en 1934, blz. 10.
Ons werd de vraag gesteld, of het, nu gebleken was, dat de tulpen
Dermix noch nicotine konden verdragen (van de daarmede behan
delde kistjes is niets terecht gekomen, terwijl zelfs berooking met
nicotine de ontwikkeling tegenhield, al was de bloemvorming daar
na niet slecht), niet mogelijk was de bollen vóór het planten te
dompelen in een of andere stof, waardoor de luizen en eventueel
eieren gedood zouden worden. Nu gelooven wij niet, dat luizen ooit
eieren op de bollen leggen; niet alleen hebben wij die nimmer ge
vonden, maar de verschillende soorten zullen hare eieren afzetten
op de houtige, dus overblijvende planten, waarvan zij op de tulpen
overgaan; zijn dit kruidachtige planten, dan kunnen toch ook eieren
op de stengels overblijven.
Rh. latisyphon leeft behalve op tulp op maagdepalm en winde;
daarop zullen dus wel de wintereieren worden gelegd. Op de tulpen
hebben wij alleen te doen met levendbarende wijfjes. Deze zullen
te dooden zijn door de bollen te behandelen met Calcid, zooals in de
bollenschuren nog al eens geschiedt (100 g per 100 m3; zie Verslag
1933, blz. 39). Als te trekken bollen aan deze behandeling worden
onderworpen, zal men bij de trekkerij stellig geen last van luizen
ondervinden.
Vorst. Veel gevallen werden gemeld van tulpen, die door de
koude geleden hadden. De stengel was dan tot diep in den bol ver
rot, terwijl de nieuwe bolletjes geheel gezond onderaan tegen den
stengel en op de nog gave schijf zaten. Een deel der rokken van
den ouden bol, vooral ook die midden in den bol om den bloem
stengel, waren in rotting overgegaan.
Het was, toen de planten boven den grond waren, niet meer uit
te maken, of de beschadiging veroorzaakt was door het zeer koude
voorjaar 1939, of door de strenge vorst in December 1938.
Vreterij door Muizen. Om Tulpebollen te beschermen tegen vreterij door muizen werden ze door een kweeker met menie behandeld.
De bollen bleken zoo'n behandeling niet te verdragen: het kruid en
de wortels waren slecht ontwikkeld. In het voorjaar 1939 was de
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menie nog duidelijk aanwezig op de met die stof in September 1938
behandelde bollen. Beweerd wordt, dat zgn. ijzermenie, d.i. ferrioxyde (= Pe2 O3), dat ook rood van kleur is, maar donkerder dan
loodmenie, tegen muizenvreterij zou helpen en dat dit niet schade
lijk zou zijn. Dit is nog niet beproefd.
Crocus. Beschadiging door vorst. Opvallend veel crocussen, voor
al de gele soorten, bleken in het voorjaar niet op te komen of spoe
dig na het opkomen weg te rotten. In alle door ons onderzochte ge
vallen, werd geconstateerd, dat de knollen in den grond verrot
waren. Deze rotting is blijkbaar een gevolg van beschadiging door
de zeer strenge vorst, voor Kerstmis 1938.
Uit veel plaatsen kregen we klachten over den stand der crocus
sen. In de meeste gevallen zaten de bloemen los in 't hart van den
dooden, verrotten knol. In andere gevallen waren reeds de „pennen"
(de uitloopende knoppen der crocusknollen) in het allereerste ont
wikkelingsstadium weggerot op den al of niet geheel rotten knol.
Van crocussen uit Wassenaar vertoonden de wortels bruine
ringetjes, zooals die voorkomen bij narcissen, die „van den wortel
gaan". De planten zagen er niet naar uit, dat ze door de verkleurin
gen in de wortels veel leden.
In de meeste gevallen kon uit de bruine plekken geen parasiet
gekweekt worden; in een enkel geval kwam een Pythiumsoovt er
uit te voorschijn, in een ander Fusarium sp., Rhizoctonia sp. en
Cylindrocarpon sp. Aaltjes werden in de crocuswortels niet aan
getroffen.
Anemone hepatica. Brand. Een kweeker zond ons enkele
anemone-plantjes, waarvan de bladeren kleine knobbeltjes vertoon
den. Deze gaan later openbarsten, waarbij een zwart poeder vrij
komt. Dit poeder bestaat uit sporen van de brandzwam Tuburcivia
(TJrocystis) anemones (Per s.) Liro. Wij hadden derhalve te ma
ken met de zoogenaamde brandziekte van de Anemonen.
Om te voorkomen dat de vrijkomende zwamsporen de ziekte ver
der verspreiden, moeten de bladeren, die dergelijke knobbeltjes vertoonen, geplukt worden, vóórdat deze laatste gelegenheid krijgen
open te barsten.
Aangezien het niet uitgesloten is, dat de brandzwam in den
wortelstok overwintert, neme men uitsluitend plantgoed uit ge
zonde partijen, met gezond uitziende bladeren, vrij van boven be
doelde knolletjes.
Fritillaria. Kronenziek. Reeds vele jaren kennen wij de eigen
aardige rotting, welke Fritillaria-bollen tijdens den berwaartijd, soms
4
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zelfs al bij het rooien, vertoonen. De bedoelde rotting uit zich eerst
in kleine, zachte plekken op de bollen, zoowel op het leverbaar als
op het plantgoed. De plekken worden steeds grooter en het oor
spronkelijk witte bolvleesch wordt bruin gekleurd aan de randen
van de plek, terwijl het centrum meer grijs getint is. Het zieke deel
is eerst droog, wat kalkachtig; op den duur kan de verkleurde plek
natrot worden. De rotting gaat zelden diep en het inwendige van
den bol blijft hard. Bollen met zachte plekken geven in de cultuur
gave bollen, tenzij de bol (te) sterk is aangetast. Dan rot hij geheel
weg. De ziekte breidt zich uit tijdens de bewaring over nog geheel
gezonde bollen, liggende in de omgeving der aangetaste.
Van het zachte bolweefsel werden dit jaar en ook in vorige jaren,
cultures aangelegd, waarbij veel stukjes plantenweefsel steriel ble
ven, terwijl soms ook zwammen van het geslacht Fusarium en
Pénicillium, voorts veel bacteriën in de cultuurschalen voorkwamen.
Het is niet waarschijnlijk, dat het verschijnsel het gevolg is van
een zwam- of bacterie-ziekte. Veeleer moet aan een anorganische
beschadiging gedacht worden, misschien van physiologischen aard,
tengevolge van te sterke stikstofbemesting. Daarbij speelt de wijze
van bewaring zeker een rol1).
Daar de Fritillaria-cultuur zeker voor de kleinere kweekers bui
ten de bollenstreek van belang is, omdat deze cultuur finantiëel vaak
betere resultaten oplevert dan die van hyacinthen en andere, hol
en knolgewassen, is het verschijnsel, speciaal in verband met de
bewaring, in studie genomen.
Door onzen controleur, den heer M. van Stijgeren te Heiloo, is
in het afgeloopen jaar een bewaringsproef genomen.
Daar de bewaarruimte zeer droog moet zijn, heeft hij getracht
dit te bereiken door de bollen in stoffen te bewaren, die het vocht
afsloten en wellicht ook uit de bollen aantrokken.
Op 16 Juni 1989 werden juist gerooide bollen genomen, sedert
1934 uit zaad gekweekt, en in kistjes gedaan, waarin de bollen ge
heel bedekt waren met de stoffen in de tabel op blz. 50 genoemd.
Op 18 Augustus werd de toestand bepaald, zooals die in de kolom
„Resultaten" is weergegeven.
Daar het „ziek" zich gedurende den bewaartijd en op de stellingen
ontwikkelt, worden de bollen in de praktijk meestal eenmaal per
week nagekeken en de zieke exemplaren uit de partijen gezocht.
In het onderhavige geval heeft men dit niet gedaan en na twee
maanden ineens de zuivere percentages „ziek" vastgesteld.
1) Ons werd medegedeeld, dat Engelsehe import bollen in het eerste jaar
goed, vrij van kronenziek, zijn, maar kweekt men deze Engelsche bollen in
het 2e jaar in Holland, dan worden ze hier wel ziek.
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De bollen van G waren het slechtst. Daarop volgden die van C,
de in droog zand bewaarde bollen, een methode, die in de praktijk
veel gevolgd wordt en volgens de cijfers zeker niet de juiste is
gebleken.
Bij de in kalkstikstof bewaarde bollen (F) zijn de beste resultaten
verkregen: het percentage zieke bollen was 3% %. Opvallend was,
dat de „kalkstikstof"Ywllen niet beworteld waren, terwijl in andere
gevallen de wortelkrans was uitgeloopen, hetgeen erop wijst, dat de
bollen in die stoffen bewaard, vochtiger zijn gebleven. Daar de bol
len van G. alle verrot waren, was over de wortelvorming geen oor
deel te zeggen.
Deze proef zal herhaald worden en er zullen nog eenige andere
vochtaantrekkende (of vochtwerende) stoffen aan toegevoegd wor
den, o.a. Houtskool en Karsan.
DIVERSEN

Champignons. Teelt mislukt tengevolge van het optreden van de
schimmel Myriococcum praecox F r i e s .
Een champignonkweeker in West-Noord-Brabant, bij wien de
teelt in 1938 zeer goed was gegaan, zag deze in 1939 op een zijner
kweekerijen vrijwel geheel mislukken, terwijl later in den tijd ook
de tweede kweekerij dezelfde verschijnselen begon te vertoonen.
Door eèn door onzen controleur te Roosendaal, den heer T. Barendregt, ter plaatse ingesteld onderzoek kon met behulp van door
dezen gezonden materiaal en aan de hand van de door hem ver
zamelde gegevens met zekerheid worden vastgesteld, dat wij hier te
doen hadden met de schimmel Myriococcum praecox Fries., die
weliswaar niet als parasiet van de champignons optreedt, maar
toch door haar woekeren in den mest den groei zeer ernstig kan
belemmeren, vooral ook, doordat de omstandigheden, die voor haar
optreden gunstig zijn, voor de champignons nadeelig zijn x), zoodat
1) Men zie het artikel van Dr. S. Broekhuizen, „Ziekten en plagen
van de champignoncultuur", in Tijdschr. over Plantenziekten, 44, 1938,
blz. 113—140.
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deze het in den strijd om het bestaan moeten opgeven. De schimmel
vormt op de bedden groote, eerst witte, later bruine plakkaten, het
geen haar in Engeland en Frankrijk de toepasselijke namen van
resp. „brown plaster mould" en „plâtre rouge" heeft bezorgd. Deze
plakkaten vertoonden zich reeds op den mest der bedden, voordat de
deklaag er op gebracht was, en daarna ook op deze. Het mycelium
groeide ook over het hout van den opstand der bedden.
Directe bestrijding van de zwam is onmogelijk. Men moet trach
ten haar optreden te voorkomen door de cultuur op uiterst zorg
vuldige wijze te drijven. De zwam leeft saprophytisch in den mest;
het zou dus goed zijn dezen vóór het aanleggen der bedden te ont
smetten, maar een goede methode daarvoor kan nog niet worden
aangegeven.
Bij een goede teeltwijze is dit ook niet strikt noodig, daar de
schimmel zich dan niet zoo weelderig kan ontwikkelen, dat zij lastig
wordt. Wel is het natuurlijk goed een kweekruimte, waarin zij is
opgetreden, vóór het opzetten van een nieuwe teelt mèt het houtwerk
grondig te ontsmetten. De methoden, aan de hand gedaan op blz.
55—56 van onze Mededeeling 26: „Ziekten en Beschadigingen van
Tomaten", kunnen daarvoor gebezigd worden. Wel moet men er bij
een zoo gevoelig gewas als champignons extra voor zorgen, dat de
dampen, als men b.v. formaline heeft gebruikt, volkomen ontweken
zijn, vóór men met de teelt begint.

Mijten. Acarina; Nov. spec., itov. gen.!! Herhaaldelijk hebben wij
in de laatste jaren klachten ontvangen over het optreden van mijten
in champignonkweekerijen. In ons Verslag over 1936 wordt op blz.
41 o.a. gezegd, dat ons geen werkelijk door mijten beschadigde
champignons werden toegezonden; dit is misschien wel eenigszins
bevreemdend, daar in de buitenlandsche literatuur verschillende
mijtensoorten als zeer schadelijk voor champignons worden opge
geven. Men zie ook het in de noot op blz. 51 aangehaalde artikel van
Dr Broekhuizen. In het verslagjaar echter werden ons uit Vaals
champignons toegezonden, die zonder eenigen twijfel primair door
mijten waren beschadigd. In de jonge champignons, wier hoed nog
geheel gesloten was, waren tal van tot erwtgroote, diepe holten
aanwezig, waarin zich een groot aantal mijten a.h.w. verdrongen
en blijkbaar het weefsel aantastten. Bijzonder opvallend waren de
roode pooten dezer mijten.
De acarinoloog Dr A. C. Oudemans te Arnhem deelde ons mede,
dat deze mijt een voor hem onbekende soort, zelfs van een onbekend
genus was. Het was hem tot zijn spijt niet mogelijk dit nieuwe ge
slacht en deze nieuwe soort af te beelden en te beschrijven. Hij
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vroeg zich af, of de in de Fransche en Engelsche literatuur resp.
genoemde „mite rouge" en „red mushroom mite", die daar tot de
reeds lang bekende soort Coelognathus (Tyroglyphus) dimidiatus
Herrn. 1804 (= Tyroglyphus longior Grerv. 1844) gebracht wor
den, misschien juist deze nieuwe soort zouden zijn.
Indien te eeniger tijd een jonger Nederlandsch entomoloog het
schitterende acarinologische werk van Dr Oudemans mocht voort
zetten, zal deze, naar wij hopen, ook deze nieuwe, in ieder geval
voor champignons uiterst schadelijke, soort van een nieuw genus
kunnen en willen beschrijven.
De bestrijding gelukte boven verwachting goed met het middel
Molac, in Verslag 1936 genoemd op blz. 40 en 42, waar reeds ver
ondersteld werd, dat dit tegen de zoo schadelijke champignon
vliegjes met succes gebezigd middel ook tegen mijten niet zonder
resultaat zal blijven.
Een andere kweeker deelde ons mede, dat hij goede resultaten
had gekregen met doorgesneden en uitgeholde aardappels, die hij
had uitgelegd om pissebedden te vangen. De holle kant van deze
aardappels zat weldra vol met mijten, waarom hij met deze vangmethode doorging met het gevolg, dat hij van toen af geen last
meer had van mijten.
Champignonvliegjes. Ook met deze Megaselia- en Lycoria-soorten
(zie ook hiervoor, en de middelen ertegen, Verslag 1936, blz. 39 e.v.
en het artikel van Dr Broekhuizen) hadden verschillende champig
nonkweekers weer te kampen. Een hunner berichtte ons, dat hij er
geen last meer van had, sinds hij zijn bedden direct na het opzetten
en daarna nog een paar maal met een week tusschenruimte bespoot
met 1 liter per m2 van een nicotine-oplossing ter sterkte van 1 op
1000. Hij meende waargenomen te hebben, dat de vliegjes werden
gedood, zoodra zij uit de pop kwamen; kort na de eerste bespuiting
waren de bedden letterlijk bedekt met een laag doode vliegjes! Hij
voegde er nog aan toe, dat men niet moet vergeten, indien de bedden
op latten zijn opgezet, ook de kieren tusschen deze latten van on
deren af te bespuiten. Na het opkomen der champignons behoefde
hij niet meer te spuiten, daar hij in het geheel geen last meer van
de vliegjes had.
Een andere kweeker deed ongeveer dezelfde ervaring op met het
middel Poliflor, evenzoo aangewend; ook zijn bedden waren na de
bespuiting bezaaid met doode vliegjes. Het is echter beter het mid
del Polegral van dezelfde fabriek voor dit doel te gebruiken. Het
eerste toch bevat ook een fungicide, waar de champignons wel eens
minder goed tegen zouden kunnen; het tweede heeft enkel insecti
cide werking, waardoor het ook goedkooper is. Ofschoon het iets
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duurder uitkwam dan nicotine (die op dit oogenblik echter in prijs
aan het stijgen is), verdient het, indien de resultaten even goed blij
ven, boven dit middel de voorkeur, daar het bij toediening minder
gevaarlijk is dan nicotine.
Timotheegras. Beschadiging der aren door de maden van Amarausoma flavipes Meig. (= Trichopalpus punctipes Me ig). Op
een zaadtelerij in Brabant werden verscheidene aren van timothee
gras half kaal gevreten door vliegmaden.
Deze beschadiging was ons niet bekend, maar de inzender zelf
meende op grond van gegevens uit de buitenlandsche literatuur de
bovengenoemde vliegsoort als oorzaak te kunnen vaststellen. Ver
gelijking der verschijnselen met de beschrijving en afbeelding in
werken als dat van A. Balachowsky et L. Mesnil, „Les insectes
nuisibles aux plantes cultivées" (p. 1035) en Rostrup—Thomsen,
„Die tierischen Schädlinge des Ackerbaues" (S. 293) laten daaraan
geen twijfel. Stellig kan door de aantasting de zaadopbrengst vrij
ernstig worden verminderd, maar groote economische beteekenis
heeft dit insect toch nog niet, tenzij het op groote schaal rogge zou
gaan aantasten. Men heeft nl. eenige malen in Rusland en eenmaal
in Duitschland beschadiging door deze maden aan roggearen ge
constateerd.
NIET-PHYTOPATHOLOGISCH

Voorraden. Gedroogde pruimen uit Californië aangetast door
het kevertje Carpophilus hemipterus L.
Een partij uit Californië geïmporteerde, gedroogde pruimen
bleek bij aankomst alhier zeer sterk door dit kevertje aangetast te
zijn. De larven van het kevertje veranderen het gedroogde fruit
langzamerhand in een bruin poeder. Sommige kistjes wemelden van
larven, poppen en kevers; de meeste pruimen waren sterk bevreten
en bedekt met een laag melig poeder, de uitwerpselen der larven
(zie Pl. IV, fig. 8).
Als gewoonlijk werd ook nu weer gevraagd, of de pruimen reeds
aangetast moesten zijn geweest bij de inlading dan wel of eerst
in de 4 weken, dat de pruimen in het schip waren geweest, de
aantasting kon hebben plaats gehad. Dit laatste nu was o.i. in hooge
mate onwaarschijnlijk. Theoretisch zou het nog juist mogelijk zijn
geweest, daar in warme subtropische gebieden de ontwikkeling van
ei tot kever in 4 weken kan plaats hebben1). Maar dan zou voor
eerst in het ruim een subtropische temperatuur geheerscht moeten
hebben (wat in November niet waarschijnlijk is) en dan zou even
voor het vertrek een groot aantal kevertjes, die juist in staat waren
/) Mitteilungen der Gesellschaft für Vorratsschutz, 5, 1929, biz. 4.
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eieren te leggen en onmiddellijk daarmede begonnen waren, in de
kisten gekropen moeten zijn. Dat zou zeer toevallig geweest zijn;
veel waarschijnlijker is het, mede in verband met het veel voor
komen van het kevertje in Californie, dat de pruimen reeds daar
vóór het inpakken met eieren belegd zijn. Daarvoor pleit ook, dat
de aantasting gelijkmatig door de kisten heen zat; waren er kevers
nà het inpakken in de kisten gekropen, dan zouden vooral aan den
buitenkant plaatselijke haarden aanwezig zijn geweest.
In de sterk aangetaste kisten waren ook zeer vele mijten aan
wezig van de soort Carpoglyphus lactis L., door de Duitschers
om haar veelvuldig in gedroogd fruit voorkomen „Backobstmilbe"
genaamd. Deze mijt had klaarblijkelijk in de beschadigde pruimen
een zeer goeden voedingsbodem gevonden.
Het zou wel mogelijk zijn de larven en kevers te dooden, maar
de resten bleven er dan toch in zitten en de sporen van hun werk
zaamheid zouden niet verdwijnen, zoodat naar onze meening de
partij als waardeloos, althans voor menschelijke consumptie, be
schouwd moest worden.
Japansche sokken. De copra-tor, Neciobia rufipes d e Gr., werd
met larven aangetroffen in een aantal kisten sokken, uit Japan te
Rotterdam aangevoerd. De sokken zaten in cartonnen doozen, en
ook in deze waren de diertjes doorgedrongen. De vraag was, of de
insecten uit de bijlading afkomstig konden zijn, dan wel of zij reeds
vóór inlading te Kobé in de kisten sokken aanwezig waren geweest.
Daar die bijlading o.a. uit copra en huiden bestond, is het wel zeker,
dat onderweg volwassen larven ter verpopping in de kisten en
doozen met sokken zijn gekropen. Aan de sokken, die ons werden
toegezonden, was geen spoor van eenige beschadiging te constateeren.. Een soortgelijk geval heeft zich in 1926 (zie Verslag over
dit jaar, bl. 54) voorgedaan bij kaneel.
VIJANDEN VAN SCHADELIJKE ORGANISMEN

Thrips als vijanden van meeldauwzwammen. Te Utrecht waren
Begonia's nog al sterk aangetast door de meeldauwzwam Oïdium
begoniae Putt. Onze controleur K. Dikstaal merkte op, dat alleen
in de prukjes schimmelpluis kleine, gele diertjes voorkwamen. Het
bleken thripslarven te zijn, en inderdaad schenen deze zich met
de schimmel te voeden. Bij determinatie met de beschikbare lite
ratuur konden wij op geen andere soort uitkomen dan de algemeen
voorkomende en als plantenparasiet beschouwde Thrips flava
Sehr.; wij hadden echter slechts een of twee imagines te onzer
schikking, en meer materiaal was niet te krijgen, zoodat deze deter
minatie nog bevestiging behoeft.
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Er zijn verschillende thripssoorten bekend, die van schimmels
leven, o.a. achter rottige boomschors, maar van Thrips flava wordt
dit niet vermeld. Wel worden verscheidene gewassen genoemd,
waaraan de soort schade zou hebben toegebracht; zij wordt van
April tot October, vooral in de maanden September en October,
gevonden, vooral in gele bloemen, waarvoor zij voorkeur zou heb
ben; genoemd worden gele chrysanthen, gele rozen, Afrikaantjes,
O.I. kers e. m. a. Misschien staat deze voorkeur in verband met de
gele kleur der diertjes. Waarschijnlijk berust deze opgave op de
vondst van imagines in de bloemen. Het is dus wel mogelijk, dat
de larven zich met schimmels voeden. Wij hopen daar in 1940 meer
waarnemingen over te kunnen doen.
VIII. Proefnemingen en onderzoekingen
BESTRIJDING VAN UIEN- EN PREIVLIEG,
WORTELVLIEG, KOOLVLIEG ENZ.

In ons verslag over het jaar 1938 is op blz. 71 medegedeeld, dat
behandeling van uienzaad met calomel, volgens de methode van
den Amerikaan H. Glasgow *), op uien toegepast door den Engelschman D. W. Wright2), bij enkele door ons genomen proeven goede
resultaten had gegeven; dit werd door een sprekende foto gestaafd.
In 1939 zijn op uitgebreider schaal proeven genomen, o.a. onder
leiding van den Landbouwkundige van de Nederlandsche Uienfederatie, waarvoor de behandeling van het zaad op ons laborato
rium werd verricht.
De resultaten waren van dien aard, dat het niet te veel gezegd
is, als wij constateeren, in calomel een waardevol middel tegen de
uienvlieg te hebben. Echter waardevol in tweeërlei opzicht! Het
middel komt namelijk nog al duur uit. Voor de behandeling is een
gewichtshoeveelheid calomel noodig even groot als het géwicht
van het uienzaad. Per ha wordt 8 à 10 kg uienzaad gezaaid. Aan
calomel, dat in het voorjaar van 1939 ca. ƒ 4.50 per kg kostte, is
dus per ha noodig voor een waarde van ƒ 36.— à ƒ 45.— 3).
De behandeling geschiedt als volgt:
Van vloeibare lijm, zooals in den handel verkrijgbaar is (bij
onze proeven is Arabische gom gebruikt), maakt men een slappe
oplossing, ongeveer van 5%. 1 kg uienzaad wordt zorgvuldig om
1) H. Glasgow, Seed, treatments for control of Root Maggots, J.
Eoon. Entom. 1934, p. 303.
2) D. W. Wright, The control of the Onion Fly. J. Min. Agric. XLIV,
11, Febr. '38, p. 1081.
3) Sinds het uitbreken van den Europeeschen oorlog is calomel, indien
al verkrijgbaar, uitermate in prijs gestegen. Een prijs van ca. f 17.— per
kg., zooals in het voorjaar van 1940 moest worden betaald, is veel te hoog
om de bestrijding ingang te doen vinden.
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geroerd met 125 cc van deze lijmoplossing, totdat het zaad gelijk
matig bevochtigd is. Gebruikt men te veel lijmoplossing, dan ver
krijgt men een kleverige, klonterige massa.
Aan het bevochtigde zaad wordt nu 1 kg calomel toegevoegd en
geroerd, totdat alle zaden gelijkmatig bedekt zijn met het poeder.
Het aldus behandelde zaad kan onmiddellijk uitgezaaid worden.
Moet men het nog eenigen tijd bewaren, dan dient men het eerst
te drogen, waarbij het calomel toch aan het zaad blijft hechten,
en vervolgens in geen geval in een gesloten bus, maar in een niet
te dikke laag in een open doos of iets dergelijks te bewaren.
Het zaadbed moet goed aangedrukt worden, hetgeen niet alleen
de kieming en verderen groei bevordert, doch tevens het boven den
grond brengen van de zaadhuid belemmert. De zaadhuid moet,
met het aanhechtende calomel, in den grond blijven aan den voet
van het jonge uienplantje. Men heeft waargenomen, dat de jonge
uienvlieglarven van de eerste generatie alleen in staat zijn aan de
basis de jonge planten binnen te dringen. Daarbij krijgen ze dan
voldoende calomel binnen om te succombeeren.
In 1939 zijn tevens eenige proeven genomen met behandeling van
preizaad tegen dezelfde vliegmaden. Dezelfde behandeling heeft
bij dit gewas zeer goede resultaten opgeleverd, zoodat voortzetting
der proeven in 1940 op grootere schaal zeer aanbevelenswaardig is.
Volgens Amerikaansche literatuur moet ook de wortelvlieg met
succes met calomel bestreden kunnen worden. In tegenstelling met
uien- en preizaad wordt echter wortelzaad droog met calomel ge
mengd. 1 kg van het harige wortelzaad houdt gemakkelijk >{> kg
calomel aan zijn oppervlakte vast.
Voor zomerwortelen zou deze hoeveelheid calomel voldoende
zijn. Onze proefjes hebben dit echter niet bevestigd. Wel was een
vermindering van de aantasting waarneembaar, doch allerminst
voldoende om daarop een zoo kostbare behandeling te kunnen
motiveeren.
Voor winterwortelen, die langer op het veld staan, moet volgens
de Amerikaansche literatuur eveneens eerst 1 kg zaad met Vi kg
calomel worden vermengd, waarna in de zaaimachine nogmaals
1/4 kg calomel los aan het reeds behandelde zaad wordt toegevoegd
om het gelijktijdig uit te zaaien. In 1940 zullen hiermede enkele
proeven genomen worden, ook met zomerwortelen, om na gaan of
bij dit laatste gewas verhooging van de hoeveelheid calomel een
betere uitkomst geeft.
Ook koolvlieg moet met calomel bestreden kunnen worden. Een
zaadbehandeling kan echter na het uitplanten van de kool niet
meer van invloed zijn. Bij dit gewas zullen dan ook de bestaande
bestrijdingsmiddelen hun waarde volkomen behouden. Als voor
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naamste daarvan kunnen genoemd worden de koolkragen en de
Caulinringen. Laatstgenoemde zijn in 1939 op uitgebreide schaal
beproefd, in het algemeen met zeer goede resultaten.
In de Engelsche literatuur is wel aangeraden, aan den voet der
uitgezette koolplanten calomel, met gips vermengd, te verstuiven.
De uit de eitjes komende koolvliegmaden zouden bij het indringen
in den grond vergiftigd worden. Of deze methode voordeeliger is
dan een der gebruikelijke middelen, staat te bezien.
ZAAD- EN POOTGOEDONTSMETTING

In de verslagen van de laatste jaren is weinig of geen melding
meer gemaakt van de beproeving der nieuwe zaadontsmettings
middelen. Deze heeft echter wel degelijk regelmatig doorgang ge
vonden. Telken jare worden nieuw aan de markt verschijnende of
nog in het stadium van vooronderzoek verkeerende middelen be
proefd. Terwijl vroeger het onderzoek alleen te Wageningen plaats
had, hebben we in de laatste jaren de zeer gewaardeerde mede
werking verkregen van enkele proefboerderijen en proefbedrijven.
Thans worden de door ons met de verschillende middelen behan
delde partijen tarwe, gerst en haver, behalve te Wageningen, ook
op de proefboerderijen te Nieuw-Beerta, Borger-Compagnie, Beesel
en op de proefbedrijven te Klundert en Wilhelminadorp uitgezaaid.
Hierdoor hebben we het groote voordeel verkregen, dat hetzelfde
middel onder zeer verschillende omstandigheden wordt nagegaan.
Dat dit zeer gewenscht is, blijkt voldoende uit de twee hiervolgende
tabellen.
Tabel I geeft een overzicht van de resultaten verkregen met
7 droogontsmettingsmiddelen tegen strepenziekte in zomergerst,
terwijl tabel II het resultaat laat zien van 8 middelen tegen stuif brand in haver.
TABEL I.

Aantal strepenzieke planten per veldje.

Middel

Beesel

0

0

0

0

0

0

0

0

1

î

0

0

99

0

0

0

0

1

0

99

0

0

0

î

0

1

2

eenige
eenige
2
eenige
eenige
veel

0
0
0
1
0
26

0
0
0
1
1
18

I 2 g P- kg zaad
I 3 g
II 2 g
V
III 2 g
»
III 3 g
V
IV 2 g » > >
Y 2 g
VI 2 g
VII 2 g
Contrôle
99
99

99

Nieuw
Beerta

Wageningen

99

99

99

99

99

99

99

ff

99

99

99

99

99

99

1
0
0
0
0
48

0
0
0
0
0
24

Wilh.dorp

1

0
0
0
63

Klundert

Borg.comp.
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TABEL II.

Aantal stuifbrandplanten per veldje.

Middel

Wageningen

I 3 g P- kg zaad 14
I 4 g
13
II 3 g
5
lil 3 g
112
IV 3 g
0
V 3 g
0
VI 3 g
1
YII 3 g
0
VIII 3 g
0
Controle
133
55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Beesel

8
1
1
57
0
0
0
0
0
138

Wilh.dorp

Klundert

Borg. comp.

0

1
1

0

0

0

9
0
0
0
0
0
0

î
0
0
Ö
0
0
veel

3
0
0
0
0
0
7

0

0
0

JNieuw
Beerta

1
4
2
13
1
0
0
0
0
27

Uit beide tabellen blijkt, dat het aantal zieke planten in het onbe
handelde gedeelte op de verschillende plaatsen zeer sterk uiteen
loopt, terwijl dit, hoewel in mindere mate, ook het geval is op de
perceeltjes, bezaaid met behandeld zaad. Terwijl op sommige plaat
sen de werking van een bepaald middel afdoende is, is dit op andere
lang niet het geval.
Als eisch voor een goede werking van een middel stellen wij, dat
het onder alle omstandigheden practisch afdoend resultaat geeft,
terwijl het ten minste twee jaar wordt beproefd. Eerst dan worden
de middelen, die voldaan hebben, in de telken jare verschijnende
berichten over zaadontsmetting opgenomen. Dit is thans geschied
met de, in alphabetische volgorde genoemde, natontsmettingsmiddelen: Abavit-natontsmetter, Ceresan natontsmetter, Germisan en
de droogontsmettingsmiddelen Abavit-nieuw, Betanal 5238, Ceresannieuw, Fusariol, Germisan droogontsmetter, Tutan en UT 685.
In de laatste jaren zijn ook verschillende proeven genomen met
ontsmetting van mais, erwten, boonen, wikken, lupinen en vele
fijnere zaden. Hoewel met de ontsmetting van deze zaden niet altijd
zulke sprekende resultaten verkregen worden als bij granen, bieten
en vlaszaad, achten we toch een regelmatige toepassing van de
ontsmetting zeker verantwoord.
Ook met de ontsmetting van aardappelen tegen Rhizoctonia zijn
in de laatste jaren verschillende proeven genomen met nieuwe
middelen. Tevens is nagegaan of door het brengen van een wijziging
in de sterkte van de oplossing het mogelijk zou zijn den behandelingsduur te bekorten.
Bij de tot nog toe genomen proeven hebben alleen Aretan en
sublimaat goed voldaan, zoodat deze twee middelen in het bericht
over de ontsmetting van pootaardappelen zijn opgenomen. Eén mid-
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del heeft zoodanige resultaten opgeleverd, dat hiermede de proeven
zullen worden voortgezet.
Met de korte-duur behandeling met sterkere oplossingen zijn,
voor wat Aretan betreft, resultaten verkregen, die veelal overeen
komen met de gewone behandeling met dit middel. De proeven
zullen worden voortgezet. Sublimaat gaf bij toepassing van een
korte behandeling minder goed resultaat.
CONTROLECULTUUR BIJ AARDAPPELEN

Het doel van de contrôlecultuur is om na te gaan in welke mate
partijen aardappelen met virusziekten besmet zijn. Tot nog toe ge
schiedt dit door het uitpoten van 100 of meer poters op hiervoor
door den N.A.K. en daarbij aangesloten keuringsdiensten aange
legde contrôlevelden. De uitplant heeft dan op den normalen tijd
plaats, zoodat de beoordeeling van het contrôleveld gelijktijdig met
die van de andere velden plaats heeft. Nu doen zich echter gevallen
voor, waarbij het van belang is reeds vroeg, soms zelfs ^in het
najaar, den gezondheidstoestand van bepaalde partijen te kennen.
Om na te gaan of dit mogelijk zou zijn, is in 1938 een begin gelmaakt met het nemen van proeven in een verwarmde kas. Een
moeilijkheid is, dat de aardappelen in het najaar niet of zeer on
regelmatig uitloopen. Het is echter mogelijk de rustperiode te ver
korten en wel door de aardappelen aan wisselende temperaturen
bloot te stellen. Dit geschiedt door ze eerst gedurende 6 dagen bij
een temperatuur van 30—32 °C te plaatsen, daarna 6 dagen bij een
van 2—4 °C en ten slotte wederom 6 dagen bij een temperatuur van
30—32 °C. Er moet voor gezorgd worden, dat de temperatuursovergangen niet te plotseling plaats hebben.
Vóórdat de aardappelen in de kas worden uitgezet, worden ze
voorgekiemd, waardoor een veel regelmatiger stand wordt ver
kregen. Het is niet noodig, dat geheele knollen worden uitgezet.
Volstaan kan worden met het uitzetten van kleine stukjes. Bij het
snijden van deze stukjes moet er rekening mede gehouden worden,
dat er smetstof met het aan het mes aanwezige sap kan worden
overgebracht. Telkens, nadat een knol gesneden is, wordt het mes
ontsmet. Ter voorkoming van rotting der stukjes worden de snij
vlakken met paraffine besmeerd. Het gebruik van kleine stukjes
heeft het groote voordeel, dat met minder ruimte kan worden vol
staan en het aantal stengels per plant gering is.
De proeven zijn genomen met materiaal, waarvan op grond van
waarnemingen gedurende het voorgaande groeiseizoen de gezond
heidstoestand bekend was, om op die wijze te kunnen nagaan of
ziekten als bladrol, mozaïek, Y-virus, stippelstreep te onderkennen
zouden zijn. Daarnaast zijn verschillende monsters Eerstelingen
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uitgezet, speciaal met het doel om na te gaan of het daarin voor
komende percentage Y-viruszieke planten kon worden vastgesteld.
Het resultaat van de genomen proeven is bevredigend geweest.
Ziekten van het stippélstreep-, Y-virus- en mozaiek-type waren
goed te onderkennen. Moeilijker was het vaststellen van bladrol,
maar toch zullen partijen, waarin vrij veel bladrol voorkomt, zeker
als zoodanig onderkend kunnen worden.
Zij het dan ook, dat bij de contrôlecultuur in een kas nog niet met
even groote zekerheid het percentage zieke planten kan worden
vastgesteld als op het vrije veld, toch is wel gebleken, dat toepassing
van deze methode zoowel voor de keuringen als voor de verbou
wers van belang kan zijn.
ONDERZOEK NAAR DE VATBAARHEID VOOR VRETERIJ DOOR DE
BASTAARDRUPSEN VAN PACHYPROTAS1S VARIEGATA FALL VAN IN
FRANKRIJK GEKWEEKTE HYBRIDEN VAN SOLANUM DEMISSUM
MET SOLANUM TUBEROSUM

In Frankrijk heeft men een uit Amerika afkomstige Solanumsoort, 8. demissum, welker loof door den Coloradokever wordt ver
smaad, gekruist met variëteiten van den aardappel, om te trachten
kruisingen te verkrijgen, die voldoende cultuurwaarde bezitten (dit
is niet het geval met S. demissum, die maar heel kleine waardelooze knolletjes voortbrengt) en daarbij ongenietbaar zijn voor den
Coloradokever. Toen nu tijdens de in Februari te Wageningen ge
houden vergadering van het „Comité international pour l'étude en
commun de la lutte contre le Doryphore", waarvan het verslag zoo
juist als Meded. 94 van den P.D. is versehenen, Prof. B. Trouvelot
hoorde van het sterk optreden van bovengenoemde bastaardrupsen
bij Dieren, verzocht hij ons eenige zijner hybriden daar ter plaatse
uit te zetten om te zien, of ook deze bastaardrupsen ze zouden ver
smaden.
Op ons verzoek heeft de heer J. Koornneef te Velp, die ons
behulpzaam is geweest bij de bestudeering van dit geval, zich met
de uitvoering van deze proeven belast. Hij heeft daarover een wel
verzorgd verslag, vergezeld van keurige praeparaten, uitgebracht.
De op pl. VI, fig. 11 en 12 gereproduceerde afbeeldingen geven
eenige dezer praeparaten weer. Er blijkt duidelijk uit, dat Solanum
demissum en de hybride 1 door de bastaardrupsen niet aangetast
worden, terwijl de gewone aardappel zeer sterke vreterij vertoont.
Het is niet bekend, welke eigenschap deze S. demissum en ver
scheidene, maar blijkbaar niet alle, hybriden daarvan bezitten, die ze
ongenietbaar maakt voor vretende insecten. De weg naar het verkrij
gen van teeltwaardige,voor vreterij door Coloradokever niet of weinig
vatbare rassen is nog lang, maar de eerste schreden zijn stevig gezet.
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NAPHTALINE TEGEN RITNAALDEN

Zoolang er nog geen goedkooper, gemakkelijk te behandelen, voor
planten onschadelijke stof bekend is, die, door den grond gemengd,
de daarin aanwezige ritnaalden (en andere schadelijke dieren!)
doodt, is geen afdoend middel tegen deze lastige plaag aan te geven.
In het klein wordt nog het meeste succes bereikt met het zaaien
van rijtjes tarwe tusschen de bedreigde gewassen; de ritnaalden
zijn op kiemende tarwe zoo verlekkerd, dat zij, als die in hun
bereik is, andere planten met rust laten *). Maar men kan deze
methode niet in alle omstandigheden toepassen. Nu geeft men in de
laatste jaren in Engeland nog al op van de goede uitwerking van
naphtaline, al is het enthousiasme grooter bij de handelaars in
bestrijdingsmiddelen dan bij de landbouwentomologen; deze laatsten raden echter toch ook toepassing van dit middel aan, zij het
met eenige reserve, daar het resultaat afhankelijk is van den toe
stand en de temperatuur van den grond op het tijdstip van aan
wending. In vochtige gronden met veel organische stoffen werkt
de stof niet al te best, omdat zij al te snel ontleedt. Is de temperatuur
te laag, dan verdampt de naphtaline niet voldoende, bij hooge tem
peraturen daarentegen geschiedt dit te snel. De aangewende hoe
veelheid is vfij groot, zij nadert een ons per m2. Men behoeft natuur
lijk geen chemisch zuivere naphtaline te hebben, met z.g. ruwe
naphtaline kan volstaan worden. De aanwending moet plaats heb
ben vóór het planten; zeer gelijkmatige vermenging met den grond
is noodig.
Dit jaar werd te Koog a.d. Zaan een proef genomen tegen rit
naalden bij boonen. De boonen stonden juist boven den grond, toen
de ruwe naphtaline, 1 ons per m2, tusschen de planten werd ge
bracht en ondergeharkt. Het was dus wat te laat, en inderdaad gin
gen plantjes, die met de naphtaline in aanraking waren gekomen,
dood; de stengels vertoonden brandplekken en de wortels werden
bruin. Maar de overige plantjes werden niet meer aangevreten door
ritnaalden, terwijl op de niet behandelde veldjes zooveel planten
door deze vreterij wegvielen, dat moest worden bijgezaaid. Reeds
uit de verte was het verschil in stand zichtbaar. Of de ritnaalden
door den naphtaline-damp gedood dan wel verdreven waren, kon
niet worden uitgemaakt, maar in elk geval geeft dit resultaat er
wel aanleiding toe om in 1940 meer systematisch proeven met
naphtaline in te zetten.
Een in Engeland wonend Nederlander probeerde een Engelsch
1) Zoo zaaide een landbouwer te Hellendoorn op onzen raad tarwe tus
schen zijn bieten. Deze bleven onaangetast, terwijl de tarwe verdween. Do
landbouwer telde de ritnaalden op een stukje van de tarwe. Er waren er
ruim 300 per m2 aanwezig.
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handelsproduct, dat volgens het prospectus probaat zou zijn tegen
ritnaalden; het rook duidelijk naar naphtaline. Het resultaat was
vrijwel nihil, maar bij onderzoek van een monster, dat de proef
nemer ons toezond, bleek, dat de stof, rekening houdend met verlies
aan naphtaline door verdamping tusschen het tijdstip van afleve
ring en dat van onderzoek, toch voor niet meer dan de helft uit
naphtaline had kunnen bestaan. Aangewend volgens de gebruiks
aanwijzing, werd daardoor bij lange na niet het quantum aan
naphtaline gegeven, dat volgens officieele gegevens (b.v. Leaflet 99,
„Wireworms", uitgegeven door het Ministry of Agriculture and
Fisheries) noodig is. Het falen zal dus wel daaraan moeten worden
toegeschreven.
BEGASSING VAN AARDBEIPLANTEN

Op sommige plaatsen is de aantasting der aardbeiplanten door de
aardbeien-mijt (Tarsonemus fragariae Z i m m.) vrij ernstig, zoo
dat een bestrijding zeer gewenscht is. Er zijn proeven genomen
met methylbromide, een zeer giftig middel, dat wij uit Zwitserland
verkregen, waar er reeds ervaringen mede waren opgedaan en met
M-gas (methallylchloride), een iets minder giftig product, dat ons
door de B. P. M. ter beschikking was gesteld.
Behandeld werden planten van de soort Deutsch Evern, die in
kistjes stonden om geforceerd te worden. Drie kistjes werden tel
kens in een gaskist geplaatst. De volgende gegevens werden ver
kregen:
Methylbromide 2 vol. proc.
I. 24 Jan. temp. 60 °F duur 5 u alle mijten gedood
65 °F „ 5 u „
II. 26
55 °F „ 5 u „
III. 27
68 °F „ 5 u „
IV. 30
68 °F „ 5 U „
V. 31
75 °F „ 5 U „
VI. 6 Febr. ,
65
°F „ 5K u „
VII. 8
62
°F „ 6 u „
VIII. 10
55

5

55

5

55

5

55

5

99

5

55

5

Wat de werking van methylbromide tegen de mijten betreft, is
het middel afdoende. Over de inwerking op de planten hebben wij
ons geen zuiver oordeel kunnen vormen.
De planten hadden ni. van de vorst geleden en zijn daardoor wel
licht gevoeliger geweest.
Bij I, II, IV en V was er een matige beschadiging, die zich uitte
in een gedrongen groei; de planten hadden donker groen blad.
Bij III was de beschadiging ernstiger, de verlaging van de tempe
ratuur bleek niet gunstig te zijn.

/
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Bij VI, YII en VIII waren bijna alle planten dood.
Zoowel verhooging van de temperatuur als verlenging van de
inwerkingsduur bleken ernstige gevolgen te hebben.
M-gas
I.
II.
III.
IV.
V.

24 Jan. temp. 60° F duur 5 u.
9 Febr. „ 65° F
„ 3u.
13 ,,
,, 60° F
,, 6u.
14 „
„ 70° F
„ 3 ti,.
16 „
„ 60° F
„ 3u.

60 co = ± 15 vol. °/„
30 cc — ± 7.5 „ •/„
30 cc— + 7.5 ,, %
35 cc — 8.75 „ °/o
35cc= 8.75,, %

alle mijten dood
„
,,
,,
,,
»
,,

M-gas blijkt tegen Tarsonemus ook afdoende te werken. Bescha
diging der planten is niet uitgebleven, de concentraties zijn hooger
geweest dan vermoedelijk noodig is. Bij een lagere concentratie
en een gewenschte temperatuur zouden de uitkomsten waarschijn
lijk gunstiger zfln geweest.
Bij I en III waren alle planten dood.
Bij IV waren vele planten dood, zoodat bij deze behandeling de
beschadiging ook ernstig was.
Bij II en V was de beschadiging matig. Ook bij dit middel uitte
de beschadiging zich in een gedrongen groei en donkere bladkleur.
De proeven met M-gas zullen eveneens worden voortgezet.
STUIFMIDDELEN TER BESTRIJDING VAN SCHURFTZIEKTE
BIJ VRUCHTBOOMEN

In een fruitaanplanting van wijlen den Heer Ridder Pauw van
Wieldrecht te Leersum werd een proef genomen met het bestuiven
der boomen tegen de schurftziekte.
Het proefperceel is groot 2 ha, verdeeld in drie akkers. Op een
der akkers staan 5 rijen peren (5 m tusschen de rijen, 1>2 m in de
rij) en tusschen 2 rijen 1 rij appels (1 m in de rij). Op de beide "
andere akkers staan uitsluitend appels (2 K m tusschen de rijen,
1 m in de rij).
Er werd 6 maal gestoven, ni. 1 maal voor den bloei met een koper
preparaat, 5 X na den bloei met zwavel (de perzikroode Zomerappel
werd 6 X na den bloei met zwavel bestoven).
Het resultaat tegen de schurfziekte is gunstig geweest, alleen de
perzikroode Zomerappel was niet vrij. De bladstand was mooier dan
ooit te voren.
Terwijl voor het bespuiten van dit dichtbeplante fruitperceel met
een motorsproeimachine vroeger 8 personen + 1 paard noodig
waren, die in 1% dag nauwelijks klaar konden komen, kon met een
motorstuifmachine door 1 man de aanplanting in 2 uur bestoven
worden.
De groote besparing aan arbeid is niet het belangrijkst; van
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meer beteekenis kan, vooral in regenachtige zomers, zijn, dat een
behandeling wordt toegepast op een tijdstip, dat deze het meest
noodig is.
Eenige gunstige uren, die men voor het spuiten niet benutten
kan, zijn voor het stuiven voldoende om een flinke aanplanting te
behandelen.
De bestuivingen zijn uitgevoerd op tijdstippen, welke den rent
meester gunstig leken voor het optreden en de uitbreiding van de
schurfziekte (vochtig, warm).
Op enkele van deze tijdstippen zouden de omstandigheden voor
het spuiten niet geschikt zijn geweest.
Bij een vergelijking tusschen stuiven en spuiten moet men hier
mede rekening houden; tot nu toe is de fout gemaakt, dat bij proef
nemingen, ter wille van de vergelijking, op dezelfde dagen gespoten
en gestoven werd. De vergelijking zou voor het stuiven vermoedelijk
gunstiger uitgevallen zijn, als gestoven was op de daarvoor meest
gewenschte tijdstippen, ook en vooral als deze voor het spuiten
niet geschikt zijn.
Bij de eerste bestuiving is ruim 40 kg van het koperpreparaat
verstoven (deze hoeveelheid is veel te groot geweest; door nog on
voldoende ervaring werd de machine te vaak, om de andere rij,
door de aanplanting getrokken).
Bij de zwavelverstuiving werd slechts om de 5 rijen gestoven, het
poeder verspreidde zich zeer goed tusschen de boomen door. Voor
de 5 zwavelbestuivingen is nog geen 100 kg zwavel noodig geweest.
De kosten van stuifmaterialen hebben ƒ 80.— à ƒ 35.— bedragen,
welk bedrag nog lager had kunnen zijn.
De proeven zullen worden voortgezet.
PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DE ZWAM
TRICHOSPHAERIA PARASITICA R. H TG. OP ZILVERSPAR

Reeds verscheidene jaren hebben de zilversparren in het Asser
bosch te lijden van aantasting door deze zwam (zie Verslag 1933,
blz. 30). Verschillende bespuitingsmiddelen zijn beproefd, echter
tot dusver met weinig resultaat (Verslag 1937, blz. 68 en 71, Ver
slag 1938, blz. 75). In 1939 werd geprobeerd, of met eenige der
nieuwe middelen meer succes te verkrijgen was (zie blz. 78). Ge
spoten werd op 27 April en op 26 Mei; bij de beoordeeling van het
resultaat werd gelet op de aantasting der in 1939 gevormde naalden.
Het koperpraeparaat Bayer conc. werkte verreweg het best, hetgeen
in overeenstemming is met de waarneming bij een vroegere proef
met Bordeauxsche pap; Bayer conc. scheen echter werkzamer te zijn.
In 1940 zullen de proeven tegen deze moeilijk te bestrijden zwam
5
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(volgens de literatuur zouden eenmaal aangetaste boomen er nim
mer meer vrij van komen!) met koperpraeparaten worden voort
gezet. Opgeven doen wij het niet!
BESTRIJDING VAN RINGELRUPSEN EN BASTAARDSATIJNVLINDER
TE AMSTERDAM

De succesvolle bestuiving der door ringelrupsen aangetaste iepeboomen te Amsterdam met Derrispoeder in 1938 heeft tot gevolg
gehad, dat in 1939 nog slechts op enkele plaatsen ringelrupsen
voorkwamen, die wederom door intensieve bestuiving met Derris
poeder (ditmaal, omdat de rupsen reeds vrij oud waren, met 3 %
rotenon) werden bestreden.
In de eerste maanden van 1939 werden de weinige nesten van
den bastaardsatijnvlinder zooveel mogelijk weggeknipt; zij werden
slechts in eenige niet bestoven straten gevonden. Waar het uit
knippen niet had plaats gehad, werd kort na het uit de nesten
komen der rupsen gestoven met Derrispoeder 2% rotenon, waar
door de boomen radicaal van rupsen werden gezuiverd.
Het Vondelpark, waar de bastaardsatijnvlinder gedurende ver
scheidene jaren een ernstige plaag had gevormd, was in 1939 vol
komen vrij van aantasting. In 1936 (zie Verslag over dat jaar, blz.
44) had een proefbestuiving met Derris aangetoond, dat zulk een
bestuiving, mits tijdig uitgevoerd (ongeveer tijdens de eerste ver
velling der rupsen) goede resultaten kan geven. In 1938 is het
Vondelpark intensief bestoven, waaraan ongetwijfeld het volledig
ontbreken der rupsen in 1939 te danken is.
De in deze Verslagen meermalen genoemde „Commissie ter be
studeering van middelen tot bestrijding van de rupsenplaag in
Amsterdam", in welke Oommissie de Plantenziektenkundige Dienst
vertegenwoordigd is, kon dan ook tot hare voldoening constateeren,
dat „Amsterdam den geheelen zomer van 1939 fraai in blad heeft
gestaan".
BESTRIJDING VAN BRANDZIEKTE BIJ COLCHICUM

In verband met de hooge prijzen, die voor deze bolsoorten in het
buitenland betaald worden, is bestrijding van de brandziekte zeer
gewenscht. Tot de voor deze ziekte gevoelige soorten en variëteiten
bleken te behooren:
Colchicum autumnale alba
„
„
major (Byzantinum)
„
„
minor-lila en roseum fl. pl.
„
Bornmülleri
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Colchicum autumnale hybr. Princess Astrid
„
speciosum album
„
autumnale hybr. Waterlily,
terwijl in 1939 vrij van aantasting waren:
Colchicum autumnale hybr. Autumn Queen
„
„
„ Violet Queen
»
„
„ Premier.
Bij de proefneming, ter bestrijding van de ziekte, zijn vooraf
alle uitwendig zichtbare brandblaren door uitsnijding verwijderd.
Dit is ook gedaan bij de contrôle-bollen. Daarna zijn bollen be
handeld door onderdompeling gedurende twee uur in 2% koperkalk Wacker en in 1% formaline-oplossing.
Gedurende den groeitijd zijn de zieke bladeren geregeld ver
wijderd. Geplant werd op 25 Augustus 1938, gerooid 17 Juli 1939.
Deze proefneming gaf het volgende resultaat:
uitgeplant
Koperkalk Wacker 11 kg leverbaar
Formaline
11 kg
„
Contrôle
11 kg
„

opbr.
uitgeplant
26 kg 17 kg plantgoed
22 kg 17 kg
„
24 kg 17 kg
„

opbr.
50 kg
44 kg
33 kg

In de 76 kg met koperkalk Wacker behandelde bollen werd 1 ziek
exemplaar gevonden (practisch 0 % ). De bollen waren bij het rooien
mooi en glanzend. In de 66 kg met formaline behandelde bollen
werden 3 kg (ca. 4K %) zieke bollen gevonden. De bollen waren bij
het rooien mat en iets minder mooi dan die van de koperkalk
Wacker partij. Van de onbehandelde bollen was de opbrengst voor
ca. 80% aangetast.
Deze proefneming opent de mogelijkheid om door het uitsnijden
der brandbuilen en ontsmetting vóór het planten, zoomede door
verwijdering van brandzieke bladeren tijdens den groei, de brandziekte op zeer doeltreffende wijze te bestrijden.
DRAAIHARTIGHEID BIJ KOOL

Het onderzoek naar de biologie en de bestrijding van Contarinia
torquens De Meyere, de veroorzaker van de draaihartigheid bij
kool, werd ook in 1939 door Dr S. Leefmans voortgezet. De resul
taten werden gepubliceerd in de serie Mededeelingen van den
Tuinbouwvoorliohtingsdienst No. 11 en 17, De draaihartigheid bij
kool, III en IV, uitgegeven door de Rijksuitgeverij te 's-Gravenhage.
In verband met de verkregen resultaten werd een waarschuwings
dienst ingesteld, waardoor, met behulp van radio- en couranten
berichten op grond van de gedane waarnemingen inzake de vlucht
der galmuggen, aan de koolbouwers adviezen werden gegeven over
het tijdstip, waarop de bespuiting der koolplanten moest beginnen
en waarop dit beëindigd kon worden.
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BESTRIJDING VAN ENGERLINGEN

Daar tot dusverre alle toegepaste zomerbestrijdingsmiddelen
tegen engerlingen in grasland geen bevredigend resultaat oplever
den, werden in den winter 1938—1939 eenige middelen geprobeerd.
De laatste jaren doen vooral de larven van den rozenkever (Phylloperta horticola L.) en den Junikever (Rhizotrogus solstitialis L.)
veel schade door het vernielen van de grasmat, in het bij
zonder op sportvelden en gazons. Deze larven leven tot onge
veer November vlak onder de zode, daarna gaan zij vrij diep
in den grond, om tegen het voorjaar weer omhoog te gaan.
De engerlingen van den rozenkever verpoppen zich dan op een
diepte van 20—30 cm, terwijl de larven van den Junikever weer aan
de graswortels gaan vreten. Vooral in het voorjaar, als de meeste
larven zich bevinden op een diepte van 20—30 cm of althans deze
zóne moeten passeeren, is het tijdstip gunstig voor bestrijding met
een gasvormig middel. Met behulp van een Platz-injecteur werden
vloeibare zwavelkoolstof en methallylchloride op een diepte van
25 cm in den grond gespoten. Deze vloeistoffen verdampen in den
grond en door de betrekkelijk groote diepte, waarop zij zijn aan
gebracht, ontwijken zij slechts zeer langzaam. Er werden 8 gaten
per m2 gemaakt; in elk gat werd 25 cc zwavelkoolstof of 10 cc
methallylchloride gespoten. Daarna werden de gaten dichtgetrapt.
De proef werd genomen op 17 Februari te Zeist, op een sport
terrein, dat in het voorafgaande jaar veel van engerlingen van
rozenkever en Junikever te lijden had gehad. Rozenkeverlarven
werden in groot aantal op een diepte van 20—30 cm aangetroffen.
Slechts enkele larven zaten toen reeds hooger (15 cm). Junikeverlarven waren er veel minder. Deze zaten op een diepte van
60—70 cm.
Op 20 Maart d.a.v. werd het resultaat gecontroleerd. Bij het
spitten in den grond werd de lucht van zwavelkoolstof en methallyl
chloride nog duidelijk waargenomen. Behalve een aantal doode,
werd een ongeveer gelijk aantal levende engerlingen opgegraven.
Wij hebben getracht de levende engerlingen op het laboratorium
op te kweeken. Zij zijn echter alle vóór de verpopping gestorven.
Daar het opkweeken van engerlingen ons anders steeds zonder
moeite gelukt, mogen wij aannemen, dat deze larven ook in de
natuur zouden zijn gestorven. Een verschil tusschen de werking
van zwavelkoolstof en methallylchloride kon niet worden waarge
nomen.
Zwavelkoolstof is in het gebruik aanmerkelijk goedkooper en
verdient dus meer aanbeveling.
Het resultaat van deze proef is zeker van dien aard, dat proefsgewijze herhaling kan worden aanbevolen.
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De onkosten van de bestrijding zijn echter niet gering. Per are
zijn 20 liter zwavelkoolstof noodig; met het injecteeren van deze
hoeveelheid is 1 man ongeveer 1 uur bezig.
Te Weert werden nog proeven genomen met het uitstrooien van
kaïniet en Fertiphos tot een hoeveelheid van resp. 1200 kg en
320 kg per ha. Een duidelijk resultaat leverden deze proeven niet op.
BESTRIJDING VAN SPREEUWEN

De proef ter bestrijding van de spreeuwenplaag in de boomgaar
den te Schellinkhout, die reeds in het verslag over 1938 wordt ver
meld, werd dit jaar voortgezet. Door de energieke wijze, waarop de
fruittelers de bestrijding hebben uitgevoerd, is zij goed geslaagd.
Het rietgewas, waarin de spreeuwen plachten te slapen, werd ge
pacht en voor de vogels onbewoonbaar gemaakt door het in Mei,
Juli en Augustus af te maaien. De trekspreeuwen werden daardoor
gedwongen elders een goed heenkomen te zoeken.
De broedspreeuwen te Schellinkhout werden bestreden door het
uithalen der nesten. De gemeenteraad verleende daartoe zijn mede
werking door met algemeene stemmen een verordening aan te
nemen, die het verstoren van nesten van spreeuwen op gebouwen
verplicht stelt. Wel bleek later dat deze verordening voor 1939 nog
niet kon worden toegepast, omdat de redactie wijziging behoefde,
maar gelukkig was de medewerking der bewoners zoo groot, dat het
doel toch bereikt kon worden. Door de fruittelers werd aan een
viertal jonge mannen opgedragen de bewoners bij het verstoren der
nesten behulpzaam te zijn.
De beste tijd is de laatste helft van Mei, daar de nesten dan ge
makkelijk te vinden zijn door het luide schreeuwen der jongen.
Bij den eersten rondgang werd een duizendtal jonge spreeuwen en
eieren vernietigd. De jongen werden op snelle en geen aanstoot
gevende wijze gedood. De tweede verstoring had einde Juni plaats,
waarbij ongeveer 300 jongen en eieren werden vernietigd. Het resul
taat van deze actie was zeer goed merkbaar. Jonge spreeuwen (ken
baar aan het grijze vederkleed) waren dezen zomer in Schellinkhout
zeer schaarsch.
Als dit uithalen der nesten wordt volgehouden is het te verwach
ten, dat het aantal spreeuwen te Schellinkhout binnen drie jaren
zeer sterk zal verminderen om daarna op een veel lager peil te
blijven. De overblijvende vogels zijn exemplaren uit nesten, die aan
de contrôle zijn ontsnapt, doordat zij op onbereikbare plaatsen zit
ten, of het zijn vogels, die zich vajydders hebben gevestigd.
Ook in andere gemeenten aHpnster, Nibbixwoud, werd de
spreeuwenplaag op deze wijze met succes bestreden.
Van verschillende zijden werd de opmerking gemaakt, dat het

70

beter zou zijn verjagingsmiddelen aan te wenden, dan de spreeuwen
te dooden, daar men dan het nut, dat deze vogels doen, behoudt. De
vogels leggen voor allerlei schrikaanjagende middelen hun schuw
heid echter op den duur af en daarom zijn wij er noodgedwongen
toe over moeten gaan om in fruitstreken, waar de schade het nut
stellig verre overtreft, het aantal spreeuwen te verminderen. Het
ligt echter niet in de bedoeling over het geheele land een razzia
tegen de spreeuwen te propageeren. Het verstoren der nesten moet
goed geregeld worden; wreedheden moeten daarbij geheel vermeden
worden en het mag niet worden overgelaten aan de jeugd, vanwege
den verruwenden invloed, die het uithalen van nesten kan hebben.
VOORKOMING VAN SCHADE DOOR ROEKEN

De vraag, hoe de schade voorkomen kan worden, welke roeken
doen aan de pas gezaaide en ontkiemde granen, heeft onze voort
durende aandacht.
Evenals de spreeuw doet de roek veel nut door het verdelgen van
schadelijke insecten, maar op plaatsen, waar zij in groot aantal
voorkomen, schijnen de vogels dikwijls meer tot plantaardig voedsel
over te gaan en dan worden zij schadelijk. Groote roekenkolonies
kunnen daardoor tot een groote last voor de landbouwers in de om
geving worden. Dit jaar zijn eenige proeven genomen met een nieuw
middel, waarvan de verwachting was, dat het de roeken zou af
schrikken, omdat het licht vergiftig was en de vogels er onaange
name gevolgen van zouden ondervinden, zonder er evenwel van te
sterven. De resultaten van dit middel zijn echter nog niet veel
belovend.
Een uitvoerig onderzoek naar de economische beteekenis van den
roek en de wijze, waarop de schade kan worden tegengegaan, werd
begonnen, maar moest evenals vele andere ornithologische werk
zaamheden door de mobilisatie worden opgeschort.
KLEINE PROEFNEMINGEN IN DE PRAKTIJK

Winterbespuiting van vruchtboomen.
Californische pap 15% heeft niet voldaan voor vervanging van
v.b.c. Resultaat veel bladluis gedurende den zomer, spint eveneens
onvoldoende bestreden en geen succes tegen appelmeeldauw.
Hoorn
Contact 6 % , 2 9 M a a r t o p p r u i m t e g e n s p i n t e n b l a d l u i s . G o e d
resultaat; slechts een enkel, wellicht niet geraakt, takje met luis;
geen spint. Onbehandeld weinig spint, vrij veel bladluis. Deventer
1 % , 30 Maart op appel; resultaat zeer weinig spint, geen blad
luis. Boomen bleven langer spintvrij dan onbespoten. Deventer
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: Formactine 2 3 ^ % , e n k e l e a p p e l t a k k e n b e s p o t e n , t o e n k n o p p e n
reeds sterk gezwollen waren. Vruchten aan deze takken veel mooier
dan aan de onbespoten takken . . . . ... . . . Deventer
Jeecee Spintemulsie 7 % (voorafgegaan door v.b.c.), 23 Maart
op appel; vrij goed tegen spint, zeer goed tegen bladluis; weinig
of geen knopbeschadiging
Goes
Keto 3 % , 1 1 M a a r t , b e s l i s t o n v o l d o e n d e t e g e n b l a d l u i s o p p r u i m
en ook niet afdoende tegen bladluis op aalbes
Eist
Loogzwavel 4 % , z e e r o n v o l d o e n d e t e g e n b l a d l u i s o p a p p e l .
Roermond
3 en 4 % onwerkzaam tegen bladluis op appel . . Geldermalsen
3% onwerkzaam tegen spint op appel en pruim; tegen bladluis
niet gecontroleerd, omdat per abuis ook met v.b.c. gespoten was.
Eist
Mortoyle 7 %, eerste helft Maart, na vooraf v.b.c. bespuiting,
goed tot zeer goed tegen spint en bladluis op appel. Bij één proef
eenige knopbeschadiging
Goes
Ovamort 6 % , 4 M a a r t o p a p p e l e n p r u i m , z e e r g o e d t e g e n b l a d 
luis; tegen spint niet controleerbaar wegens uitblijven der aan
tasting
Geldermalsen
6 % gaf over het algemeen goed resultaat bij diverse proeven
tegen bladluis en wintervlinder; vrij goed tegen spint . . Hoorn
6%, 11 Maart op goudreinetten, vrij ernstige bladverbranding;
geen resultaat tegen bloedluis
Roermond
Bij één proef voldeed Ovamort niet, bij een andere daarentegen
goed tegen spint en bladluis op appel en peer . . . Amsterdam
6 en 8%, 15 Februari op appel en pruim, geen resultaat tegen
spint
Mill
6 % matig tot onvoldoende tegen spint, goed tot matig tegen
bladluis op appel bij verschillende proefnemingen . . . . Goes
Petroleum Emulsie Boer 7%, goed tot zeer goed tegen spint
en bladluis op appel; weinig beschadiging
Goes
Selinon 1 % , goed tegen appelbladluis, onwerkzaam tegen spint.
Eist
Shell W. E. 103, 7 ^ %, vooraf v.b.c. bespuiting, zeer goed tegen
spint en bladluis op appel; eenige knopbeschadiging . . . Goes
Shell W. O. 87, 7 %, vooraf v.b.c. bespuiting, tegen spint en blad
luis op appel gelijk aan het voorgaande, doch iets meer knopbe
schadiging
. Goes
Shell W. U. 117, 5 %, 13 Maart, afdoende tegen spint en bladluis
op pruim; contrôleboomen weinig spint, maar vrij veel luis. Deventer
6 % op 30 Maart op appel, geen verschil met 7 % Contact (zie
boven)
Deventer
6% op appel, 6 Februari, resultaat veel groene bladluis,
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6% op appel, 3 Maart, resultaat een weinig groene bladluis,
6% op appel, 25 Maart, resultaat practisch geen groene bladluis.

Overigens was 5K % v.b.c. minstens even goed als laatstgenoemde,
ook t. o. v. spint
Roermond
Met 6 % Shell W. U. 117, 8 April, geringe knopbeschadiging aan
appel (Present van Engeland) en peer (Beurré Clairgeau). Resultaat
tegen bladluis, spint en wantsen goed
Amsterdam
6 % voldeed niet tegen bloedluis, evenmin als 6% Ovamort of
hVi % Thiol. Spint door alle drie goed bestreden .... Utrecht
6% Shell W. U. 117, 4 Maart op perzik, veroorzaakte knopverbranding en schorsbeschadiging
Roermond
6% goed tegen spint op pruim
Winschoten
6 %, 4 Maart op appel (Early Victoria), eenige verbranding, doch
minder dan Ovamort (zie boven); tegen bloedluis geen succes.
Roermond
Met 6% werden meermalen minder goede resultaten verkregen
dan in 19B8, in het bijzonder tegen bladluis
Hoorn
Op pruim tegen groene bladluis onvoldoend resultaat met 6%,
gespoten 4 Maart
Roermond
Tegen bladluis en spint op appel en pruim hetzelfde resultaat
als met Ovamort (zie boven)
Geldermalsen
In vergelijking met Mortoyle, voorafgegaan door v.b.c., bleef
6 % Shell W. U. 117 duidelijk ten achter in uitwerking tegen spint
en bladluis. Ook vergelijking met andere minerale oliepreparaten
viel meerendeels ten nadeele van Shell W. U. 117 uit . . . Goes
Bespuiting met 6% Shell W.W1 117 veroorzaakte geen noemens
waardige schade aan ondergeplante winteraconieten; Colchicums
daarentegen werden zoo ernstig beschadigd, dat het gewas vrijwel
waardeloos werd
Sint-Pancras
Shell W. U. 117 S. 6 % , n o g g e m a k k e l i j k e r e n s n e l l e r m e t w a t e r
mengbaar dan het gewone product, voldeed even goed als dit tegen
bladluis, spint en wantsen
Amsterdam
Shell W. U. 117 V.S. 6 % , v e r t o o n d e e v e n e e n s a f d o e n d e w e r k 
zaamheid, doch bleek moeilijk oplosbaar te zijn . . Amsterdam
Thiol
beproefd tegen bloedluis, was niet op zijn wèrkzaamheid te controleeren wegens onbeteekenende aantasting. Bleek ove
rigens goed tegen bladluis, spint en wintervlinder. In uitwerking
ongeveer gelijk aan, zeker niet minder dan 6% Ovamort en Shell
W. U. 117. Wel liepen de met Thiol bespoten boomen belangrijk
later uit . .
Hoorn
5 y i % g o e d t e g e n s p i n t , d o c h o n v o l d o e n d t e g e n b l o e d l u i s . Utrecht
1% goed tot vrij goed tegen spint en bladluis op appel; tegen
bloedluis niet gecontroleerd. Knopbeschadiging, zoodat ondereinden
der takken geheel kaal bleven
Goes
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W. 6150 0 . 1 % op appel, goed tegen bladluis, onwerkzaam tegen
spint
Eist
Zomerbespuiting van vruchtboomen.
Albolineum 1% op appel, goed tegen spint, maar hoogst ernstige
bladverbranding
Hoorn
Ammonium polysulphide 1% en 2ls% op goudreinetten, ver
mengd met 0,1% loodarsenaat, gespoten 31 Mei. Spoedig vlekken
op bladeren en na ca. 3 weken sterke bladafval. Nadien nog twee
maal Californische pap gespoten. Vruchten slecht ontwikkeld en
sterk door schurft aangetast. Vergelijkende bespuiting met Cali
fornische pap en Kolofog veel beter
Deventer
Contrôle op schurftbestrijding mislukt, wegens de zeer geringe
aantasting. Spint werd goed bestreden. Ammonium-polysulphide is
echter een onaangenaam middel om mede te werken . . . Hoorn
Bordeauxsche pap, op peer Beurré Hardy tweemaal vóór den
bloei in vergelijking met Californische pap; le bespuiting in
„delayed dormant" stadium, 2e bespuiting kort voor den bloei.
Resultaten:
a. Ie besp, IA % Bord. pap, 2e besp. % %> Bord. pap, opbrengst
6,56 °/o schurft.
b. le besp. l 'A °/o Bord. pap, 2e besp. 2% Cal. pad, opbrengst
18,89 °/o schurft.
c. Ie besp. 4% Cal. pap, 2e besp. 2% Cal. pap, opbrengst
25,49 °/o schurft.
d. onbehandeld, opbrengst 28,66 % schurft
Goes
Soortgelijke behandeling op Beurré Hardy en Louise bonne
d'Avranches: .
a. le besp. l'A °/o Bord, pap, 2e besp. 2% Cal. pap, opbrengst
3,86 °/o schurft.
b. le besp. 4% Cal. pap, 2e besp. 2% Cal. pap, opbrengst
6,04 «/O schurft
Goes
Bordeauxsche pap-pasta in soortgelijke proef op Précoce de
Trévoux mede opgenomen:
a. Ie besp. 1% %> Bord. pap, 2e besp. % %> Bord. pap, opbrengst
0,73% schurft.
b. le besp. IA % Bord. pap, 2e besp. 2% Cal. pap, opbrengst
1,8 °/o schurft.
c. Ie besp. 4 % Cal. pap, 2e besp. 2 °/o Cal. pap, opbrengst
1,23 °/o schurft.
d. Ie besp. 2%> Bord. pap-pasta^ 2e besp. 1%> Bord. pap-pasta,
opbrengst 1,65 °/o schurft
Goes
Chrysanthol >2 %, verspoten 28 September 1938, bleek bij contrôle
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op 31 Maart 1939 veelbelovend te hebben gewerkt tegen perebloesemsnuitkever. 1% gaf geen beter resultaat. Bij beide concentraties
was nog slechts zeer geringe aantasting te vinden .... Goes
Cuprasol 'A % na den bloei, voorafgegaan door 1% % Bord. pap
voor den bloei. Schurftbestrijding goed; wormstekigheid bij Pré
coce de Trévoux nog niet geheel bestreden, bij Olapp's Favourite
wel .
Roermond
Dusturan, eenmaal gestoven (28-9-'38) en tweemaal gestoven
(28-9 en 7-10-'38) tegen perebloesemsnuitkever. Onderling geen ver
schil en beide minder goed dan Chrysanthol (zie boven); nog ver
scheidene aangetaste knoppen op 31-3-'39 aangetroffen . . Goes
Hortix 1: 700, aan het einde van den bloei gespoten tegen appelzaagwesp, zeer goed resultaat. Opbrengst 5 bespoten boomen 815 kg,
van 5 even groote contrôle-boomen slechts 50 kg . . . Utrecht
Kiezelfluoorbarium 0,4 % met 0,5% kalk toegevoegd aan Californische pap op verschillende bedrijven gespoten tegen worm
stekigheid bij appels. Resultaten in het algemeen goed en geen
beschadiging
Amsterdam
Kolofog y2 % op appel en peer driemaal verspoten, le maal met
nicotine en loodarsenaat, 2e maal met loodarsenaat. Resultaat tegen
schurft zeer goed, gelijk aan doch niet beter dan Calif, pap; niet
werkzaam tegen spint; vermenging met loodarsenaat veroorzaakt
geen beschadiging
. Amsterdam
Kolofog % % tegen schurft even goed als Calif, pap, en belang
rijk beter dan Ammoniumpolysulphide (zie boven). . . Deventer
Koperbespuitingsmiddel Bayer voor schurftbestrijding minder
goed dan Bordeauxsche pap. Vergeleken werd % °/Q K. B. met 1% °/o
Bord. p. en Vi °/o K. B. met % °/o Bord. p. Echter iets minder ruwe
vruchten
Goes
Koperkalk Wacker IK % vergeleken met Bord. pap 134 % vrij
wel gelijke werking voor schurftbestrijding, Koperkalk Wacker 1 %
als bespuitingsmiddel vóór den bloei echter veel minder werkzaam.
Goes
Koperkalk Wacker 7 maal gespoten op verschillende peren steeds
in dezelfde concentratie als Bordeauxsche pap (n.l. 1°/o, % °Io en
% %) was in schurftbestrijdende werking veel minder. Met Koper
kalk Wacker werd o.a. verkregen 45"/» gave vruchten, 38 °/o met
schurftvlekken, 17 %> met groote vlekken en scheuren; bij Bord.
pap waren deze getallen resp. 53, 42 en 5
Utrecht
Koperkalk Wacker Nieuw vóór den bloei met 0,3%, na den bloei
tweemaal met 0,2 % met toevoeging van loodarsenaat. Nadien Calif,
pap. Geen beschadiging aan verschillende appels. Goede schurft
bestrijding. Middel bezinkt echter vrij snel in de sproeimachine.
Roermond
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Obekal heeft goed voldaan als kalk bij de bereiding van sproeivloeistoffen
's-Hertogenbosch
O.B. 72, % %, 5 maal gespoten in vergelijking met Bordeauxsche
pap op peer Beurré Clairgeau. Groede schuritbestrijding; boomen
bovendien opvallend vrij van wieren en mossen . . . . . Eist
Op appel, vergeleken met Californische pap, eveneens goede
schuritbestrijding. Echter niet werkzaam tegen spint . . . Eist
Perenox 0,2% en 0,8%, na den bloei 3 maal gespoten op appel
en peer. Schuritbestrijding even goed als Bord.- en Calif, pap.
Vruchten echter sterk bezoedeld; residu hecht zeer lang!
Amsterdam
Sch. 1192a, % %, 5 maal gespoten op peer Beurré Clairgeau, goed
tegen schurft (zie ook bij O.B. 72a)
.
Eist
Op appel vóór den bloei ter vervanging van Bord. pap, niet
slecht en geen beschadiging in tegenstelling met de „koper"-beschadiging door Bord. pap
Eist
Shell W. E. 103 in October op kasdruif, geen beschadiging, maar
tweemalige bespuiting ook niet afdoende tegen spintmijten.
Amsterdam.
Shell W. U. 117, 2 % , i n O c t o b e r o p k a s d r u i f , f l i n k e b l a d v e r 
branding en tweemalige bespuiting al evenmin afdoende tegen
spintmijten
Amsterdam
Uraniakoper, le besp. K %, daarna 6 maal met 1/s % op peer
Clapp's Favourite, in vergelijking met 1% en Vs % Bord. pap. Bij
deze proef voldeden beide middelen slechts matig. Bord. pap iets
minder misvormde vruchten; overigens weinig verschil. Utrecht
Diverse middelen.
Abol-powder was goed werkzaam tegen mieren . . . Boskoop
Albolineum in den zomer verspoten tegen spint op diverse ge
wassen, als komkommers, coniferen, Ribes en rozen, leverde in het
algemeen goed resultaat op. Bij rozen („pootrozen", dus onveredelde)
werd eenmaal een ernstige bladverbranding veroorzaakt met een
2% oplossing. Spinteieren werden niet gedood .... Boskoop
Ammoninm-polysulphide tegen meeldauw in Clematis, slecht
resultaat en beschadiging van de bloemen (zie ook Parcal). Boskoop
Idem tegen rozenmeeldauw, 1:300 goed bij kasrozen, minder
bij buitenrozen, herhaald met 1:200 bij buitenrozen eveneens goed
resultaat. Tegen spintmijten slecht
Boskoop
Anti-Aphis 2% tegen groene bladluis op Calla's afdoende, even
als nicotine. Tegen schildluis op Kentia was 3% niet voldoende
werkzaam, evenmin als 3 K % tegen wolluis op cacteeën. Na een
oogenschijnlijk voldoende uitwerking bleek later het meerendeel
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der insecten zich te herstellen
Leiden
Aretan, 2-malige begieting met 1 la% leverde uitstekend resultaat
op bij kwijnende Veronica macrantha, op welker wortels vele spo
ren van Thielaviopsis basicola voorkwamen .... Coevorden
Het wegvallen van dennen-zaailingen in een bak kwam geheel
tot staan na een begieting van plantjes en grond met 1ls % Aretan,
+ 7 liter per m2
Deventer
Ook tegen Rhizoctonia bij Larix-zaailingen werd goed resultaat
verkregen na het ontsmetten van den grond met Vt % en begieting
der plantjes met 1/s% Aretan
Winschoten
Aseptox leverde geen succes op tegen motten in meubelbekleeding, Derrispoeder evenmin
Boskoop
Atlacide werkte bevredigend als onkruidbestrijdingsmiddel op
paden
Boskoop
Borax (2 deelen) en bruine suiker (1 deel) tot een papje aange
mengd en gesmeerd op plankjes, gaf goede resultaten tegen mieren.
Nog beter werkt echter braakwijnsteen (1 deel) met suiker (2 dee
len), eveneens tot een papje aangemengd, doch dit is wegens de
giftigheid niet overal toe te passen
Stadskanaal
Brassicol tegen sclerotiënziekte bij tomaat in een warenhuis. Af
watering verbeterd en per 100 m2 1 kg Brassicol in Januari in drie
keer gestrooid en goed door den grond gewerkt. Goed resultaat;
thans zeer weinig zieke planten, in andere jaren zeer groote uitval.
Evenwel geen onbehandeld gedeelte gehouden voor contrôle!
Stadskanaal
Tegen „zwart snot" in hyacinthen, 75 gram Brassicol per m2 in
den grond „ingevorkt", goed resultaat. Extra toevoeging van 20
gram gaf geen verdere verbetering. Op behandelde bedden gemid
deld 2 zieke bollen, op onbehandelde gemiddeld 18. Behandeling
uitgevoerd 16-XI-'38, controle 29-VII-'39
Sassenheim
Carbolineum (gewone houtcarbolineum) beproefd voor grondontsmetting tegen wortelaaltje in kassen (zie Verslag over 1988,
p. 72) heeft zeer uiteenloopende resultaten gegeven. Sommige kwee
kers vinden het zeer afdoende, andere niet. Er wordt in het alge
meen wel groeiverbètering bereikt, maar geen afdoende bestrijding
der aaltjes. Wijze van toepassing: 2 à 3 kg carbolineum uitgegoten
per Rijnl. Roede (ruim 14 m2) op versch gespitten grond en met
water goed ingegoten. De begieting met water eenige dagen achter
een herhalen. Reeds na enkele weken kan geplant worden.
Naaldwijk
Nadat in 1937 een bespuiting met 1% % vruchtboomcarbolineum
op hulst ernstigen bladafval had veroorzaakt, werd thans een be
spuiting met 5% beproefd tegen bladluis. Bespuitingen in Januari
en Februari uitgevoerd, veroorzaakten nu geen afvallen van het
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blad, maar bessen werden niet gevormd! Terwijl 1939 zich kenmerk
te door rijke bessen-ontwikkeling bij de hulst, waren op de bespoten
struiken slechts verschrompelde bloemknoppen overgebleven. Blad
luis was met 5 % goed bestreden
Coevorden
Cheshuntmengsel, 10 liter per m2 uitgegoten op nieuw gezaaid
gazon, dat afstierf door Pythium-aantasting, leverde een volkomen
herstel op, reeds na een week zichtbaar
Utrecht
Citroenzuurijzer, bekend om zijn goede werkzaamheid tegen
chlorose bij vruchtboomen, blijkt in sommige gevallen jaarlijks te
moeten worden toegediend, hetgeen wegens het aanbrengen van
boorgaten wel een bezwaar is
St. Paneras
Cuprocide 0,3%, 15 liter per struik (2 m2 oppervl.) als grondontsmettingsmiddel tegen Verticillium bij aalbessen heeft voorloopig wel eenig resultaat gegeven, waarom voortzetting der proe
ven gemotiveerd is
Hoorn
Met Concentrated Liquid Derris werd onvoldoend resultaat ver
kregen tegen thrips in erwten
Boskoop
Derrimac (stuifpoeder),
% rotenon, 30 kg per ha, afdoende
tegen koolzaadglanskever in radijs. Ceutorrhynchus assimilis op
hetzelfde gewas werd er niet door gedood
Coevorden
Tegen koolrupsen op krulmosterd, 40 kg per ha, volledig resul
taat; zie ook bij Dertox
Coevorden
Derrisstniipoeder, % % rotenon, tegen thrips in kommerbak, na
eerste bestuiving eenig resultaat zichtbaar, na 4 bestuivingen,
steeds met 3 dagen tusschenruimte, goed resultaat. Idem à 2%
rotenon reeds na eerste bestuiving goed, met een herhaling na 3
dagen afdoende
Coevorden
Bij een laboratorium-proef in het Koloniaal Instituut, waar de
werking van Derrisstuifpoeder à X> % rotenon, Derrissproeivloeistoï
(1:10.000 rotenon) en loodarsenaat tegen bessenbastaardrupsen
werd vergeleken, bleken de voor den mensch ongiftige Derrispreparaten een snellere en zekerder werking uit te oefenen. Amsterdam
Stuifpoeder à % % rotenon afdoende tegen Galerucella's op Lythrum
Coevorden
Derrisine 1:1000, 1: 800 en 1: 500 geen resultaat tegen spint
op Primula, Deutzia e.a., 1:800 eveneens geen resultaat tegen
thrips in Dianthus
Coevorden
Dertox, 40 kg per ha (zie ook bij Derrimac), leverde zeer goed
resultaat tegen koolrupsen op krulmosterd. Bij de verstuiving van
Derrimac (dat ook nicotine bevat) ondervonden de arbeiders veel
last van slijmvorming in keel en mond, hetgeen bij de verstuiving
van Dertox niet voorkwam
Coevorden
Dertox verstoven, goed resultaat tegen wantsen in bessen.
Winschoten

•

78

Drymac 2 goed tegen bastaardrupsen op kruisbessen. Boskoop
Escoll 0,1% tweemaal gespoten tegen Cladosporium op tomaat,
wel eenig, maar veel minder resultaat dan bij 0,6% Shirlan A. G.
Naaldwijk
Escoll op reeds door Cladosporium aangetaste tomaten gaf geen
resultaat
Eist
Tegen spint op druiven wel werkzaam, maar men kreeg den
indruk, dat stuifzwavel een beter resultaat gaf
Eist
Escoll 1:1000 en 1 :500 zonder resultaat tegen spint in bakkomkommers, evenmin tegen spint op Buddleia en Primula.
Coevorden
Escoll werd in een sterkte van 1% nog verspoten op Abiës, aan
getast door Trichosphaeria parasitica, en wel op 27 April en 26
Mei, waarbij tevens verspoten werden 0,5% Koper Bayer conc.,
1°lo Tulisan, 0,8 °lo Sulfinette en 1 "/» Shirlan A. Gr. Met uitzondering
van het met Koper Bayer bespoten gedeelte, waren bij alle mid
delen de jonge naalden opnieuw aangetast. De proeven zullen met
koperhoudende preparaten worden voortgezet (zie ook blz. 65).
Assen
Fluoornatrium in lokaas van 40 deelen tarwemeel, 2 deelen witte
suiker, 2 deelen fluoornatrium en 1 deel zout, uitgelegd op kleine
consoles bij gaatjes in het behang, deed de schade door zilvervischjes of suikergasten sterk verminderen
Aalsmeer
Formaline 5% goed werkzaam tegen algengroei op steenen mu
ren. Twee jaar na de bespuiting nog geen groenen uitslag meer
waargenomen
Stadskanaal
Fungex 0,3 % niet slecht tegen Cladosporium op tomaat, maar
toch minder dan 0,6% Shirlan A. G. Bij zonnig weer treedt licht
verbranding op
Naaldwijk
0,25% gaf goede bestrijding van Cladosporium op tomaat, maar
vrij belangrijke bladbeschadiging
Utrecht
0,3% tegen meeldauw in rozen gaf lichte bladverbranding j
0,25 % gaf goed resultaat tegen deze ziekte en geen beschadiging.
Aalsmeer
0,25% tegen bacterieziekte bij Pelargonium en tegen Botrytis op
zaadschermen van Primula, leverde niet het gewenschte resultaat.
Aalsmeer
Gecol 3% geheel onvoldoende tegen spint in Salvia. Boskoop
Hitex-Nieuw in sterkten van M °lo, % °lo, % °lo en 1% tegen
thrips en bladluis in anjers en rozen. Alle bespuitingen bleven
zonder uitwerking
Aalsmeer
K % en s l s % geen resultaat tegen bloedluis op appel. Roermond
% goed tegen luis op pruim en zwarte luis op Dahlia, eveneens
goed tegen slakvormige bastaardrupsen, maar geen resultaat tegen
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bastaardrupsen op kruisbes, rupsen van bastaardsatijnvlinder en
ringelrups, noch tegen spint op appel
Mill
Hortix was goed tot zeer goed werkzaam tegen aardvlooien in
erwten, frambozenkevers en bastaardrupsen in bessestruiken.
Boskoop
Infusa (= Rabolit) 1:1000 voor ontsmetting van turfmolm in
een kweekkas veroorzaakte normale ontwikkeling van Begoniastekken, waarvan in andere jaren steeds veel wegrotte. Geen con
trole gehouden
Aalsmeer
Kalkstikstof uitgestrooid aan den voet van selderijplanten (zon
der deze te raken!) heeft wel een aantal planten tot afsterven ge
bracht, maar geen afschrikkende werking op de ritnaalden, waar
tegen het beproefd werd, uitgeoefend. De selderij was geplant op
in 1938 gescheurd grasland (zie ook blz. 62)
Roermond
Kerol als grondontsmettingsmiddel tegen Fusarium bij asters
heeft niet voldaan. Daar ook geen ziekte in onbehandeld gedeelte
optrad, valt de werkzaamheid niet te controleeren. Op het met Kerol
behandeld veldje bleven de planten echter duidelijk in groei ten
achter
Utrecht
Groeiremmende werking van Kerol werd eveneens waargenomen
aan bloemkool, geplant in tomaten-kas, waar wortelaaltje bestreden
moest worden. Het tomatengewas echter groeide goed op het be
handelde deel en heeft zeer weinig geleden van de aaltjesaantasting,
al waren niet alle planten daarvan geheel vrij. De bestrijding der
aaltjes was dan ook voldoende
Utrecht
Tegen wortelluis aan Picea werd met 10 liter oplossing 1°/oo per
plant geen afdoend resultaat verkregen
Boskoop
Zie ook bij Seekay.
Kolofog in kalkmelk, verspoten kort na den bloei, leverde zeer
goed succes tegen Eriophyes phloeocoptes (zie verslag 1938, p. 21>
bij pruim
Eist
Kopervitriool, aangewend tegen „ontginningsziekte", zou volgens;
een praktijkwaarneming de aantasting van rogge door moeder
koren, Claviceps purpurea, vrij aanzienlijk doen verminderen. Tijd,
van uitstrooien zal hierop wel van veel invloed zijn. Stadskanaal
Loodarsenaat-bespuiting tegen Otiorrhynchus op aardbeien (zie
verslag 1938, p. 74) heeft geen verdere gegevens opgeleverd, omdat,
de behandelde planten in den strengen winter 1938/1939 bevroren
waren
Roosendaal
Vloeibaar loodarsenaat 0,4 % met 1% kalkmelk bleek als steeds:
afdoende tegen vreterij door rupsen van wintervlinder. Deventer
Mineramuis-Wit 2% vrij goed tegen spint; 2% Petroleumemulsie was iets beter en IK % blanke Vloeimuls was belangrijk beter.
De proefgewassen waren vruchtdragende kasperzik, alsmede Opun-
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tia, Geum, Dianthus, Erica, Andromeda en Rhododendron praecox.
Op Campanula macrantha werd, wat de spintbestrijding betreft, de
zelfde verhouding tusschen de middelen waargenomen, doch hierbij
veroorzaakte de Petroleumemulsie eenige bladverbranding.
Coevorden
Naphtaline, 1 ons per m2, tusschen juist opkomende boonen uit
gestrooid en ondergeharkt tegen ritnaalden. Verscheidene planten
stierven door „verbranding" der stengels en bruinkleuring der
wortels. Ritnaalden werden op behandeld deel niet meer gevonden,
wel op contrôleveldjes. Proeven met toepassing vóór het zaaien
zullen worden voortgezet (zie ook blz. 62)
Amsterdam
Behandeling van enkele Hippeastrum-bollen ter bestrijding van
het „rood" (Stagonospora) met warm water, Hortosan, Germisan
en naphtaline. Alleen laatstgenoemd middel, bewaring gedurende
2 maanden in naphtaline-damp, waarmede de mijten gedood worden,
die de zwamaantasting inleiden, belooft resultaat. Voortzetting der
proefneming zeer gemotiveerd. Alle behandelingen, ook die met
naphtaline, vertraagden de wortelvorming
Leiden
Parcal 3 % tegen „wit" in Clematis, resultaat goed, geen bescha
diging als bij Ammonium-polysulphide
Boskoop
Parijsch groen met zemelen, water en stroop (1:30 : 20 : 4) op
4 Mei uitgestrooid tegen ritnaaldenvreterij in wintertarwe op de
sterkst aangetaste plaatsen. Resultaat vermoedelijk goed, want het
gewas op deze plekken was niet slechter dan op het aanvankelijk
minder aangetaste, niet-behandelde gedeelte. Doode ritnaalden zijn
niet gevonden
Stadskanaal
Polegral 3% zeer goed tegen rupsen op Tropaeolum speciosum.
Coevorden
2Yi%0 tegen zwarte luis op dahlia en tuinboon en tegen groene
luis op appel, zeer goed resultaat
Deventer
Tegen zwarte luis op morel met 3% zeer goed succes. Assen
2% goede resultaten tegen bladluis op pruimen en bessen. Vol
gens een proefnemer beter dan 0,1% nicotine; later na regenval
geen verschil. De bussen moeten vóór het bereiden der sproeivloeistof terdege geschud worden!
Hoorn
Tegen bloedluis op appel met 3% op 20 Juni gespoten, wel resul
taat, maar na een week sterke geelkleuring en afvallen der bladeren.
Op 6 September weder met 3% gespoten, geen bladbeschadiging
en resultaat tegen bloedluis niet slecht, alhoewel verre van afdoende.
Roermond
Tegen spint op Juniperus met 3 % op 6 September goed resultaat.
Boskoop
Poliflor Zom 3% tegen Lachnus-bladluizen op Juniperus virg.
gl., goed resultaat
Boskoop
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P.P. 710 in concentraties van ca. 1: 350 en 1: 420 vergeleken met
Shirlan A.Gr, tegen Cladosporium fulvum bij tomaat. Driemaal ge
spoten met motorsproeimachine. Bespuiting met P.P. 710 bij zonnig
weer veroorzaakte eenige bladverbranding. In beide sterkten was
P.P. 710 minder werkzaam dan 0,5 % Shirlan A.G., hetwelk op zijn
beurt weder iets minder was dan 0,6 % Shirlan A.G. Laatstgenoemde
gaf zeer goed resultaat. Eveneens verspoten Fungex en Roos-FruitProtector waren veel minder wrerkzaam dan Shirlan. Naaldwijk
Ratsourine tegen muizen goed resultaat. Bij één proef tegen
ratten weigerden deze het brood met het middel te eten. Bij een
andere proef werd het lokaas wel weggehaald, doch de uitwerking
was, omdat de proef te klein opgezet moest worden, niet te con
troleeren
Hoorn
Proeven met Ratsourine tegen ratten waren maar matig van
resultaat; het middel werd door de ratten onvoldoende gretig tot
zich genomen
Sint Paneras
Daarentegen goed resultaat tegen ratten te
Boskoop
Roos-Fruit-Protector (zie ook hierboven onder P.P. 710) gaf
slecht resultaat tegen luis op Abiës
Boskoop
Rosin Residue Emulsie bleek bevorderlijk voor de hechting van
sproeivloeistof op het blad. Gespoten werd met 0,4% loodarsenaat,
waaraan 1 :750 R. R. Em. was toegevoegd, op aardappelloof. Op
monsters, 3 uur na bespuiting genomen, werd tweemaal zooveel
loodarsenaat, en 3 weken na de bespuiting nog anderhalf maal zoo
veel loodarsenaat gevonden als op het loof van alleen met lood
arsenaat bespoten planten
Stadskanaal
Sch 1148, beproefd tegen kurkwortels bij tomaten. Per m2 werd
40 gram door den grond gewerkt. Resultaat nihil, op behandeld en
onbehandeld even sterk optreden van het verschijnsel . Naaldwijk
Sch 1192a, verspoten in % % oplossing tegen Cladosporium ful
vum in tomaat. 7 X gespoten, goed resultaat. Gewas veel langer
groen dan onbehandeld. Van gelijktijdig beproefde stuif middelen
no. 2268 en 2269 gaf eerstgenoemde geen resultaat; bij het tweede
was goede werking zichtbaar, alhoewel minder dan van het spuitmiddel
Naaldwijk
Seekarn, 1:160 tegen spint op anjers, doodde de mijten goed,
maar veroorzaakte aan planten en bloemen eenige beschadiging.
Aalsmeer
1:150 geen resultaat tegen spint op Chamaecyparis, noch op
appelonderstammen
Boskoop
l
Seekay Soil Fumigant, ca. A kg per R. Roede, na 4 dagen nog
geen resultaat tegen millioenpooten in 2-jar. Rhododendrons, in
tegenstelling met Kerol (lA liter + 30 liter water op 2 m2), waar
mede na 4 dagen alle dieren gedood waren
Boskoop
6
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Selenium voldeed goed bij proefbespuitingen tegen spint op
Buddleia, Deutzia, Primula, alsmede komkommer en meloen. Ge
was na 3 weken nog vrij van spint, opvallend groen van bladkleur
en goed groeiend. Gespoten met mengsel van 1 dl Selenium in 100
dln kalium-ammoniumsulfide 30 °/o, waarvan 2 "lo werd opgelost in
0,2% zeepoplossing (recept in Umschau, 23-IX-'33) . . Coevorden
Shirlan A.G. in percentage lager dan 0,6% onvoldoende tegen
Cladosporium bij tomaat (zie boven onder P.P. 710) . . Utrecht
0,6% tweemaal gespoten, goed resultaat tegen meeldauw bij
Delphinium; 0,4% onvoldoend werkzaam
Leiden
Solignum V.D.K, (bruin en groen) toegepast op nieuwe lijsten
van eenruiters. Opgedroogd na tweemalige bestrijding werden de
ramen op komkommerbak gelegd. Geenerlei schade door dampen
opgetreden. Controle op onschadelijkheid was 't doel van de proef.
De waarde als houtconserveeringsmiddel is niet in korten tijd te
bepalen
Naaldwijk
Spinttox, rookmiddel, onvoldoend tegen spint in kasrozen; mijten
niet gedood
Boskoop
Sublimaat 1:1000 geadviseerd tegen bacterieziekte, werd door
orchideeën (Odontoglossum) niet verdragen. Onderdompeling, lichte
bespuiting en afsponsing der bladeren hadden alle drie bladver
branding tot gevolg
Aalsmeer
Tetrachlooraethaan, 2'A cc per m3 in slecht sluitende kas, twee
maal achtereen, op 10 en 12 Juni, zeer goed tegen motluis. Geen
schade aan Gerbera en Tagetes
Heiloo
Zwavelkoolstof, 20 cc per jonge tomatenplant, met palinjecteur
bij den voet in den grond gebracht; eerste behandeling bij goed
vochtigen grond goed geslaagd, tweede maal bij iets drogeren
grond eenige beschadiging. Resultaat tegen wortelaaltje goed.
Utrecht
WAARSCHUWINGSDIENST VOOR HET OPTREDEN VAN
AARDAPPELZIEKTE

Door Dr C. Braak, directeur der 3e Afdeeling van het Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt, is over dezen dienst
het navolgende verslag uitgebracht:
Overzicht van de waarnemingen in 1939.
Evenals in het vorige jaar zijn in het afgeloopen seizoen waar
schuwingsstations gevestigd geweest in de aardappelstreken te
Eenrum, Hallum, Grootebroek, Obdam, Broek op Langendijk,
Barendrecht en Wilhelminadorp. Te Wilhelminadorp is in het be
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gin van het seizoen het station verplaatst naar het Landbouwproefbedrijf „Zeeland".
De waarnemingen zijn te Eenrum, Hallum, Grootebroek, Obdam
en Broek op Langendijk begonnen op 1 Mei, te Barendrecht op
15 Mei en te Wilhelminadorp op 1 Juni.
Waarschuwingsberichten omtrent het voorkomen van kritieke
weersgesteldheid zijn te De Bilt uitgezonden voor 15 dagen, name
lijk 23 Juni, 8, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 en 28 Juli, 2, 3, 4 en 10
Augustus. De uitzending had plaats tot 15 Augustus, de waar
nemingen zijn tot eind Augustus voortgezet.
Er zijn geen berichten omtrent het uitbreken der ziekte beschik
baar dan van Eenrum omtrent ziekte in het loof, waargenomen op
22 Juli, en de mededeeling van den Plantenziektenkundigen Dienst
betreffende het optreden van Phytophthora in de knollen op enkele
plaatsen in de tweede helft van Augustus.
Het waarschuwingsbericht voor 23 Juni had, wat volledig kri
tieke weersgesteldheid betreft, alleen betrekking op de Zuid-Hollandsche eilanden en Zeeland, dat voor 8 Juli alleen op de ZuidHollandsche eilanden. Overigens zijn waarschijnlijk geen volledig
kritieke dagen voorgekomen vóór 17 Juli. De weersomstandigheden
zijn derhalve tot het begin der tweede helft van Juli ongunstig ge
weest voor het optreden van Phytophthora, hetgeen de schaarschte
der berichten uit het begin van het seizoen voldoende verklaart.
Het geval te Eenrum op 22 Juli kan samenhangen met de weers
gesteldheid op 17 Juli, den eersten kritieken dag, die in Groningen
is waargenomen en waarvoor is gewaarschuwd. Bij gebrek aan
andere berichten omtrent het optreden van ziekte in het loof na
17 Juli is een onderzoek naar het verband tusschen de kritieke
dagen en Phytophthora voor het laatste gedeelte van het seizoen
niet mogelijk. Men zal wel mogen aannemen, dat in het eerste ge
deelte van het seizoen het uitblijven der ziekteberichten een gevolg
is geweest van het ontbreken van ernstige aantasting van het ge
was. De waarschuwingsdienst heeft in dien tijd nuttig werk kunnen
doen door onnoodig sproeien te voorkomen.
IX. Werkzaamheden van de scheikundige afdeeling
Met ingang van 1 Augustus werd het scheikundig onderzoek van
plantenziektenbestrijdingsmiddelen aan den Plantenziektenkundigen
Dienst opgedragen en werd daarvoor een scheikundige afdeeling
aan den Dienst toegevoegd. In verband met de reorganisatie van
den Dienst der Rijkslandbouwproefstations werd onze Dienst ook
voor het scheikundig onderzoek van deze middelen voor derden
aangewezen.
6*
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Tarief.
Voor dit onderzoek wordt, evenals vroeger, berekend: ƒ3.— voor
de eerste bepaling in een monster en ƒ 2.— voor iedere volgende
bepaling in hetzelfde monster.
Indien het voor den inzender voldoende is, dat hij weet of een
product aan de daaraan gestelde eischen voldoet, dan kan het onder
zoek belangrijk vereenvoudigd worden en wordt slechts de helft
berekend van het bovenvermelde tarief. De inzender krijgt dan
geen opgave van analyse-cijfers, maar alleen een opgave of de
samenstelling van het monster met de eischen overeenstemt.
Monsters.
Bij inzending van monsters is het gewenscht het doel van het
onderzoek nauwkeurig te vermelden, daar het voldoende kan zijn
het monster alleen op schadelijke of alleen op nuttige bestanddeelen
of eigenschappen te onderzoeken. Daardoor kunnen de kosten be
perkt worden en wordt noodeloos werk voorkomen.
Onderzoek van monsters.
Onderzocht werden 89 monsters, waarvan vermeld kunnen wor
den:
10 monsters vruchtboomcarbolineum.
5
„
Pyrethrum.
2
„
Derrispoeder.
12
„
nicotine en tabaksextract.
7
„
tabak.
4
„
Californische pap.
4
„
loodarsenaat.
2
„
calciumarsenaat.
6
„
kopersulfaat en pappoeder.
4
„
natriumchlor aat.
De uitkomsten van het onderzoek dezer monsters gaven geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen voor dit verslag.
ONDERZOEK VAN AARDAPPELLOOF OP DE AANWEZIGHEID
VAN ARSENICUM

Dit onderzoek werd uitgevoerd in verband met de controle op
de bespuiting van het aardappelloof met loodarsenaat, welke ter
bestrijding van den Coloradokever in het Zuidelijk deel van ons
land is voorgeschreven.
De monsters werden genomen door de voor deze contrôle aan
gestelde <82 controleurs op perceelen, waar twijfel bestond of de
bespuiting op de daarvoor aangegeven wijze was uitgevoerd.
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Onderzocht werden 1850 monsters, kwalitatief volgens de methode
Gutzeit. In een zeer groot aantal gevallen kon, in verband met de
uitkomst van het onderzoek, verklaard worden, dat de bespuiting
niet Of onvoldoende was uitgevoerd, hetgeen tot rechtsvervolging
heeft geleid.
ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN DE WERKING
VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Dit onderzoek heeft ten doel, betere onderzoekingsmethoden te
vinden en eenheid te brengen in deze methoden. Verder meer ken
nis te verzamelen over de samenstelling van verschillende bestrij
dingsmiddelen en de gevolgen van vermenging van deze middelen
te onderzoeken.
Zoo werd in het verslagjaar aandacht gewijd aan:
contrôle op de samenstelling van sproeivloeistoffen;
werking van een „sticker" of „hechter" bij loodarsenaat;
onderzoek van de resten van cyaangaspoeder;
onderzoek van tabaksplanten in verband met nicotinebereiding;
vaststelling van de identiteit van Russische en tabaksnicotine;
verbetering van het onderzoek van Californische pap.
X. Bijzondere werkzaamheden
RASBEPALING BIJ AARDAPPELEN

In 1939 werd de rasbepaling bij aardappelen met behulp van lichtkiemen uitgevoerd bij 35 monsters.
TOEZICHT OP ZAADONTSMETTING

Het aantal personen en instellingen, die zich voor de door hen
uit te voeren zaaizaadontsmetting onder toezicht van onzen Dienst
heeft gesteld, bleef op 18 gehandhaafd. Bij dezen werden in den tijd,
waarin de ontsmetting werd uitgevoerd, geregeld monsters genomen,
die te Wageningen op de daarin aanwezige hoeveelheid van het ont
smettingsmiddel werden onderzocht.
De resultaten hebben geen aanleiding gegeven tot het maken van
bijzondere opmerkingen.
TOEZICHT OP DE CONSTANTHEID VAN SAMENSTELLING VAN
VRUCHTBOOMCARBOLINEUM

In 1939 werd dit toezicht uitgeoefend op 7 merken vruchtboomcarbolineum, waarvan 44 monsters genomen en onderzocht werden.
Evenals de vorige jaren werden geen bijzondere afwijkingen waar
genomen. Voor zoover het onderzoek nog tot opmerkingen aanlei
ding gaf, zijn deze aan de(n) betreffende(n) fabrikant(en) mede
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gedeeld. Het toezicht oefent op zeer bevredigende wijze de preven
tieve werking uit, die er mede beoogd wordt.
LABORATORIUMONDERZOEK NAAR DE VATBAARHEID VAN
AARDAPPELRASSEN VOOR DE WRATZIEKTE

Dit onderzoek werd gedurende het seizoen 1939—1940 uitgevoerd
op 1249 monsters, waarvan 1245 tegen betaling. De resultaten waren,
vooral voor de methode Spieckermann, zeer goerd, wat waarschijnlijk
een gevolg is van de grootere vochtigheid, die in de werkruimte is
onderhouden. Daarom zijn er plannen in voorbereiding om de
kamer, waarin het onderzoek wordt uitgevoerd, voor het opvoeren
van de vochtigheid beter geschikt te maken.
Dit jaar is, na een groot aantal kleine proefjes in voorgaande
jaren, een uitgebreide proef genomen met ruim 250 monsters, door
deze vóór het onderzoek met Aretan tegen de zwam Rhizoctonia
solani te ontsmetten. De vrees bestond, dat resten Aretan de zeer
gevoelige zoösporen van de zwam Synchytrium endobioticum zou
den dooden en daardoor geen infectie zou worden verkregen. Bij
de methode Spieckermann zijn geen nadeelige gevolgen van de
Aretan-ontsmetting ondervonden. Dit kan waarschijnlijk verklaard
worden, doordat de aardappelstukjes reeds vele malen met water
zijn besproeid tegen den tijd, dat de wintersporangiën ontkiemen
en de zoösporen worden losgelaten; de resten Aretan zijn dan reeds
weggespoeld.
Bij de herhalingen volgens de methode Lemmerzahl werden ech
ter zeer slechte resultaten verkregen. De Aretan-resten waren bij
de toepassing van deze methode blijkbaar nog niet verdwenen, zoo
dat de uit de sori vrijgekomen zoösporen door de kwikresten wer
den gedood. Infecties door de zoösporen kwamen hier dan ook zoo
goed als niet voor.
Daarom moet naar een werkwijze gezocht worden, waardoor de
Aretan-resten na de ontsmetting weer van de aardappelen worden
verwijderd. Als deze gevonden is, zullen alle monsters vóór het
begin van het onderzoek tegen de zwam Rhizoctonia solani, welke
hierbij zeer hinderlijk is, worden ontsmet.
XI. Werkzaamheden in verband met den uitvoer
UITVOERING VAN BINNENLANDSCHE WETTEN EN REGLEMENTEN

In verband met de wet regelende den uitvoer van bloembollen,
werd ook dit jaar de lijst van minimum maten vastgesteld in over
leg met den Raad van Beroep, Bloembollen uitvoerbesluit.
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De meeste maten konden gelijk blijven aan die van het vorige
jaar. Voor den uitvoer van tulpen naar bepaalde landen werden
in overeenstemming met het voorschrift van de Nederlandsche
Sierteeltcentrale grootere minimum maten vastgesteld. Verder wer
den dit jaar ook minimum maten vastgesteld voor riarcisbollen
bestemd voor het Zuidelijk Halfrond.
De uitvoerbepalingen voor bloembollen bestemd voor het voor
malige Tsjechoslowakije werden zoodanig gewijzigd, dat thans ge
lijktijdig naar zaadhuizen en andere afnemers alle soorten bloem
bollen na een bepaalden datum konden uitgevoerd worden.
Voor den uitvoer van irissen naar de voornaamste overzeesche
landen werd een datum vastgesteld, waarop deze mocht beginnen.
Door de internationale toestanden kon daaraan echter niet de hand
worden gehouden.
Ook werd rekening gehouden met het voorschrift van de Vereeniging de Narcis, dat de voor uitvoer bestemde narcissen niet
alleen bij de te velde gehouden inspectie vrij moeten zijn bevonden
van aaltjesziek en afdoende gezuiverd van door groote narcisvlieg
aangetaste bollen, doch ook gezuiverd van door virusziekte aan
getaste planten. Ook dit jaar werd er op den uitvoer een zeer sterke
contrôle uitgeoefend door de controleurs van den Centralen-CrisisContrôle-dienst en de Nederlandsche Sierteelt-Centrale. Tegen vijf
overtreders van de uitvoerbepalingen moest proces-verbaal worden
opgemaakt.
Ook dit jaar waren het aantal aanvragen om toestemming voor
den uitvoer van plantgoed van gladiolen het grootst naar Duitschland, in totaal 18 zendingen, hoofdzakelijk naar dezelfde adressen
als voorgaande jaren. Naar 14 andere landen waren ongeveer 44
aanvragen. Verder waren er weder de gebruikelijke aanvragen
voor de verzending van plantgoed van anemonen naar Engeland,
terwijl ook weder 2 partijen plantgoed van lelies en begonia's zijn
verzonden.
Aan de N.A.C. werd medewerking verleend bij de contrôle op
den uitvoer van oliehoudende zaden en aan de Nederlandsche Sier
teelt-Centrale bij den uitvoer van bloembollen.
INSPECTIE-WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET BUITENLANDSCHE
VOORSCHRIFTEN

De omvang van den export en die van de aan het toezicht daarop
verbonden werkzaamheden blijkt uit onderstaande opgave van het
aantal verstrekte gezondheidscertificaten, verklaringen van ge
zonde herkomst en geleidebiljetten, zoomede uit de opgave van
de hoeveelheden producten, die door de ambtenaren van den Dienst
zijn geïnspecteerd.
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Aantal certificaten
96.569
„
verklaringen van herkomst
1.258
„
geleidebiljetten
41.833
„
colli bloembollen zwaarder dan 35 kg met eert.
359.263
„
„
„
„
„ 35 „ „ gel.b.
34.904
„
„
„
van 10—35 kg
61.819
„
„
„
tot 10 kg
37.517
„
„ planten zwaarder dan 10 kg
15.500
„
„
„
tot 10 kg
4.871
„
„ invoer
20.857
„
ferrywagons
.
305
Zaden, inspectiegeld
ƒ 2.591.60
Aantal colli vruchten
10.075
„
„ groenten
2.226
„
„ specerijen
1.346
„
zendingen op aanwezigheid v. d. Coloradokever
2.590
„
kg aardappelen
227.530.510
„
„ tomaten
33.389
„
„ druiven
69.536
„
„ schorseneren
4.500
„
„ peen
67.145
„
„ kruisbessen
30.730
„
colli uien
.
59.864
Plombeerkosten
ƒ 3.480.74
Het optreden van den Coloradokever in het Zuidelijke deel van
ons land heeft tot gevolg gehad, dat door verschillende landen
bijzondere voorschriften zijn vastgesteld voor den invoer van
land- en tuinbouwproducten, waarmede naar hun meening de
Coloradokever zou kunnen worden overgebracht. Vooral de uitvoer
van aardappelen en groenten is daardoor getroffen. Doordat de
betreffende voorschriften voor den invoer in de in dezen voor ons
belangrijke landen als Engeland en Duitschland zeer laat zijn af
gekondigd, heeft het in werking stellen van een toezicht op dezen
uitvoer en het vaststellen van een regeling voor de afgifte der
hierbij vereischte certificaten groote moeilijkheden opgeleverd.
Ten einde de regelingen zoo eenvoudig en de kosten voor de
exporteurs zoo laag mogelijk te houden, is er naar gestreefd ge
bruik te maken van bij de tuinbouwveilingen en het Uitvoer Con
trôle Bureau voor Aardappelen, Groenten en Fruit werkzame contro
leurs. Daar het niet mogelijk bleek alle zich voordoende moeilijk
heden dadelijk geheel op te lossen, hebben de getroffen regelingen
nog slechts een voorloopig karakter gehad. Er wordt echter naar
een bevredigende definitieve regeling gestreefd, waarbij aan de
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verantwoordelijkheid, die onze Dienst heeft tegenover de buitenlandsche autoriteiten voor de goede uitvoering hunner voorschrif
ten, volledig wordt voldaan.
Met betrekking tot de inspectie-werkzaamheden van bepaalde
gewassen kan het volgende medegedeeld worden.
Kersen.
Evenals vorige jaren werd aan bepaalde veilingen een keurmees
ter benoemd tot controleur bij onzen dienst voor het verrichten
van de inspectie van kersen op de kersenvlieg (Rhagoletis cerasi L.)
en voor de afgifte van certificaten.
Geen enkele zending behoefde afgekeurd te worden.
Bloembollen.
De naleving van de buitenlandsche bepalingen leverde dit jaar
voor onzen uitvoer geen bijzondere moeilijkheden, ook niet in ver
band met de aanwezigheid van den Coloradokever in ons land, daar
dit insect niet in de bloembollenstreek of in de directe omgeving
daarvan waargenomen is.
De werkzaamheden van de keuringsdiensten van de vereenigingen „De Hyacinth" en „De Narcis" en die van onzen Dienst vullen
elkander op zeer bevredigende wijze aan en zij verhoogen de waarde
der afgegeven gezondheidscertificaten in hooge mate. Voor de
wijze, waarop deze keuringsdiensten, welke onder leiding van den
heer F, Limburg staan, hun taak vervullen, spreken wij dan ook
onze groote waardeering uit.
Door de inwerking stelling van de Bloembollenziektenwet — zie
hiervoor de vermelding van de reeds afgekondigde wetten, beslui
ten en beschikkingen, blz. 4—5 — zijn de vereenigingen „De Hya
cinth" en „De Narcis" in staat gesteld de bestrijding van de ziekten
in hyacinthen en narcissen nog krachtiger ter hand te nemen.
Spoedig zal ook de bestrijding van ziekten in irissen, tulpen en
gladiolen wettelijk geregeld worden.
Aardappelen.
De regeling van de inspectie van de vroege zoowel als van de late
aardappelen was gelijk aan die van vorige jaren. Ook dit jaar ver
leende onze Dienst zijn medewerking bij de controle op de naleving
van de bepalingen van de pootaardappelwet en de voorschriften
gegeven door de Nederlandsche Akkerbouw-Centrale. Wederom
werden in overleg met de N.A.C. voorschriften vastgesteld op de
verpakking en de stuwage bij uitvoer van aardappelen naar landen
over zee en dus niet meer alleen voor aardappelen naar bepaalde
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Zuid-Âmerikaansche landen, doch ook naar landen aan de Middellandsche Zee. Door de internationale verwikkelingen en de onzeker
heid van het verkrijgen van scheepsruimte en verpakkingsmiddelen
kon aan deze voorschriften niet in alle gevallen de hand worden
gehouden.
Zwitserland en België hebben de invoerbepalingen van aard
appelen zoodanig gewijzigd, dat geen rekening gehouden behoefde
te worden met de groeiplaats der aardappelen en het voorkomen
van den Coloradokever in ons land.
Door de nieuwe invoerbepalingen van Noorwegen in verband
met het voorkomen van den Coloradokever moeten thans alle plan
ten, bloembollen, verschillende groentesoorten, o.a. tomaten en
peen, waarvan een groote uitvoer naar dat land plaats vindt, niet
alleen geïnspecteerd worden en daarvoor een gezondheidscertifi
caat worden uitgereikt, doch moeten alle colli thans ook voorzien
worden van een plombe van onzen dienst. Door de nieuwe Duitsche
en Engelsche invoerbepalingen behooren thans ook groenten tot de
gewassen, waarvoor een certificaat wordt geëischt.
Ter voldoening aan de bepalingen, voortvloeiende uit het handels
verdrag met Duitschland, werd aan de commissie voor den uitvoer
van boomkweekerijgewassen medewerking verleend bij de afgifte
van de z.g. Reinheitszeugnisse en aan het Rijksproefstation voor
Zaadcontrôle bij het nemen van monsters van zaden bestemd voor
Duitschland.
Het Engelsche consulaat te Rotterdam werd bereid gevonden om
de bij de zendingen aanwezige gezondheidscertificaten, afgegeven
door onzen Dienst, als bewijs aan te nemen, dat de producten van
Nederlandsche herkomst waren, indien dit op het certificaat werd
vermeld.
DRUIFLUISINSPECTIES

Aan de lijst van ingeschrevenen, wier terreinen voldoen aan de
bepalingen van de Berner Druifluis Conventie, Werden geen namen
toegevoegd.
De Belgische regeering had het initiatief genomen om de be
palingen dezer Conventie te herzien, maar door den internationalen
toestand moest de voorbereiding daarvan worden opgeschort.
AARDAPPELWRATZIEKTE

Wegens het voorkomen van aardappelwratziekte werd op 58 perceelen de verbouw van aardappelen krachtens art. 3 en op 6 perceelen krachtens art. 4 van het Aardappelbesluit 1935 voorwaarde
lijk toegestaan.
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Het groote aantal gevallen van het optreden van deze ziekte in
1939, hoofdzakelijk in een deel der provinciën Groningen, Drenthe
en Overijssel was voor mij aanleiding tot het plegen van overleg
met de Rijksland- en Tuinbouwconsulenten, de gewestelijke Land
bouworganisaties en de Keuringsdiensten in dit gedeelte van ons
land, teneinde aldaar te kunnen komen tot een verbouwverbod van
alle voor wratziekte vatbare aardappelrassen. Dit overleg leidde tot
overeenstemming ten aanzien van de noodzakelijkheid van zoo
danig verbod, van het gebied, waarvoor en het tijdstip, waarop
(1 Januari 1942) dit verbod van kracht zou dienen te worden.
Daarbij bleek tevens de wenschelijkheid om den verbouw van
het aardappelras Thorbecke, waarvan de verbouw in het bedoelde
Veenkoloniale gebied wel de belangrijkste is, niet alleen voor dit ge
bied maar voor het geheele land te doen verbieden, en wel eveneens
met ingang van 1 Januari 1942, teneinde te voorkomen, dat pootgoed van dit ras uit het verdachte gebied naar andere deelen van
het land zou kunnen worden overgebracht.
Voorstellen teneinde tot uitvaardiging dezer verbodsbepalingen
te komen, werden aan den Minister gedaan.
XII. Werkzaamheden in verband met binnenlandsche
bepalingen.
DE. COLORADOKEVER

Doordat de omstandigheden voor een verplaatsing van den
Coloradokever uit het Zuiden in 1939 veel minder bevorderlijk ge
weest zijn dan zij in 1938 waren, is de aanvoer van kevers en daar
door het optreden in onze aardappelvelden veel minder omvang
rijk geweest, dan in 1938 het geval was. Het gebied, waarin de kever
is aangetroffen, is vrijwel even groot gebleven en beperkt zich,
met een enkele uitzondering, tot het gedeelte van ons land ten
Zuiden van den Rijn, de Lek, de Nieuwe Maas en den Nieuwen
Waterweg, maar het aantal plaatsen, waar de kever of enkele larven
gevonden werden (vindplaatsen) of waar hij zijn volledige ontwik
keling heeft doorgemaakt (haarden), was veel geringer, hetgeen
blijkt uit de volgende opgave:
Aantal gemeenten , , , . , , ,
waar de Col.kever Aan*al vmdplaaten
is gevonden
m die gemeenten

in 1938
in 1939

161
121

607
261

Waarvan als
haard moeten
worden

beschouwd

224
58

Het grootste aantal vindplaatsen en haarden is, evenals het vorige
jaar, in het Zuidelijkste, dus aan België grenzende, deel van ons
land vastgesteld.
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De eerste kever werd waargenomen op 22 April te Maastricht;
de eerste larven zijn gevonden op 29 Mei te Geldrop.
Ter bestrijding van den Coloradokever zijn de volgende maat
regelen genomen.
1. Het uitzetten van vangplanten op de plaatsen, waar het insect
het vorige jaar in zoodanige mate was voorgekomen, dat de moge
lijkheid bestond, dat nog kevers in den grond aanwezig waren. Dit
is geschied op 224 plaatsen. De vangplanten zijn van 12 Mei tot
midden Juli dagelijks nauwkeurig afgezocht door daarvoor aan
gestelde zoekers. Slechts op 30 plaatsen werden een of enkele
kevers gevonden, steeds voordat deze eieren hadden gelegd. Op
één plaats is blijkbaar een kever niet opgemerkt en zijn later larven
gevonden. De kever is op al deze vindplaatsen volkomen uitgeroeid.
2. Het bespuiten van alle aardappelvelden (ook die van particu
lieren) in het gebied ten Zuiden van den Rijn, de Lek, de Nieuwe
Maas en den Nieuwen Waterweg driemaal met 0.4% loodarsenaat,
dat daarvoor van rijkswege kosteloos ter beschikking van de ver
bouwers is gesteld.
De bespuitingen zijn uitgevoerd in de perioden 4—15 Juni, 22
Juni—8 Juli en 11—22 Juli.
De hiervoor benoodigde hoeveelheid loodarsenaat bedroeg +
500.000 kg.
In het bijzonder voor de bespuiting van kleine perceelen en van
particulieren zijn in vele gemeenten spuitdiensten ingesteld, die
tegen een vooraf vastgestelde vergoeding de bespuitingen hebben
uitgevoerd. Van rijkswege zijn 141 rugpulverisateurs ter beschik
king van deze spuitdiensten gesteld.
Voor de bespuiting van de perceelen der landbouwers is een
uitgebreide propaganda voor de aanschaffing van pulvérisateurs
en sproedmachines gevoerd, die tot de aanschaffing van een groot
aantal van deze heeft geleid.
3. Op de uitvoering der bespuitingen is een uitgebreid toezicht
uitgeoefend, waarvoor 82 controleurs gedurende negen weken zijn
werkzaam gesteld. Bovendien zijn ook door verscheidene gemeenten
controleurs aangesteld.
Door deze controleurs zijn 1850 monsters aardappelloof ter onder
zoek op de aanwezigheid van arsenicum opgezonden, welke mon
sters in ons laboratorium door een scheikundige, met behulp van
drie analysten zijn onderzocht. De hierop uitgebrachte rapporten
en de daarop opgemaakte processen-verbaal hebben in een groot
aantal gevallen tot veroordeeling tot geldboeten geleid.
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4. Op vergaderingen, door berichten en het beschikbaar stellen
van voorlichtingsmateriaal voor het land- en tuinbouw- en het ge
wone lager onderwijs is op ruime schaal de aandacht van de aard
appelverbouwers op den Coloradokever gevestigd en is bekendheid
gegeven aan het uiterlijk van het insect en zijn larven. Met alle
beschikbare middelen is bevorderd, dat door de verbouwers nauw
keurig op de aanwezigheid van het insect of van de larven in hun
aardappelgewas is gelet en dat van elke vondst onmiddellijk aan
gifte werd gedaan.
5. Op de plaatsen, waar de kever of larven gevonden zijn, werden
alle noodige maatregelen tot volledige uitroeiing genomen, nl. af
zoeken der planten en grondontsmetting, met, waar dit mogelijk
was, voorafgaande afzeving van den grond.
De uitgaven van rijkswege voor de uitvoering van bovenstaande
maatregelen hebben + ƒ 216.400 bedragen.
LOODGLANSZIEKTE

Het in toenemende mate optreden van loodglansziekte in vruchtboomen heeft het wenschelijk gemaakt naar een meer algemeene
bestrijding dezer ziekte te streven. Daar deze alleen door overheids
maatregelen verkregen kan worden, maar een algemeene wettelijke
regeling nog niet wenschelijk geacht werd, is gestreefd naar het
uitvaardigen van gemeentelijke verordeningen in het gedeelte van
ons land, waar de ziekte in bijzondere mate optreedt, nl. in WestFriesland. Na overleg met de betreffende gemeentebesturen is een
concept-verordening opgesteld, die door de gemeenteraden van
Blokker, Midwoud, Nibbixwoud, Schellinkhout, Sybekarspel, Yen
huizen, Wijdenes en Zwaag is aangenomen. Daardoor is in deze
gemeenten thans een begin gemaakt met het in den groeitijd mer
ken van door de loodglansziekte aangetaste boomen en met het
opruimen en onschadelijk maken van deze, vóórdat de zwam haar
paddenstoelen gaat vormen. Ook op dood hout, waarop de zwam
kan fructificeeren (o.a. heiningpalen), wordt toezicht uitgeoefend.
Daar op Schouwen eveneens belangstelling voor deze bestrijding
bestond, is een dergelijke verordening ook in de gemeenten Burgh,
Haamstede, Nieuwerkerk, Noordwelle, Oosterland, Renesse en Zierikzee aangenomen.
De Inspecteur,
Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst,
N. YAN POETEREN.
Wageningen, October 1940.
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Plaat I

Pig. 1. Druivebladeren met necrotisclie vlekken van
onbekenden aard; zie biz. 32.

Fig. 2. Aardappel met afwijkend beeld van
aantasting door stengelaaltje; zie blz. 18.

Plaat II

Fig. 4. „Kwade koppen" in vlas, veroorzaakt door Thrips lini; zie blz. 19.

Plaat IV

Pig. 7. Vreterij aan boerenkool door spanrupsen van
Larentia fluctuata; zie blz. 38.

Fig. 8. Gedroogde pruimen met larven van liet kevertje Ca.rpopliilus hem
pterus; zie blz. 54.

PLAAT V

Fig. 9. Tomatenplanten, verwelkt door aantasting door
Aplanobacter miohiganense; zie blz. 38.

Fig. 10. Doorsnede door toniatenstengel met bruingele
verkleuring der vaatbundels en verkleurd, rottig merg,
veroorzaakt door Aplanobacter miohiganense ; zie blz.38.

Plaat VI

Solanum dewissum

Fig. 11. Bladeren van Solanum demissum,
niet aangevreten door bast aardrupsen; zie
blz. 61.

1 en 3 Solanum tuberosum

2 en 4 hybride Mo,1

Fig. 12. Bladeren van gewone aardappel en van een hybride van deze met Solanum
demissum ; de eerste zijn door de bastaardrupsen sterk bevreten, de laatste
versmaad; zie blz. 61.

