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Voorwoord

Bij onze taak om te waken over de gezondheid van de gewassen, komen ieder jaar
nieuwe facetten in het centrum van de belangstelling te liggen. Deze facetten vormen
slechts een onderdeel van het algemene werk, maar zijn van voldoende belang om in
een voorwoord te worden besproken, mede omdat zij vaak nieuwe lijnen in de verdere
ontwikkeling van het werk aangeven.
1. Veldkeuring
De gezondheidseisen, die door vele importerende landen aan producten van land
en tuinbouw worden gesteld, zijn in de laatste jaren steeds meer verscherpt.
Hoewel er dus steeds zwaardere eisen worden gesteld moet erkend worden, dat deze
in verreweg de meeste gevallen redelijk zijn.
Het aantal onredelijke eisen neemt zelfs af tengevolge van levendige internationale
samenwerking en overleg.
Het verscherpen van phytosanitaire eisen moet gezien worden als gevolg van twee
verschijnselen:
a)

het toenemen van het aantal ziekten en plagen tengevolge van een steeds inten
siever bedreven land- en tuinbouw;

b)

het toenemen van de zorg en de waakzaamheid in vele importerende landen ten
opzichte van eigen land- en tuinbouw.

In alle landen ontstaan steeds meer moeilijkheden ten aanzien van de virusziekten.
In verband hiermede gaat men in verscheidene importerende landen er toe over een
veldkeuring te eisen, een alleszins redelijke eis, waaraan wij zullen moeten
voldoen.
Wij dienen dus de veldkeuringen te versterken, waartoe zoveel mogelijk de mede
werking wordt ingeroepen van de daarvoor bestemde keuringsdiensten.
Het is echter onvermijdelijk, dat ook het werk van de Plantenziektenkundige Dienst
toeneemt. Zo zullen de faciliteiten tot het maken van diagnoses vergroot moeten
worden.
2. Projecten
In 1953 werd begonnen om een deel van het onderzoek in Projecten te omschrijven.
In 1954 is dit voor alle technische afdelingen doorgevoerd. Deze projecten omvatten
onderzoek, dat rechtstreeks op de praktijk is afgestemd en betrekking heeft op de
wettelijk voorgeschreven middelenkeuring, alsmede werk voor diagnoses, overzichten,
berichtgeving of directe bestrijding. De projecten dienen in de eerste plaats om
degenen die daaraan medewerken, zo goed mogelijk in te lichten en verder als basis
voor de verslaggeving van de proeven. Ook geven zij een algemeen overzicht van het
onderzoekwerk en zij dienen tevens voor de coördinatie van werkzaamheden met
andere instellingen. Een groot deel van deze projecten heeft betrekking op veldproeven,
waarvan er in 1954 in totaal 476 werden uitgevoerd.
3. Coördinatie van onderzoek
Naast het praktijk-onderzoek van de Plantenziektenkundige Dienst heeft op vele
plaatsen in Nederland onderzoek plaats over ziekten en plagen van cultuurgewassen.
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Dit betreft vooral het onderzoek van speciale, met name genoemde ziekten en plagen
of meer fundamenteel werk. Verder voeren de Voorlichtingsdiensten locaal praktijk
onderzoek uit. Door het uitwisselen van projecten blijft men wederzijds van eikaars
werk op de hoogte.
De samenwerking wordt nog geïntensiveerd door geregelde bezoeken en de inscha
keling van verschillende werkgroepen, waarin stafleden van verschillende instellingen
zijn opgenomen.
De coördinatie met het buitenland is groeiende door persoonlijke bezoeken van
stafleden over en weer alsmede door Symposia en Congressen.
4. Aardappelmoeheid
Door het werk van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen en de
Stichting voor Plantenveredeling heeft men thans de beschikking gekregen over ma
teriaal dat resistent is tegen aardappelmoeheid.
Het betrokken wilde materiaal is met cultuurrassen gekruist. De hybriden zijn thans
reeds enige malen teruggekruist met cultuurrassen. Dit selectiewerk maakt de toet
sing van vele duizenden zaailingen per jaar nodig. Dit routine-werk zal door de Plantenziektenkundige Dienst worden uitgevoerd. Gezien het grote belang van dit werk
is besloten hiervoor een apart gebouw met bijbehorende kassen neer te zetten. Men
hoopt hiermede in 1956 gereed te komen. In dit gebouw zal tevens de resistentie
toetsing van zaailingen op wratziekte plaatsvinden, welke reeds jarenlang door de
P.D. wordt uitgevoerd. Daarbij zal ook de resistentietoetsing tegen het nieuwe virulente
Duitse wratziekte - physio worden uitgevoerd. Dit physio komt in Nederland nog
niet voor doch men wil gereed staan met resistente rassen, wanneer het in de toekomst
mocht veranderen.
5. Gebruik van bestrijdingsmiddelen
Helaas zijn ook in 1954 enige doden te betreuren als gevolg van onvoorzichtigheid bij
het spuiten. Plannen tot het verkrijgen van een nieuwe wettelijke regeling worden
thans uitgewerkt. Deze beogen een grotere veiligheid voor de mens en meer zekerheid
voor een goede behandeling van het gewas. Daarnaast blijft echter een goede voor
lichting op dit gebied onontbeerlijk. Door meer technische kennis en het aankweken
van verantwoordelijkheidsgevoel kan veel onheil worden voorkomen.
6. Controle op de handel in bestrijdingsmiddelen
De controle op de handel in bestrijdingsmiddelen is dit jaar opgevoerd, mede door
beschikbaarstelling van personeel van de A.I.D.
In totaal werden meer dan 3000 bezoeken gebracht aan handelaren. Velen hebben thans
hun zaken keurig in orde maar toch worden nog herhaaldelijk ernstige misstanden
aangetroffen, die een gevaar kunnen opleveren voor de mens of voor huisdieren.
Er wordt naar gestreefd een goede voorlichting te geven over opslag en verkoop. De
aanwijzigingen worden als regel opgevolgd en slechts bij hoge uitzondering blijkt het
noodzakelijk om proces-verbaal op te maken.
Dr C. J. Briejer,
Directeur van de Plantenziektenkundige Dienst.
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Enkele algemene gegevens
Het personeel, behorende tot de vaste formatie in de binnendienst werd uitgebreid
van 154 tot 161 personen, terwijl in de buitendienst 169 mensen werkzaam waren
tegen 130 in 1953. In deze uitbreiding van de buitendienst is een vermeerdering van
het administratieve personeel met 10 personen begrepen.
In totaal waren op 31 December 1954 in dienst 330 personen.
In 1954 werden 404 personen gedurende korte of langere tijd aangesteld voor werk
zaamheden met een tijdelijk karakter, zoals kartering, monsterneming en controle
i.v.m. bestrijding van en controle op het voorkomen van aardappelmoeheid, aardappelwratziekte, coloradokever enz. en inspectie bij de uitvoer van aardappelen en
bloembollen.
Op 1 Augustus 1954 verliet de Heer Dr Ir H. N. Kluyver, inspecteur, de Dienst, we
gens zijn benoeming tot Directeur van het Instituut voor Oecologisch onderzoek te
Oosterbeek. In zijn plaats werd de Heer Mr F. du Marchie Sarvaas, chef van de Afd.
Algemene Zaken, benoemd tot plaatsvervangend directeur.
Met ingang van dezelfde datum werd aan de Heer W. Viets, chef van de Afdeling
Comptabiliteit, ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef
tijd. In zijn plaats werd benoemd de Heer G. A. van Zilfhout.
Op 1 September 1954 trad in dienst de Heer Dr J. W. Hes als plaatsvervangend chef
van de afdeling Inspectie, daar de Heer J. Zwartendijk op 1 Januari 1955 de Dienst
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ging verlaten.
De wettelijke voorschriften op grond van de Plantenziektenwet werden in 1954 naar
behoefte aangevuld of gewijzigd.
Zo kwam er een nieuwe beschikking tot stand tot aanwijzing van gebieden waar het
telen van vatbare rassen werd verboden.
In de bloembollenstreek werd, tot wering van het havercystenaaltje, de teelt van
graminae tussen de bloembollenvelden verboden.
Door enige landen werd het standaard-certificaat van gezondheid voor planten in het
internationale verkeer aanvaard. Ook Nederland is steeds een grote voorstander ge
weest van een certificaat waarin alleen wordt verklaard dat de zending is onderzocht
en naar het beste weten van de controlerende ambtenaar voldoet aan de invoerbepalingen van het land van bestemming. De invoerregelingen voor aardappelen en hou
tige gewassen werden aan deze wijze van certificeren aangepast.
Ter voorkoming van de invoer van de Japanse kever werd bij beschikking van 13
April 1954 de invoer van grond uit Amerika en Japan verboden.
Naast deze zoveel mogelijk beperkte invoervoorschriften, bleek het toch gewenst met
het oog op de bescherming van onze cultuurgewassen en de export daarvan, bij Ko
ninklijk besluit voor te schrijven dat ingevoerde plantaardige producten slechts mogen
worden uitgepakt indien een ambtenaar van de Plantenziektenkundige Dienst daar
voor toestemming geeft. In samenwerking met de douane is het daardoor mogelijk
een wakend oog te houden op de invoer (Besluit wering schadelijke organismen bij
invoer van planten van 28 September 1954).
In 1954 werden, aan de hand van ingezonden monsters en waarnemingen in het veld,
ongeveer 3000 gevallen van ziekten en beschadigingen onderzocht.

8

Voor het buitenland werden een aantal nematologische inzendingen behandeld, nl.
Heterodera- en Pratylenchus-materiaal uit verschillende landen, Paratylenchus-soorten
op fruitbomen en selderie uit Duitsland en Oostenrijk, Hemicycliophora op banaan
uit Frans Zuidwest Afrika, Meloidogyne-soorten op aardappel, tomaat, eierplant e.d.
uit Algiers en Cyprus.
, In verband met de controle op en de bestrijding van de aardappelmoeheid werden in
het betreffende laboratorium 133510 grondmonsters op het voorkomen van cysten van
het aardappelcystenaaltje onderzocht.
Het onderzoek naar de aanwezigheid van vrijlevende wortelaaltjes en hun betekenis
als oorzaak van moeheidsverschijnselen bij cultuurgewassen, leverde een aantal nieuwe
gezichtspunten op.
Van de op en in de plantenwortels levende Hoplolaimus-, Paratylenchus-, Pratylenchusen Tylenchorynchus-soorten worden in ons land vele, ten dele nog onbeschreven
soorten aangetroffen. Een aantal tot nu toe onbegrepen moeheidszeikten blijkt met
deze aaltjes samen te hangen.
De zoologisch-systematische bewerking wordt in samenwerking met de Landbouw
hogeschool voortgezet.
Ten behoeve van survey-onderzoekingen werden enkele duizenden monsters van schild
luizen, mijten en aaltjes gedetermineerd.
Met behulp van vanglampen werd de nachtelijke vlucht van bepaalde vlindersoorten
nagegaan. Hierdoor werden belangrijke gegevens verzameld waarop de berichtgeving
via de radio kon worden gebaseerd.
In 1954 verschenen de volgende publicaties :
Mededelingen :
107 — De bestrijding van ziekten en plagen bij fruit onder glas.
2e herziene uitgave.
I l l — Onkruidbestrijding met chemische middelen.
2e herziene uitgave.
122 — Ziekten en beschadigingen van mais.
123 —- Biologie en bestrijding van de woelrat, Arvicola terrestris terrestris (L.) in
Nederland.
124 — Jaarboek 1953.
Bestrijdingsmiddelengids, Juni 1954.
Rat en Muis no. 1, 2 en 3 1954.
Verslag landelijke actie tegen de bruine rat in December 1953.
Berichten No's 1067 t/m 1113.
Het aantal afgegeven certificaten voor de export van land- en tuinbouwproducten be
droeg 163986; 7154 afschriften van buitenlandse certificaten werden ter waarmer
king aangeboden, terwijl het aantal afgegeven P.D. plombes 305905 bedroeg.
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1 Wetenschappelijk-

per 31

en Technisch personeel

December 1954

HOOFDKANTOOR
Directie: Dr C. J. Briejèr, directeur; Mr F. du Marchie Sarvaas, plaatsvervanger.
Speciale opdrachten: Dr Ir J. A. A. M. H. Goossens, Dr P. M. L. Tammes.
AFDELINGEN
Inspecties: J. Zwartendijk (chef), Dr J. W. Hes C. G. Tirion.
Landbouw: Ir H. A. Ormel (chef), Ir J. A. A. J. Veenenbos, Ir M. M. de Lint,
J. Leeuwenburgh, J. K. Stiksma, J. Kort, T. W. Brandsma, G. J. Jansen, J. Th.
Kuyk, C. P. Meijers, G. H. Rietveld, mej. M. A. Swart, P. Zonderwijk.
Tuinbouw: Ir. P. H. v. d. Pol (chef), Ir C. A. R. Meijneke, Ir. C. N. Silver,
Ir M. v. d. Vliet, W. J. Stofmeel, L. Eigeman, M. Elbertsen, A. v. Frankenhuyzen, W. v. Katwijk, B. v. Leeuwen, J. Miedema, mej. M. Th. H. Veltman,
H. v. Vugt.
Diagnostiek: Dr lr M. Oostenbrink (chef), Ir P. C. Koek, Ir W. P. de Leeuw,
G. v. Rossem, C. F. v. d. Bund, H. Burger, T. v. Capelleveen, Th. F. J. M. de Haas,
J. J. s'Jacob, K. Kuiper.
Onderzoek Bestrijdingsmiddelen: Dr L. Westenberg (chef), Dr. A. F. H. Besemer,
Dr K. Hartsuyker, Dr F. E. Loosjes, G. J. van Boetzelaer, E. Immikhuizen, J. Ruben,

G. Veldman.
Gewervelde Dieren: Ir A. J. Ophof (chef) Dr A. v. Wijngaarden, D. W. Langeveld,
H. de Vries, J. W. Koenders.
Algemene- en Juridische Zaken: Mr F. du Marchie Sarvaas (chef).
Comptabiliteit: G. A. v. Zilfhout (chef).
Resistentietoetsing en Statistiek: Ir H. van Lookeren Campagne (chef), C. Schoen.
Publiciteit: J. Ph. Z. Ermers (chef), I. v. Soest, J. Verkade, D. Lindner, W. Ruisch.
BUITENDIENST:
District N.O. Nederland: districtsleider: J. Dantuma.
Kringen: Assen:
Groningen:
Leeuwarden:
Stadskanaal:
Winschoten:
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W. L. Meuleman, K. Blauwbroek, B. Gerritsen,
J. Hollander, J. Martens, L. Seunninga.
G. J. W. Barendtszen, S. Merema.
A. H. J. M. t' Sas, J. J. C. Nieuwenhuis, P. Heikens,
P. Siebesma.
M. D. Smedes, F. E. Boerhave, Tj. Huls, H. Hut, R.
Komduur.
G. H. Jansen, H. Bos, B. Kleiker, A. Slik, F. H. W. A.
Wildenberg.

District N.W. Nederland:

districtsleider: C. v. Klaveren.

Amsterdam:
Haarlem:
Heemstede:
Heiloo:
Hillegom:
Hoorn:
Leiden:
Lisse:
Naaldwijk:
Sassenheim:
St. Paneras:

H. A. M. Schlüter, J. A. Bijmolt, A. Brunsting, J. A.
Kops, J. A. Oostenveld,
C. A. W. de Rooy, J. Huyers.
J. Posthuma.
J. Kingma, J. de Vries.
J. Bijlo, J. Colijn, J. J. Meurer, N. F. Telkamp, C. P.
Westerbrink.
W. J. Drost, J. Dikstaal, N. Piekart, P. J. Neuvel.
L. W. Steeensma, N. H. Dofferhof, L. F. Kraay, A. de
Weyer.
C. A. Gehrels, P. A. Arrachart, P. C. de Jong, H. v.
Klaveren.
C. A. Fremouw, Joh. Leeuwenburgh.
G. Demmink, J. A. v. Gent, N. Noordermeer, H. C.
Schuurink, P. A. Vreeburg.
A. v. Herwijnen, H. H. Pennekamp, J. Revalk, C. Schut.

District Midden Nederland West:
Kringen: Aalsmeer:
Boskoop:
Utrecht:

G. K. Stoker, J. H. Planje.
H Jacobs, J. J. v. d. Berg, B. Halbesma, K. Dikstaal,
P. Roos, P. G. Valk.
M. A. v. d. Waal, B. Uittenbroek.

District Midden Nederland Oost:
Kringen: Apeldoorn:
Coevorden:
Deventer:
Doetinchem:
Emmeloord:
Hengelo (O):

District Zuid Oost Nederland:
Kringen: Eist:
's-Hertogenbosch:
Mill:
Roermond:

Zaltbommel:

districtsleider J. Zwartendijk.

districtsleider: R. Pekelaer.

J. J. v. Deinse, A. Barmentloo.
J. Pas, Joh. Pas, L. Schuurman.
A. v. Soest, J. Brommer, B. H. Torn Broers, M.
Hertgers.
G. Klein Kranenburg, F. W. Helmink, A. Veldhuizen.
G. J. Obbink, D. van Leussen, D. Meyer, J. Oosterhof,
W. Oosterhof,
H. Hietbrink, G. J. Linderman, J. Pijpen, M. E. Wel
berg.

districtsleider: Th. J. Vin.
A. J. Wit, J. A. Barendtszen.
A. H. Claessen, J. C. v. d. Berselaar, N. J. Groot, H.
E. Uilenreef.
Th. W. H. Zeelen, M. J. Bleeker.
W. Borkent, G. M. v. Assenbergh, Th. M. J. Born,
L. H. M. J. Caldenborgh, P. A. Huys, J. W. Timmers,
H. Th. M. Verest, P. C. M. Vlaming, B. Wehman.
E. Heins, J. W. Jagtenberg, L. H. Puyker, J. Scheele.
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District Zuid West Nederland:
Kringen: Goes:

Roosendaal:
Rotterdam:
Terneuten:

districtsleider: S. K. Phaff.
J. Hertgers, S. Balkenende, J. E. Goossen, A. Hiskes,
N. C. de Regt, G. W. S. Schrieven, P. v. d. Veen,
J. v. d. Velde.
T. Barendregt, B. v. d. Bospoort, J. P. M. v. d. Brand,
P. J. v. Dis, C. Rens, P. B. M. Roukens.
N. A. de Regt, W. Bos, J. A. v. Dijk, W. Hebers, P.
Leeuwenburgh, C. J. Plug, A. v. Ruiten.
J. C. Onrust, A. Baart, A. Boogaart, M. H. A. de Ko
ning.

Standplaatsen voor muskusrattenbestrijding:
Breda:
Eindhoven:
Tilburg:
Maastricht:
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S. Minnen,
P. Kelderman,
A. A. E. Jansen,
E. van Velthuizen.

Ziekten en plagen in 1954

A. LANDBOUWGEWASSEN
1. Overzicht
ALGEMEEN
Weersinvloeden
In Januari en Februari 1954 was de vorst zo streng, dat vele daarvoor gevoelige gegewassen uitvroren of in ernstige mate schade leden. Na deze vorstperiode, die tot
ongeveer midden Februari aanhield, konden de gewassen zich aanvankelijk normaal
ontwikkelen. De tweede helft van April en de eerste helft van Mei waren echter zeer
zonnig en droog. De meeste gewassen groeiden onder deze omstandigheden slechts
langzaam, terwijl anderzijds vele insecten juist een grote activiteit toonden. Akkerthrips
en aardvlooien veroorzaakten dan ook vrij veel schade.
In April daalde het kwik in verscheidene nachten onder het vriespunt. Plaatselijk
waren de gevolgen hiervan in enkele vroeggezaaide percelen bieten en vlas duidelijk
waar te nemen. Mei was daarentegen, op een enkele uitzondering na (Drente), vrij van
nachtvorst. Deze maand kenmerkte zich verder door enkele perioden met zomerse
dagen, afgewisseld door koudeperioden. Vooral indien de warme dagen gepaard gingen
met een geringe windkracht, had dit een plotseling uitzwermen van vele insecten (o.a.
koolzaadsnuitkever) tot gevolg.
Mei was voorts een droge maand. Vermoedelijk was dit één van de oorzaken, waar
door het optreden van roest in granen dit jaar van beperkte omvang bleef.
Van Juni tot en met September viel er abnormaal veel regen, terwijl temperatuur en
zonneschijn ver beneden de gemiddelde waarden bleven.
Hierdoor werd de ontwikkeling van vele gewassen vertraagd en was bij de granen
het legeren een veel voorkomend verschijnsel. Het slechte weer had ook zijn terug
slag op de oogstwerkzaamheden, die veelal laat en onder zeer moeilijke omstandig
heden moetsten plaats vinden. Over het algemeen was de kwaliteit van het geoogste
product dan ook slecht (veel schimmels op het zaad).
Granen, vooral percelen zomertarwe in het noorden van het land, hadden vaak te
lijden van rijpingsziekten in de aar, zoals kafjesbruin.
Stambonen konden ondanks herhaalde bestrijdingsmaatregelen veelal niet worden vrij
gehouden van vetvlekken- en vlekkenziekte.
Ondanks vele kritieke dagen in Juni en Juli was het optreden van de aardappelziekte
aanvankelijk niet ernstig. Kort na de periode waarin de temperatuur tijdelijk boven
de gemiddelde waarde steeg (eerste week van Augustus), nam de mate van de aantas
ting echter vrij snel toe. De grote regenval was gunstig voor het optreden van een
sterke aantasting van de knollen. Dit bleek op de kleigronden dan ook inderdaad het
geval te zijn.
De natte herfst had tot gevolg, dat veelal niet tijdig tot grondbewerken en zaaien
kon worden overgegaan.
E m e l t e n , Tipula e n Pachyrrhina spp.
In het zuiden en noordoosten van het land, alsmede in enkele kustprovincies werd
plaatselijk schade aangericht in grasland en granen. In het laatste geval betrof het
veelal gescheurde weilanden. Een zeer ernstige aantasting kwam in April voor in de
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Braakmanpolder. Kort hierop bleek deze plaag te zijn verdwenen. Daarom betrof het
waarschijnlijk de soort Pachyrrhina mciculata Mgn, die zich volgens onze eigen waar
nemingen in Serooskerke (Walcheren) omstreekt datzelfde tijdstip verpopte. Dit in
tegenstelling met Tipula oleracea L. en T. palUdosa Mgn, die hiertoe resp. omstreeks
half Mei en in Augustus overgaan. Ook op Texel werd plaatselijk beduidende schade
aangericht aan grasland. Een ernstig geval van vreterij in het najaar werd in Meppen
(Gem. Zweeloo) gemeld in November. Eind Augustus en begin September werd alom
een actieve eiafzetting waargenomen, zodat bij een normale, ongestoorde larvenontwikkeling in het voorjaar 1955 met een ernstig optreden dient rekening gehouden te
worden.
E n g e r l i n g e n , Melolontha melolontha L., Amphimallus solstitialis L.
Vanaf eind Juli tot begin November kwamen talrijke meldingen binnen over het scha
delijk optreden van engerlingen van deze beide kevers. Over het algemeen betrof het
grasland en sportvelden; in het laatste geval werd de schade voornamelijk veroorzaakt
door de larven van de junikever.
In de gemeente Varseveld deed zich dit jaar een ernstige plaag voor van engerlingen
van meikevers, Melolontha melolontha L.. Verscheidene percelen grasland, gelegen
langs een openbare weg, waarlangs eiken geplant zijn, hadden zodanig te lijden dat
de zode los kwam te liggen. Het vee moest tijdelijk elders worden ingeschaard wegens
gebrek aan gras. (zie blz. 72).
De landbouwers klaagden bij de Burgemeester dat de engerlingenplaag iets te maken
zou hebben met de eiken langs de weg, waarom zij verzochten deze eiken te willen
laten omhakken. Bij onderzoek bleek echter dat de algemene terreinsgesteldheid zo
danig was, dat er geen direct verband te leggen was tussen de eiken langs de weg
en de engerlingen in het grasland. Over het algemeen is in de gehele Achterhoek een
vrij gunstige situatie voor de ontwikkeling van meikeverplagen, zodat het omhakken
van de plaatselijke wegbeplanting weinig zin zou hebben gehad. Van bestrijding der
engerlingen, die vrijwel volwassen waren, kon in dit geval geen sprake zijn. Dank zij
de natte zomer herstelde het gras zich plaatselijk vrij goed.
Plaatselijk kwam ernstige schade voor in aardappelen, bieten en bonen op gescheurd
grasland (afb. 1).

Afb. 1. Links voederbiet, rechts aard
appel; sterk aangevreten door
larven van de meikever, Me
lolontha melolontha.

AARDAPPELEN, Solanum tuberosum L.

A a r d a p p e l c y s t e n a a l t j e , Heterodera rostochiensis Woll.
Hoewel er ook op landbouwland rondom de haarden nog steeds een aantal besmette per
celen bijkomen, zijn er anderzijds ook reeds percelen die weer vrijgegeven kunnen
worden dank zij het uitsterven van de aaltjes. Het percentage besmette percelen be
draagt nog niet 1% van de oppervlakte bouwland en men heeft het vertrouwen het
daar te kunnen houden. In de besmettingshaarden zijn, vooral door het teeltverbod,
de moeilijkheden echter groot.
Het wetenschappelijk onderzoek naar andere bestrijdingsmogelijkheden, dat voor een
belangrijk deel door bij de P.D. gedetacheerde onderzoekers geschiedt, stelt binnen
afzienbare tijd resistente aardappelrassen in het verschiet.
Bij het grondmonsteronderzoek zijn enige malen cysten gevonden, die veel op die van
het aardappelcystenaaltje gelijken, doch het niet zijn. Het betreft enkele soorten grassencystenaaltjes, die tot nu alleen in gescheurd weiland werden gevonden. Er zijn
voorzorgen genomen, dat het grondmonsteronderzoek hierdoor geen moeilijkheden
ondervindt.
S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
Destructoraaltje, Ditylenchus destructor Thorne
Evenals vorige jaren werden weer een aantal gevallen geconstateerd van stengelaaltjes,
voornamelijk in het loof, en van destructoraaltje, in de knol.
W o r t e l k n o b b e l a a l t j e s , Meloidogyne sp.
Behalve aardappelcystenaaltjes en vrijlevende wortelaaltjes zijn ook wortelknobbel
aaltjes geconstateerd als veroorzakers van slechte plekken in aardappelen, o.a. te
Hattem e.o. . In de loop der jaren zijn verscheidene gevallen vastgesteld op lichte zand
gronden in Gelderland en Noord-Brabant. De schade is in de regel minder groot dan
bij aantasting door het aardappelcystenaaltje.
V r ij l e v e n d e

w o r t e l a a l t j e s , Pratylenchus penetrans (Cobb) Sher et Allen

Op enkele plaatsen in het land werd een op aardappelmoeheid gelijkend verschijnsel
geconstateerd, dat samen gaat met een aantasting van de wortels door het aaltje P. pe
netrans.
Pleksgewijze blijven de planten klein, dof en donker van kleur. Zij hebben oorspron
kelijk vaak een dicht en warrig wortelstelsel, later ontstaan met het blote oog zichtbare
geelbruine plekjes op de wortels en sterven vele fijne wortels af.
Er blijkt een nauw verband te bestaan tussen het aantal aaltjes in de wortels en de
schade. Alle onderzochte aardappelrassen zijn meer of minder gevoelig.
Andere landbouwgewassen, zoals bieten en granen lijden geen zichtbare schade. Granen
zijn desondanks op besmette grond geen gunstige voorvruchten voor aardappelen ge
bleken, omdat zij wel veel aaltjes aankweken.
Hoewel nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, lijken de kansen voor een prak
tische bestrijding door middel van cultuurmaatregelen gunstiger dan bij het aardappel
cystenaaltje, dat resistente cysten vormt.

15

R h i z o c t o n i a - z i e k t e , Corticium vagum Berk, et Curt.
Zoals ieder voorjaar hadden ook in 1954 verschillende inzendingen betrekking op een
slechte opkomst of groei van het gewas. In de meeste gevallen werd op het ingezonden
materiaal Rhizoctonia aangetroffen. Het droge voorjaar zal hierbij echter ook een rol
hebben gespeeld.
De aantasting van de knollen was dit jaar in het algemeen geringer dan vorig jaar. In
dit verband dient te worden gewezen op het feit, dat bij pootaardappelen hier en daar
na het doodspuiten van het loof meer met sclerotiën bezette knollen werden gevonden
dan na looftrekken en vroegrooien.
Uit een viertal ontsmettingsproeven in de Noordoostpolder is gebleken, dat het ont
smetten van matig tot zwaar besmette partijen alleszins verantwoord is. De nateelt
van de ontsmette poters gaf belangrijk meer knollen zonder sclerotiën dan die van de
niet ontsmette.
In hoeverre dit resultaat ook voor andere jaren en gebieden geldt, zal nog moeten
worden nagegaan. Voor uitvoerige gegevens betreffende deze proeven wordt verwezen
naar een artikel in „Landbouwvoorlichting" (M. M. de Lint en G. J. Obbink: Ontsmet
tingsproeven tegen de Rhizoctonia-ziekte van de aardappel. Landbouwvoorlichting
12/1955), 2 (Febr.) 84-89).
S c l e r o t i u m r o t , Corticium rolfsii (Sacc.) Curzi

Uit door een expertisebureau gezonden vroege aardappelen, afkomstig uit Cyprus,
werd de schimmel Corticium rolfsii (Sacc.) Curzi (Syn. Sclerotium rolfsii Sacc.) geïso
leerd. Deze schimmel, die het zg. „Sclerotium rot" veroorzaakt, wordt veelvuldig ge
vonden in vroege aardappelen uit sub-tropische gebieden. De aantasting is daar in
bepaalde streken van groot belang.
De optimale ontwikkeling van deze schimmel vindt plaats bij 86-95 °F. Beneden
68 °F. vindt praktisch geen schimmelgroei plaats.
Behalve aardappelen kunnen nog vele andere gewassen als bonen, mais, tomaten, kool
en rhabarber worden aangetast.
Daar deze schimmel een hoge temperatuur nodig heeft is hij voor ons land niet van
grote betekenis; hij zou incidenteel enige schade in warme kassen kunnen veroorzaken.
A l t e r n a r i a - z i e k t e , Alternaria solani (Ell. et Mart.) Jones et Grout.
Door de zeer natte zomer was de aantasting van loof en knollen door deze ziekte
van weinig of geen betekenis.
M e l k s c h i m m e l , Oospora lactis (Fres.) Sacc.
Uit een monster aardappelen, afkomstig van een naar West-Indië verscheepte partij,
waarin onderweg een ernstig rot ontstond, werd de schimmel Oospora lactis (Fres.)
Sacc. geïsoleerd.
Deze zwam, de bekende witte melkschimmel, kan een snel werkend natrot veroor
zaken. Er zijn nog maar weinig gegevens over deze ziekte bekend.
P u k k e l s c h u r f t , Oospora pustulans Owen et Wakef.
In tegenstelling tot het voorjaar van 1953 (zie Versl. en Meded. Plantenziektenk.
Dienst no 124, Jaarboek 1953: blz. 13) werd in het voorjaar van 1954 slechts één
inzending met deze ziekte en wel van het ras Froma ontvangen. De aantasting was
in de oogst van 1953 minder ernstig dan die van 1952, hetgeen ook bleek uit de
rassen- ep bestrijdingsproef, waarvan de resultaten vermeld zijn op blz. 51.
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V i l t v l e k k e n z i e k t e , Cercospora Concors (Casp.) Sacc.
In het noordoosten van het land werd op verschillende aardappelpercelen de viltvlek
kenziekte waargenomen. In tegenstelling tot het in Mededeling 92 gegeven bestrijdingsadvies, werd deze ziekte zowel op de met koperoxychloride, resp. zineb behan
delde, als op de onbehandelde veldjes van een Phytopthora-bestrijdingsproef aange
troffen.
D e a a r d a p p e l z i e k t e , Phytophora infestans (Mont.) de Bary.
Hoewel deze ziekte ongeveer één maand later dan in 1953 optrad, is de door de ziekte
veroorzaakte schade in verband met de zeer ernstige knolaantasting op de kleigronden
toch aanzienlijk geweest. De grote regenval gedurende de zomer en de herfst heeft
hiertoe ongetwijfeld bijgedragen. Ook dit jaar bleek de knolaantasting weer toe te ne
men, naarmate de grond zwaarder was. De knolaantasting was in sommige gevallen zo
ernstig, dat mede door het tekort aan arbeidskrachten of door de hoge lonen ver
schillende landbouwers daarom niet tot het rooien van het aardappelgewas zijn over
gegaan.
Ook bij de export werden vele moeilijkheden ondervonden, zodat verscheidene partijen
vaak 2- of 3-maal moesten worden gesorteerd. Een en ander blijkt ook uit de resultaten
van de enquête naar het optreden van Phytopthora, die op blz. 37 zijn vermeld.
In het veld werden deze zomer afwijkende symptomen in het blad aangetroffen,
die het beste kunnen worden omschreven als donkere necrotische vlekken met
fijne uitstralingen. Het in een plastic zak meegenomen materiaal bleek de volgende
dag geheel door Phytophthora overgroeid te zijn, zodat hiervan geen foto meer kon
worden gemaakt. In hoeverre deze symptomen het gevolg zijn van de abnormale weers
omstandigheden (lage temperatuur, veel neerslag) is moeilijk na te gaan.
Voorts werd in verschillende gevallen op de knollen, vooral van het ras Bintje, een
afwijkend ziektebeeld, het zg. streepjesziek aangetroffen. Het waren smalle, blauw
achtige doorschijnende streepjes of slangetjes, die meestal ontstonden in de wal van
de ogen. Of deze aantasting inderdaad door Phytopthora infestans wordt veroorzaakt
en in welke mate deze zich bij bewaring uitbreidt, zal nog nader moeten worden on
derzocht. (afb. 2)
Voor de resultaten van de bestrijdingsproeven wordt naar blz. 45 verwezen.
Een proef betreffende de quarantaine van aardappelen voor de export, waarin naast
de normale opslag in kuilen en kisten, ook die in wel en niet geventileerde ruimten
werd opgenomen, leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Bij geen der bewaringsmethoden bleek de quarantaine-periode, variërend van 2-4 weken, lang genoeg te zijn
geweest om aan de hiervoor gestelde eisen te voldoen.

Afb. 2. Aardappel; streepjesziek

Afb. S. Aardappel; poederschurft,
Spongospora subterranea;
wratachtige verhevenheden
op de schil.

P o e d e r s c h u r f t , Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.
Het optreden van deze ziekte had een matig karakter. In het najaar werden echter
enkele knollen met afwijkende symptomen ingezonden. Op de knollen kwamen kleine
tot vrij grote wratten voor. die soms de helft van de knol bedekten (zie afb. 3). Deze
afwijkingen zouden reeds eerder bij kuilbewaring in natte jaren zijn gevonden.
N a t r o t,

Erwinia carotovora (Jones) Holland.

Tengevolge van de vele regens trad vooral in het oosten van het land op laag gelegen
percelen wateroverlast op, zodat de opbrengst geheel of gedeeltelijk verloren ging
ten gevolge van natrot. Van verschillende percelen werd daardoor het gewas ook niet
gerooid.
Z w a r t b e n i g h e i d , Erwinia atroseptica (v. Hall) Jennison.
Deze bacterie-aantasting was plaatselijk van belang in het ras Voran.
Virusziekten
In verband met het plaatselijk massaal optreden van bladluizen vóór de vroeg-rooidata
in 1953, is het optreden van bladrol in 1954, vooral in het zuidoosten en oosten van
het land, ernstiger geweeest dan in 1953. Bovendien kwamen door de ongunstige
weersomstandigheden in het voorjaar de planten laat aan de groei, waren de symptomen
aanvankelijk slecht te onderkennen en traden de luizen vroeg op, zodat vele pootgoedpercelen reeds te velde werden afgekeurd. Volgens gegevens van de N.A.K, werd in
de jaren 1949 t/m 1954 van de voor de keuring aangegeven oppervlakte resp. 11,4;
10,8; 18,7; 20,4; 13,8 en 21,0% te velde afgekeurd.
Het onderzoek over het doodspuiten bij pootaardappelen, al dan niet voorafgegaan
door loofklappen of een andere voorbewerking van het loof, werd in 1954 gecoördi
neerd in de Werkgroep voor het loofklappen en doodspuiten van aardappelen. Door
deze Werkgroep werden in de belangrijkste pootgoedgebieden loofklap-doodspuitproeven genomen, waarvan de resultaten zijn samengevat op blz. 47.
Dezg. ABC-ziekte bij Eerstelingen
In tegenstelling tot 1953 kwam deze ziekte in 1954 veel minder voor, hoewel enkele
partijen nog een ernstige aantasting vertoonden.
De resultaten van enkele veldproeven betreffende deze ziekte zijn vermeld op blz. 55.
Beschadiging

door

bestrijdingsmiddelen

Ook dit jaar werden verschillende meldingen van groeistofbeschadiging op aardappelen
door overwaaien van spuitvloeistoffen ontvangen.

18

Afb. 4. Aardappel; beschadigd door een conserveringsmiddel;
op de schil blaasjes die soms openscheuren.

Verder werden enkele monsters met door doodspuitmiddelen
beschadigde knollen ontvangen. De knollen vertoonden in
het algemeen kleine, zwarte ingezonken plekken. Vooral nu
het doodspuiten bij pootaardappelen steeds meer wordt toe
gepast, dient er op te worden gelet, dat met de voorbewer
kingen van het loof geen knollen komen bloot te liggen.
Tenslotte hadden enkele inzendingen betrekking op bescha
diging door conserverings- of kiemremmingsmiddelen. Op de
knollen kwamen blaasjes voor, waarin sterk vergrote cellen
werden aangetroffen (zie afb. 4). Onder droge omstandigheden
zakken de blaasjes in elkaar en ontstaan ondiepe inzinkingen.
In de meeste gevallen was deze beschadiging te wijten aan het
niet nakomen van de gebruiksvoorschriften.
Mechanische

beschadiging

In het vroege voorjaar werden verschillende monsters knollen
ontvangen, welke bruine onregelmatige, soms hoefijzervormig
ingezonken plekken vertoonden (zie afb. 5). Onder deze
inzinkingen werd meestal een scherp begrensde zetmeeluitstorting waargenomen. Aanvankelijk werd gedacht aan be
waring en verwerking der knollen bij te lage temperatuur.
Achteraf lijkt deze beschadiging meer het gevolg van een te
hoog stapelen van de zakken te zijn.

Afb. 5. Aardappel; mechanische beschadiging door te hoog stapelen;
bruine onregelmatige soms hoefijzervormige ingezonken plekken.

BIETEN, Beta vulgaris L.
B i e t e n v l i e g , Pegomyia hyoscyami Panz.
In Juni werd in het gehele land ernstige vreterij door de maden van de bietenvlieg
waargenomen. In Friesland en de Noordoostpolder werd door de tweedé generatie van
deze vlieg nog enige schade veroorzaakt.
Voor de resultaten van enkele in 1954 uitgevoerde bestrijdingsproeven wordt verwe
zen naar blz. 60.
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Bietensnuitkever,

Tanymecus palliatus Fabr.

Op verschillende plaatsten in de Droogmakerijen, de Wieringermeer en de Noord
oostpolder veroorzaakte deze kever vrij ernstige schade. Een bespuiting met dieldrin
gaf in het algemeen goede resultaten. Bovendien zou op de bespoten percelen geen
schade door de maden van de bietenvlieg zijn opgetreden. Ook deze kevers waren na
een hevige regenbui vrij plotseling verdwenen.
S c h i l d p a d t o r r e t j e s , Cassida spp.
De schildpadtorretjes hebben dit jaar geen schade van betekenis aangericht.
Bietenkevertje, A tomaria linearis Steph.
Deze kevertjes richtten vnl. in het westen van het land en in de Noordoostpolder
enige schade aan. Zij zaten waarschijnlijk tengevolge van de droogte dieper in de grond
dan voorgaande jaren, zodat een bestrijding door spuiten of stuiven weinig effectief
was. Het was verder opvallend, dat de kevertjes na een hevige regenbui vrij plotseling
waren verdwenen .
A k k e r t h r i p s , Thrips angusticeps Uzel.
Hier en daar werd van deze thrips schade ondervonden, vooral op percelen waarop
of waarnaast vorig jaar vlas werd verbouwd.
Bladluizen
In het noorden van het land werd door het massaal optreden van bladluizen, vnl.
de zwarte bonenluis, Aphis fabae Scop., aanzienlijke zuigschade veroorzaakt (zie afb. 6).
Dit massaal optreden in het noorden moet vooral worden toegeschreven aan het feit,
dat in tegenstelling tot het zuiden, het zonnige weer met hoge temperaturen van eind
Mei in het noorden ook begin Juni aanhield.
De bespuitingen met parathion- en diazinon bevattende middelen leverden nogal wis
selende resultaten op, variërend van zeer goed tot zeer slecht.
In Drente werden sommige percelen bijgezaaid met stoppelknollen of omgeploegd.
S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 1936.
Uit het zuidwesten van het land werden in verband met een praktijkonderzoek met een
conserveringsmiddel aldaar, 27 monsters van door aaltjes aangetaste bieten ingezonden.
In alle monsters werd alleen het stengelaaltje en niet het destructoraaltje, Ditylenchus
destructor Thorne 1945 aangetroffen.

Afb. 6. Biet; aantasting door
zwarte boneluis, Aphis
fabae; sterk gekroesde
misvormde en gedeel
telijk reeds afgestorven
bladeren.
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K ui 1r o t
In 1954 is veel kuilrot, o.m. veroorzaakt door de schimmel Botrytis cinerea Pers.
opgetreden.
In verschillende partijen stekbieten in Groningen was de aantasting zo ernstig dat het
uitgeplante gewas mislukte.
Het zachte weer in de voorafgaande herfst, waardoor de bieten niet voldoende uit
gerijpt waren, is vermoedelijk een belangrijke factor geweest. Op verschillende bedrij
ven waar de bieten al vroeg op de deel waren gehaald, hebben een aantal warme dagen
in Maart uiteindelijk de lang aanhoudende voorjaarsdroogte deze stekbieten verzwakt.
Dergelijke verzwakte bieten hebben weinig weerstand t.o.v. schimmels als Botrytis.
Bij een praktijk-onderzoek naar de werking van een conserveringsmiddel werden in het
zuidwesten van ' Nederland ca. 400 kuilen voederbieten beoordeeld op het voorkomen
van rot.
Hierbij bleek eveneens dat het kuilrot in hoofdzaak wordt veroorzaakt door de
schimmel Botrytis cinerea Pers.
Een andere belangrijke schimmel bleek Phoma betae Frank, te zijn. De meeste door
Phoma betae aangetaste bieten vertoonden scherp begrensde, iets ingezonken zwarte
plekken, waaronder een oppervlakkig bruinzwart rot voorkwam (zie afb. 7). In enkele
monsters breidde het rot zich ook dieper in het vlees uit en werd het meer bekende
beeld van de P/ioma-aantasting op de biet waargenomen. Voorts bleken enkele mon
sters te zijn aangetast door Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat., Pythium spp., Verticillium spp. en door bacteriën.
Tevens bleek uit dit onderzoek, dat de schieters, die in 1953 veelvuldig optraden,
snel rotten en gezonde bieten aantasten. Daarom wordt aangeraden schieters niet mee
in te kuilen. Voorts verdient het geen aanbeveling verschillende rassen door elkaar in
te kuilen, daar de houdbaarheid van de gehele kuil bepaald wordt door het slechtst
houdbare ras.

In verband met de spruitremmende en luisdodende werking
van het conserveringsmiddel zou ook het optreden van de
vergelingsziekte worden verminderd.
De resultaten van dit onderzoek kunnen als volgt worden
samengevat.
1)

2)

Het middel werkt enigermate rotwerend, geeft remming
van de spruitvorming en doodt de luizen, mits het op de
juiste wijze wordt toegepast.
Een conclusie t.a.v. een vermindering van vergelingsziekte-aantasting in het veld door kuilbehandeling is nog
niet gerechtvaardigd.

Voor meer gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar het
betreffende artikel in ,,Landbouwvoorlichting", 12, 8, 376-382.

Afb.

7.

Biet; Phoma betae; scherp begrensde iets ingezonken
plekken.
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MEMi

Verticillium spp.
In 1953 werden in de zaadbieten vrij veel zg. dode planten aangetroffen. Deze plan
ten waren aangetast door Verticillium spp. Door het vroege optreden van deze ziekte
leverden de dode planten alleen afvalzaad, zodat de schade merkbaar was. Daarom
werd in 1954 meer aandacht aan deze ziekte geschonken. Door de lage temperatuur
trad de aantasting niet alleen minder, maar ook later op, zodat de schade niet groot
was. In beide jaren kwamen de ernstige aantastingen in het Oldambt voor.
Dit jaar bleek tevens, dat deze ziekte de stengelaantasting door Phoma betae Frank,
bevordert. Daar Verticillium een verwelkingsziekte is, gaan de blaadjes slap op de
stengel hangen. Wanneer deze blaadjes aangetast zijn door Phoma, wordt deze schim
mel hierdoor gemakkelijker op de stengel overgebracht, vooral omdat tussen blad en
stengel een gunstig milieu voor schimmelontwikkeling aanwezig is.

Zwarte

houtvatenziekte,

Pythium irreguläre Buism.

Deze ziekte werd hier en daar op slempige zandgrond in Brabant en Gelderland
waargenomen en wordt tcegeschrven aan structuurbederf tengevolge van slagregens.

Vergelingsziekte
Hoewel het zachte droge najaar van 1953 de vluchten van de bladluizen naar de
winterwaardplanten en bietenkuilen begunstigde en ook het voorjaar van 1954
gunstig was voor luizen-vluchten naar de bieten, is de door de vergelingsziekte
veroorzaakte schade meegevallen. Dit moet worden toegeschreven aan de slechte
weersomstandigheden (lage temperatuur en veel neerslag) gedurende de zomer, waar
door de zomervluchten van weinig betekenis waren.
Het optreden van de vergelingsziekte in de verschillende delen van het land kwam
ook dit jaar weer in grote trekken overeen met dat in voorgaande jaren. De pro
vincie Groningen vormde een uitzondering, wat aan de zaadbietenteelt en aan het
massale optreden van de zwarte bonenluis (zie bladluizen) moet worden toegeschre
ven. Voor meer uitvoerige gegevens kan verwezen worden naar „De Suikerbiet"
8 (1954) 3-4 (Oct.-Nov.)-26-32. (Uitgave van het Instituut voor Rationele Suiker
productie te Bergen op Zoom).
In het zuidwesten van Nederland werd gedurende het seizoen 1953-1954 in samen
werking met de R.L.V.D. en de fabrikant van een daartoe gemaakt middel een
grote praktijkproef genomen, waarbij de bietenkuilen werden behandeld met een
middel dat rotwerend, spruitremmend en luisdodend zou werken.

Zure grond
Slechte, onregelmatige groei van bietengewassen in verschillende delen van het land
bleek samen te gaan met een lagere pH van de grond en in de regel ook
met lagere kali en magnesiumcijfers dan die van de omgeving waar de bieten beter
groeiden. Aangezien geen ziekteverwekkers konden worden gevonden, lijkt het waar
schijnlijk hier met een bemestingskwestie te doen te hebben, die wellicht mede ver
oorzaakt is door het zeer natte weer van de afgelopen zomer.
Mangaangebrek
Evenals in 1953 werd op vele percelen in de zeekleigebieden mangaangebrek waar
genomen. In de meeste gevallen werd een bespuiting met mangaansulfaat uitgevoerd.
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Wateroverlast
In het oosten van het land zijn op enkele plaatsen de bieten op het land verrot door
wateroverlast. In Drente werd op enkele plaatsen tengevolge van de wateroverlast
staartrot waargenomen.
Windbeschadiging
Uit Schagen werden bietenbladeren met zilverachtige verkleuring (loodglans) ont
vangen. De oorzaak moet aan windbeschadiging geweten worden. Zie hiervoor o.a.
Jaarverslag P.D. 1924, blz. 12 en 1940, blz. 14.
Deze symptonen ontstaan wanneer geile, snel gegroeide bladeren bloot staan aan een
sterke koude wind. De Engelse literatuur noemt dit beeld „silver leaf". De epi
dermis komt dan los te liggen van het onderliggende weefsel, waardoor de zilver
achtige glans ontstaat.

ERWTEN, Pisum spp.
E r w t e n k n o p m a d e , Contarinia pisi Winn.
De aantasting door maden van deze galgmug was opvallend gering. Voor proef
nemingen zie blz. 63.
E r w t e n p e u l b o o r d e r , Enarmonia nigricana F .
Plaatselijk, vooral in streken waar regelmatig veel erwten worden verbouwd, kwam
op de niet bespoten percelen een hoog percentage door larven van de peulboorder
aangetaste peulen voor. Zie voor proefnemingen blz. 63.
Bladrandkever,

Sitona lineatus L .

Over het algemeen kwamen er dit jaar vrij veel bladrandkevers voor. Voor proef
nemingen wordt verwezen naar blz. 63.
A k k e r t h r i p s , Thrips angusticeps Uzel.
Mede als gevolg van het droge voorjaar veroorzaakte vooral in het zuid-westen van
het land de akkerthrips weer veel schade. Zowel parathion als dieldrin blijken bij
de bestrijding met succes te kunnen worden gebruikt.
W o r t e l a a l t j e s , Heterodera goetingiana Liebscher, Pratylenchus sp., Hoplolaimus
uniformis Thorne
Heterodera goettingiana staat sedert enige jaren bekend als een belangrijke oorzaak
van groeiremming en voortijdige vergeling bij erwten, vooral in het z.w. van het
land. Dit jaar werden ook gevallen geconstateerd op Texel en bij Holwerd in noord
Friesland. Behalve het erwtencystenaaltje blijken echter ook enkele soorten vrijlevende wortelaaltjes dergelijke verschijnselen te kunnen veroorzaken.
Pratylenchus pratensis (de Man) Filipjev en P. penetrans (Cobb) Sher et Allen gin
gen op een aantal verschillende plaatsen samen met plekken waar de erwten slecht
groeiden en vergeelden. Door waarnemingen en proeven, o.a. met aaltjesbestrijdings
middelen, kon worden aangetoond dat deze soorten een rol spelen. Ook een derde
Pratylenchus soort veroorzaakt bij de erwtenteelt vermoedelijk schade.
Een aantal gevallen van slechtgroeiende erwten, o.a. uit Bennekom, Eetten en Wageningen, bleek samen te gaan met grote aantallen Hoplolaimus uniformis Thorne
op en rondom de wortels. (Zie Tijdschrift over Plantenziekten 60: 262-264, 1954).
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Amerikaanse

v a a t z i e k t e , Fusarium oxysporum ƒ. pisi ras 1 Sehl.

Het grote aantal inzendingen (22), waaruit schimmel die de Amerikaanse vaatziekte
veroorzaakt, kon worden geïsoleerd en het feit dat enkele daarvan afkomstig waren
uit streken waar deze ziekte tot nu toe nog niet was waargenomen, wijst erop dat
deze aantasting zich nog steeds uitbreidt.
Voetziekten
Het aantal meldingen over het optreden van voetziekten was dit jaar gering. De be
langrijkste kwamen uit Groningen en uit het zuidwesten van het land, waar vooral
de op contract geteelde doperwten, o.a. he tras Eminent, soms ernstig waren aange
tast.
V a l s e m e e l d a u w , Peronospora pisi Syd.
Valse meeldauw trad een enkele maal in ernstige mate op. Veelal werden er dan
schokkers van het ras Zelka geteeld.
Virusziekten
De virusziekte, die in 1953 voor het eerst in de Anna Paulownapolder werd gevon
den (zie Versl. en Meded. Plantenz.k. Dienst, no 124: Jaarboek 1953, blz. 22), werd nu
ook in de Wieringermeerpolder aangetroffen.
Voorts kwam op enkele percelen in de Noordoostpolder een andere, eveneens wei
nig bekende ziekte voor, nl. het Pisum-virus 1, dat in Engelse literatuur bekend
staat als „enation mosaic".
Pleksgewijze blijven de planten kleiner dan normaal en krijgen zij grauw gekleurde
bladeren. Bij de blaadjes aan de top van de plant zijn aan de bovenzijde langs de
nerven geelgroene vlekken zichtbaar en aan de onderzijde verdikte lijsten. Voorts
vallen direct de sterk misvormde en hobbelige peulen op (afb. 8).
Dit virus wordt door luizen verspreid en gaat vrijwel zeker niet met het zaad over.
Van de verschillende waardplanten zijn vooral incarnaatklaver en zandwikke van
belang, omdat het virus daarin kan overwinteren.
Mangaangebrek
De symptonen van mangaangebrek bij de zaden in de vorm van kwade harten
zijn algemeen bekend.
Dat echter in bepaalde gevallen ook de bladeren duide
lijke kenmerken kunnen vertonen, bleek op een perceel
schokkers op Walcheren. De nerven van deze bladeren
behielden de normale groene kleur, doch daartussen
kwam een duidelijk geelgroene verkleuring voor.

Afb. 8. Erwt; „enation" mozaïek; peulen zeer sterk gebob
beld; (de zwarte puntjes zijn veroorzaakt door Ascochyta pinodella).
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GRANEN

Tarwe,

Triticum vulgare L., Gerst, Hordeum vulgare L .

H a v e r , Avena sativa L., Rogge, Seeale cereale L .
F r i t v l i e g , Oscinella frit L .
In het voorjaar was de beschadiging van kiemplanten door maden van de fritvlieg
van weinig belang. In het najaar werd echter uit enkele streken, o.a. uit Drente,
wel schade van betekenis gemeld. Een zaadbehandeling met lindaan zou daarbij
een gunstig effect hebben gehad.
G r a a n a a r d v l o , Crepidodera ferruginea Scop.
Op een aantal percelen zomertarwe en haver in Drente was de aantasting door
larven van de graanaardvlo zo ernstig, dat het gewas moest worden uitgereden.
Op het eerste gezicht kan deze aantasting worden verward met die veroorzaakt
door de fritvlieg of de smalle graanvlieg. De larven van deze aardvlo hebben ech
ter, omdat het keverlarven zijn, een duidelijke kop en drie paar poten in tegen
stelling tot genoemde vliegmaden, die deze beide kenmerken missen.
De bestrijding van de aardvlolarven is in de praktijk niet mogelijk, omdat zij zich
in de ondergrondse delen van de planten bevinden, die zij van binnen ernstig kun
nen beschadigen.
Behalve haver, tasten zij ook tarwe, gerst en rogge, alsmede verschillende gras
soorten aan. Omstreeks half tot eind Mei verpoppen de larven zich. De kevers
verschijnen in Juni, deze leggen in het najaar hun eieren bij jonge graanplanten
of grassen.
In het beschreven geval was de schade aanzienlijk, omdat het wintergraan door
de vorst was weggevallen, waarna haver en zomertarwe ter vervanging waren ge
zaaid. De op de velden aanwezige larven van de graanaardvlo tastten nu de jonge
kiemplanten aan, waardoor zeer grote schade ontstond. In verscheidene gevallen
ontstond een zo grote schade dat wederom, doch nu geen graangewas, moest
worden ingezaaid.
Ochsenheimeria taurella Schiff.
Uit Ballo nabij Rolde ontvingen wij rupsjes die vreterij veroorzaakten aan de jonge
aren van rogge, die juist uit de bladschede kwamen. De aantasting werd speciaal
langs de rand van een perceel gevonden. Het bleek dat wij hier te doen hadden
met Ochsenheimeria taurella Schiff. De rupsen werden tot de familie gedetermi
neerd, waarna wij met behulp van de waardplant konden vaststellen met welke
soort wij te doen hadden.
A k k e r t h r i p s , Thrips angusticeps Uzel.
De akkerthrips treedt de laatste jaren regelmatig op. Ook dit jaar werden weer
verscheidene percelen zomergraan (vnl. gerst) in het zuidwesten van het land in
zo erstige mate aangetast, dat bestrijdingsmaatregelen noodzakelijk waren.
Behalve het droge voorjaar, zal stellig de sterke uitbreiding van de vlasteelt, waar
van de oppervlakte zich sinds 1950 heeft verdubbeld, tot dit schadelijk optreden
hebben bijgedragen.
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Lozepakjes
Als gevolg van een aantasting door larven van de tweede generatie van de fritvlieg
of van thrips, Limothrips cerealum Hal., kwamen vooral in het zuiden van het
land plaatselijk vrij veel loze pakjes in de haver voor.
Havercystenaaltje,

Heterodera avenae Filipjev = H. major Franklin

Er werden, evenals in vorige jaren, verscheidene gevallen van schade geconstateerd
voornamelijk in haver en gerst.
In vrijwel alle gevallen was de oorzaak een te snelle vruchtopvolging van graan op
graan.
Enkele honderden proefmonsters van besmette percelen werden onderzocht als basis
voor een meer uitgebreid onderzoek ten behoeve van de voorlichting. Bij uit
gebreid onderzoek van een aantal tarwe-, gerst- en haverrassen van Nederlandse kwe
kers werden enige verschillen in gevoeligheid geconstateerd; alle rassen bleken echter
cysten op de wortels te krijgen.
Vermoedelijk bieden enkele Deense gerstrassen, waarop, zowel in Denemarken als hier,
geen of vrijwel geen cysten werden gevonden, meer perspectief voor verder kwekerswerk.
V r i j l e v e n d e w o r t e l a a l t j e s , Pratylenchus pratensis (de Man) Filipjev
Uit verschilende plaatsen werden plantjes ontvangen van slecht groeiende plekken. Bij
nader onderzoek bleek in de wortels van deze planten een groot aantal vrijlevende wor
telaaltjes aanwezig te zijn en wel in de wortels van planten van slechtgroeinde plekken
meer dan in die van normale plekken.
Het aaltje, dat bij deze aantasting de belangrijkste rol speelt, is P. pratensis. Dit aaltje
tast, althans op zandgrond, granen en grassen zeer algemeen aan. Tarwe, gerst en haver
lijden meer schade dan rogge en mais. Aardappelen en bieten worden ook aangetast,
doch gelden als gunstige waardplant, omdat bij deze gewassen weinig of geen schade
valt waar te nemen en de aaltjes-populatie afneemt.
De op zandgrond algemeen toegepaste vruchtomloop rogge-haver-aardappelen is ver
moedelijk een belangrijk middel om de aaltjespopulatie in toom te houden en daardoor
te voorkomen dat in het algemeen belangrijke schade door deze aaltjes wordt geleden.
Ook een bemesting met stalmest werkt gunstig.
Roest,

Puccinia spp.

Over het algemeen was de roestaantasting deze zomer slechts matig. Een uitzondering
hierop vormde gele roest bij tarwe, die op vele plaatsen juist in vrij ernstige mate
optrad. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar blz. 67.
Steenbrand

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

Het optreden van steenbrand in tarwe was nergens verontrustend. Indien een perceel
zwaar aangetast was, bleek steeds dat niet ontsmet zaaizaad was gebruikt. Voor proef
nemingen wordt verwezen naar blz. 69.
S tu i f b r a n d,

Ustilago spp.

In tegenstelling tot haverstuifbrand, Ustilago avenae (Pers.) Jensen, en tarwestuifbrand,
Ustilago tritici (Pers.) Jensen, was het optreden van stuif brand in grest, Ustilago nuda
(Jens.) Kellerm. et Sw., voornamelijk in de rassen Piroline en Herta, op vele plaatsen
vrij ernstig.
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M e e l d a u w , Erysiphe graminis D.C.
Vooral in de maanden Juni en Juli was de meeldauwaantasting bij alle granen van
belang.

Voetziekten
Het optreden van voetziekten veroorzaakt door Cercosporella herpotrichoides Fron
of Ophiobolus graminus Sacc. bleef dit jaar in hoofdzaak beperkt tot een aantal
gevallen waarin een slechts vruchtopvolging (graan gevolgd door graan) de oorzaak
was. Een uitzondering moet worden gemaakt voor het met zout water geïnnundeerde gebied, omdat aldaar, o.a. in Noord-Brabant, vooral in tarwe en gerst veel
vuldig door Fusarium spp. aangetaste planten voorkwamen. Ongetwijfeld speelt de
minder goede structuur bij deze afwijking een belangrijke rol.

Strepenziekte

bij

gerst,

Helminthosporium gramineum Rabh.

Bij het zaaien van gerst wordt nog veelal niet ontsmet zaad gebruikt. Dit blijkt
uit het feit, dat strepenziekte bij gerst de laatste jaren een algemeen voorkomende
ziekte is, terwijl de schimmel door zaadontsmetting toch gemakkelijk en op afdoen
de wijze is te bestrijden.
Het aantal voor de keuring aangegeven percelen gerst, dat dit jaar om reden van
het in te sterke mate voorkomen van strepenziekte moest worden afgekeurd, was
opvallend groot.

H e l m i n t h o s p o r i u m z i e k t e , Helminthosporium sativum Pam., King et Bakke
Een bierbrouwerij ontving uit Belgisch Congo een monster gerst, waarvan bij on
derzoek in de proefmouterij bleek dat de worteltopjes van de kiemplanten na 5 à 7
dagen bruin-zwart werden en verwelkten. Deze aantasting werd veroorzaakt door
de schimmel Helminthosporium sativum Pam., King et Bakke (syn. fungus perfectus Ophiobolus sativus Ito et Kuribayashi).
Enige tijd later werd ditzelfde verschijnsel voor de eerste maal ook geconstateerd
bij een monster Nederlandse gerst. Dit betrof het ras Piroline en het monster was
afkomstig uit de omgeving van Klundert. Het percentage aangetaste zaden was
hoog.
Voorts werden ons deze zomer van een rassenproefveld te Lithoyen gerstebladeren
toegestuurd, waarop donkerbruine vlekken voorkwamen. Ook in dit geval bleek de
oorzaak Helminthosporium sativum te zijn.
De rassen Frisia, Piroline en Agio werden ernstiger aangetast dan Herta en Kenia.
Zaadontsmetting is de aangewezen bestrijdingsmethode. Het is echter mogelijk, dat
de schimmel in bepaalde gevallen zo diep in het zaad is doorgedrongen, dat zaad
ontsmetting niet afdoende helpt.
Deze schimmel die op andere continenten als zeer schadelijk bekend staat, wordt
in Europa niet als belangrijk beschouwd. Het is evenwel mogelijk dat deze schim
mel voor de gerstteelt in ons land belangrijker is dan men thans aanneemt.

R ij p i n g s z i e k t e

van

de

aar

Op verscheidene tarwepercelen lag er ten tijde van het afrijpen een bruine gloed
over het gewas. Bij nadere beschouwing konden de volgende afwijkende symptonen worden waargenomen.
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Ie.
2e.
3e.

een donkerbruine verkleuring van de aarspil en donkerbruine vlekken op de
kafjes;
bruine vlekjes over de gehele halm en de bladscheden;
scherp begrensde donkerbruine vlekken op de halm vlak onder de aar.

Hoewel het veelal niet gelukte de hierna genoemde schimmel uit het aangetaste
materiaal te isoleren, mag worden aangenomen dat bij de eerste twee genoemde
symptomen de schimmel Septoria nodorum een belangrijke rol speelt. Of dit bij de
donkerbruine vlek op de halm dicht onder de aar ook het geval is, staat nog niet
vast. Opvallend is bij dit laatste kenmerk, dat alle vlekken vaak aan een bepaalde kant
van de halm voorkomen.
Kafjesbruin, de aantasting van de kafjes en de aarspil, is ongetwijfeld van grote
invloed op de opbrengst. De oogst bestaat uit sterk verschrompelde korrels.
Over het algemeen komt de aantasting vooral voor bij laatrijpende gewassen. Ook
het feit dat de zomer zo regenrijk was, heeft een belangrijke rol gespeeld. Heine's
VII en Peko behoren tot de gevoelige rassen.
Behalve door kafjesbruin werden de aren ook veelvuldig door andere schimmels aange
tast, zoals Fusarium spp. en zwartschimmels, Cladosporium spp. en Alternaria spp.
Vermelding verdient tenslotte nog, dat ook vele malen tarwe-aren werden aangetroffen,
waarvan één of meer pakjes loos waren. Hoewel het twijfelachtig is of de geïsoleerde
schimmel ook de primaire oorzaak is geweest, werd uit dergelijke pakjes zeer vaak Bo
trytis cinerea geïsoleerd.
Arsenicum vergiftiging
Dit voorjaar werd op sommige haverpercelen een onbekend verschijnsel waargenomen.
De plantjes bleven klein, met min of meer opgerolde blaadjes en een afgestorven bladtop. In al deze gevallen was de voorvrucht aardappelen, waarvan het loof met een ar
senicum bevattend middel was doodgespoten. Het bleek dat veelal meer dan de voorge
schreven dosering was gebruikt of de eerste bespuiting nog door een tweede was gevolgd.
Het verband met deze bespuiting bleek soms ook uit het feit, dat de spuitbanen of de
plaatsen waar de machine was gedraaid, vaak nog aan de stand van de haver waren
terug te vinden.
De oorzaak van deze afwijking is, dat het één of twee jaren kan duren voor het arseni
cum uit de bovenste grondlaag is verdwenen, terwijl een hoge concentratie van arseni
cum in de grond de planten vergiftigt. Gelukkig vertonen niet alle grondsoorten deze
onaangename eigenschap in even sterke mate. Arsenicumvergiftiging werd vrijwel alleen
op dalgrond en lichte zandgrond in Drente en Overijsel waargenomen. Anderzijds wor
den niet alleen haver, doch ook alle andere gewassen in hun ontwikkeling geremd.
Gebreksziekten
Magnesiumgebrek was ook dit voorjaar weer een algemeen voorkomende afwijking op
alle zandgronden. Mangaangebrek bleek plaatselijk in ernstige mate op te treden op de
kleigronden in Groningen en Noord-Holland.
Andere gebreksziekten gaven geen aanleiding tot een bijzondere opmerking.

GRASSEN.
Roofvliegen,

Dilophus fibrilis Lw. e.a.

In begin April werd een ernstige aantasting van grasland gemeld uit Holten, welke werd
verondersteld te zijn aangericht door emelten. De larven, die in nesten in de grond voor
kwamen, bleken te behoren tot de Bibionidae; de imagines konden worden opgekweekt.
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Van deze soort zijn schadegevallen bekend in aardappelen, granen (haver, gerst), klaver,
sla, kool en sierplanten.
Soortgelijke meldingen bereikten ons van elders, waar de schade werd veroorzaakt door
larven van roofvliegen, behoren tot de Asilidae en Phagionidae.
W o r t e l a a l t j e s , o . a . Pratylenchus pratensis (de Man) Filipjev.
Oude weilanden op zandgronden bleken in het algemeen hoge populaties wortelaaltjes te
bevatten. Grondontsmetting met DD op zes gescheurde oude weiden doodde ongeveer
SU deel van de aaltjes en gaf bij inzaai van gras en klaver bij de eerste snede opbrengst
vermeerdering van 45—14%. Pratylenchus pratensis blijkt hier in elk geval een rol te
spelen. In verband met de sterke aaltjesvermeerdering bij de teelt van granen (zie Vrijlevende wortelaaltjes bij Granen), is het de vraag of inzaai van gras na aardappelen wel
licht beter is dan inzaai van gras onder dekvrucht graan.
F u s a r i u m , Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc.
Onder de schimmelziekten welke schade veroorzaakten in gazons, nam deze ziekte
weer een belangrijke plaats in. Hierdoor werd de gelegenheid geboden verschillende be
strijdingsmiddelen in onderzoek te nemen. Het bleek, dat met een bespuiting van het
gras met een 1% (gewichtsprocenten) oplossing van Aretan (50 gram Aretan in 5 liter
water per 100 m2) de ziekte afdoende is te bestrijden.
Mastigosporium sp.
Uit verschillende plaatsen, o.a. het R.I.C. Oss en Assen werd kropaar, Dactylis glomerata L., ingezonden met een vrij ernstige aantasting door de schimmel Mastigosporium
rubricosum (Dearn. et Barth.) Nannf.
De schimmel Mastigosporium album Riess. werd enkele malen op vossestaart, Alopecuris
pratensis L., aangetroffen.
De schimmels van het geslacht Mastigosporium treden alleen onder zeer vochtige om
standigheden in ernstige mate op.

KLAVER, Trifolium spp.
Rruchophagus gibbus Boh.
Een partij rode-klaverzaad bleek te zijn aangetast door kleine sluipwespjes, zeer waar
schijnlijk behorend tot de soort Bruchophagus gibbus Boh. (Chalcididae).
De larven van dit wespje leven in de zaden van klaversoorten, die zij geheel leeg kunnen
vreten. De wijfjes zetten hun eieren aan de nog onrijpe zaadhulzen af. De larve ontwik
kelt zich in de zaden. De wespjes vliegen van Mei tot October. Er treden meestal twee
generaties per jaar op.
A p i o n,

A pion pisi F., A. assimile Kirby

Deze snuitkevers, die speciaal schade in de bloemhoofdjes aanrichten en dus voor de
zaadteelt van belang zijn, richtten omstreeks Juni schade aan in oostelijk Zuid-Beveland.
In lucerne kunnen de kevers nogal eens op de ruiterplaatsen worden aangetroffen.
Hylastes trifolii Müller
In Juli werden twee klachten ontvangen over het wegvallen van rode-klaverplanten
in een overigens goed groeiend gewas. De verschijnselen in het veld deden denken
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Afb.

9.

Rode klaver; wortel uitgevreten cloor larven van
Hylastes trifolii.

aan de gevolge van droogte. De hoofdwortels
bleken in de lengte-richting te zijn uitgevreten door
de larven van de bovengenoemde kever (afb. 9).
De aantasting heeft tengevolge, dat het voedseltransport en de wateropneming gedesorganiseerd
worden, de wortels afsterven en de bovengrondse
delen verwelken. Afhankelijk van de mate van
aantasting kan alleen worden geadviseerd het
gewas te maaien, dan wel onder te ploegen. Er
dient voor' te worden gewaakt, dat in dergelijke
gevallen het veld een broedplaats van de kevers
wordt, aangezien de vermenigvuldiging zeer snel
plaats heeft.
S l a k k e n , Agriolimax sp.
Hoewel door het vochtige herfstweer het optreden van deze dieren waarschijnlijk
algemeen is geweest, werd in klaver slechts plaatselijk schade gemeld uit Groningen
en de Neder-Betuwe.
S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, 1936
De aantasting kwam wel algemeen voor, doch slechts plaatselijk werd schade van
ernstige aard aangericht, n.l. in April in Groningen en in het zuiden van het land,
waar eerst in September het aantal meldingen afnam.
Wortelaaltj es,

Heterodera sp., Meloidogyne sp., Pratylenchus sp.

Rode en witte klaver blijken door verschillende wortelaaltjes te worden aangetast. In
hoeverre dit samengaat met slechte groei en wegval van de klaver, wordt nog nader
nagegaan.
Bij de inzaai van gras en klaver in een jaar tevoren gescheurde zandweiden bleek
de invloed van wortelaaltjes op de klavergroei zeer groot te zijn. Zie ook onder Grassen.
Bij lucerne werden enkele zware aantastingen door het wortelknobbelaaltje gecon
stateerd.
K l a v e r k a n k e r , Sclerotinia trifoliorum Erikss.
Vrijwel gedurende het gehele seizoen heeft deze ziekte schade aangericht. Speciaal
tussen de grote rivieren en in het zuiden werden vele gevallen van oogstverlies ge
constateerd, vooral in de maanden April en Mei. Overigens was alleen het optreden
in de kustprovincies vermeldenswaard.
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Stengelbrand,
Karak.

Colletotrichum trifolii B. et E., Kabatiella caulivora (Kirchner)

In Augustus en September trad deze ziekte in Limburg sterk op de voorgrond. Waar
schijnlijk is de eerstgenoemde schimmel de oorzaak, aangezien het schadelijk optreden
daarvan in Serradella in deze provincie een algemeen verschijnsel is.
Uit Groningen werden enkele gevallen van stengelbrand, veroorzaakt door Kabatiella,
gemeld.
E c h t e m e e l d a u w , Erysiphe polygoni DC.
Voor deze schimmel zijn de weersomstandigheden niet gunstig geweest. Toch kwam
het in September tot enige aantasting van betekenis in de omgeving van Grubbenvorst
en Middelbeers in de zeer gevoelige incarnaatkever.
V a l s e m e e l d a u w , Peronospora trifoliorum (de Bary)
Het optreden van valse meeldauw was slechts plaatselijk van enig belang.

KOOLZAAD, Brassica napus L.
K o o l z a a d a a r d v l o , Psylliodes chrysocephala L .
Vermoedelijk mede onder invloed van de natte herfst werd er dit najaar weinig
vreterij door larven van de koolzaadaardvlo waargenomn. Voor proefnemingen wordt
verwezen naar blz. 66.
K o o l z a a a d g l a n s k e v e r , Meligethes aeneus F .
Snuitkever van

d e h a u w e n , Ceuthorrhynchus assimilis Payk.

Beide insecten kwamen dit jaar vrij veelvuldig voor. Sinds de bestrijding van de snuit
kever echter met dieldrin ter hand kon worden genomen en gebleken is dat het beste
moment voor het uitvoeren van de behandeling ligt ongeveer één week na de eerste
grote keverinvasie, behoeft er geen ernstige vreterij door larven van dit insect meer
voor te komen. Voor proefnemingen, zie blz. 66.
S p i k k e l z i e k t e , Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.
Ook dit jaar was deze ziekte weer van weinig belang.
LUCERNE, Medicago media L.
B l a d l u i z e n , Aphis spp.
In westelijk Noord-Brabant werd het gewas in het voorjaar plaatselijk sterk aangetast.
Het is niet bekend tot welke soorten de luizen behoorden. In Engeland werd het
Witte klaver mozaiek" (Marmor efficiens F. Johnson) (M.repens) van lucerne over
gebracht op boon, Phaseolus vulgaris L. en erwt, Pisum sativum L. door de luis
Aphis fabae Scop. Hier te lande is vastgesteld, dat lucerne een waardplant is voor
„topvergelingsvirus" van erwten.
K l a v e r k a n k e r , Sclerotinia trifoliorum Erikss.
In April trad deze schimmel in de Noordoostpolder naar voren. De landelijke aan
tasting bleef beperkter van omvang dan bij rode klaver het geval was.
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Stengelbrand,

Colletotrichum trifolii B.et E.

Gelijktijdig met de aantasting in rode klaver werd in Limburg ook aan lucerne enige
schade aangericht. Gezien de algemene verbreiding van Colletotrichum in Limburg,
zal deze aantasting vermoedelijk eveneens door de bovengenoemde schimmel zijn
veroorzaakt.
Verwelkingsziekte,

Verticillium albo-atrum R.et Berth.

In Zeeland werd in September ernstige schade geleden. Een dergelijke aantasting
omstreeks dit tijdstip heeft een zeer ongunstige invloed op de vorming van reservevoedsel voor het volgende jaar. Het optreden schijnt ernstige vormen te gaan aannemen.

LUPINE, Lupinus luteus L.
G r ij z e

bolsnuitkever,

Philopedon plagiatus Schall.

Op het selectieproefveld van de „Stichting voor Plantenveredeling" te Wageningen
werden van de opkomende planten de kiemlobben ernstig aangevreten door de
volwassen kevers, (afb. 10). Een bespuiting van het gewas met dieldrin, 1500 gram
actieve stof per ha, gaf een afdoende bestrijding.
Uit noord Limburg werd het optreden eveneens vermeld.
Zaadaantasting
Van het C.I.L.O. (Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek) te Wageningen
ontvingen wij lupine-zaad, aangetast door de schimmels Botrytis cinerea Pers. en
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.
De ZJofrytó-aantasting kan vergeleken worden met die van erwten.
Bij Fusarium avenaceum ontstaan rotplekken op de peul meestal vanaf de aanhech
tingsplaats. De schimmel vestigt zich nl. eerst op de afstervende bloemsteeltjes van de
bovenste bloemen en groeit van hier in de steeltjes van de gezonde peulen. Door
aanraking van de peulen met elkaar kan aantasting ook op een andere plaats ontstaan.
Hoe ouder de peulen zijn, des te gevoegeliger zij zijn voor deze schimmel.
Evenals de aantasting door Botrytis cinerea wordt ook de aantasting door Fusarium
avenaceum door vochtig weer bevorderd.
Ceratophorum setosum Kirchn.
Een uit Leiden gezonden Lupinus polyphyllus-hybride „Charmaine" bleek te zijn aan
getast door de schimmel Ceratophorum setosum Kirchn., de veroorzaker van een
bladvlekkenziekte.

Phomosis-sp.
Van de R.L.C. te Zwolle ontvingen wij gele lupine, Lupinus luteus L. ras Pan Hoeve,
met langgerekte zwarte bladvlekken waarop zich vruchtlichamen bevonden van mo
gelijk een Phomopsis-soort. In de literatuur is Phomopsis leptostromiformis Bubak
bekend van dode bladstelen en stengels van Lupinus polyphyllus Ldl.

MAIS, Zea mays L.
B u i l e n b r a n d , Ustilago zeae (Beckm.) Unger.
Vermoedelijk als gevolg van de lage temperatuur gedurende de zomermaanden bleef
het optreden van builenbrand zeer beperkt.
G e b r e k s z i e k t en.
Mais reageert spoedig op een ongunstige voedingstoestand van de grond. Verschijn
selen van magnesium-, fosfaat- en stikstofgebrek werden vooral in het zuiden van
het land veel waargenomen, hoewel vrijwel nimmer in ernstige mate.

SERRADELLA, Ornithopus sativus Link.
S p r i n g s t a a r t e n , Isotoma olivacae Tullb.
Tijdens zaadontsmettingsproeven in een kas werd schade toegebracht aan kiemplanten,
die iets onder het aardoppervlak werden aangevreten, waardoor de planten omvielen.
Met parathion-stuif werd een goede bestrijding verkregen.
Van deze, overigens bekende, soort was nimmer schade gemeld.

STAMBONEN, Phaseolus vulgaris L.
S t a m b o n e n k e v e r , Acanthoscelides obtectus Say.
Afkomstig uit opslagen voorraden werden ons van verschillende zijden bonen toege
stuurd, die waren aangetast door de stambonenkever. Uit de plaatsen, vanwaar deze
inzendingen afkomstig waren, blijkt dat de plaag zich langzaam over ons gehele land
uitbreidt. Helaas is nog vrijwel niets bekend omtrent de wijze waarop deze aantasting
in het vrije veld, dus bij de bron van de plaag, kan worden bestreden. Is de aangetaste
voorraad bonen klein, dan kan deze het beste worden verbrand. Grote voorraden
kunnen onder deskundige leiding worden gegast.
V o e t z i e k t e , Botrytis cinerea Pers.
Uit de Wieringermeer werden voetzieke planten gezonden die aangetast waren door
Botrytis cinerea Pers., de grauwe schimmel.
Deze ziekte is o.a. bekend uit Engeland en Duitsland. Wonden bevorderen deze
aantasting, die vermoedelijk wel door het voor bonen ongunstige weer van het jaar
1954 bevorderd is.
Vlekkenziekte,

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri et Cav.

Vetvlekkenziekte, Pseudomonas phaseolicola (Burkh.) Dows.
Dat deze beide ziekten dit jaar in erstige mate optraden, hing ongetwijfeld samen met
de zeer ongunstige weersomstandigheden gedurende de zomermaanden. Zelfs na her
haalde bespuitingen was het resultaat soms nog teleurstellend.
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Afb. 11. Walcher se witte boon; bladaantasting door
Pseudomonas viridiflava.

B a c t e r i e - z i e k t e , Pseudomonas sp.
Op Walcheren wordt plaatselijk nog het ras
Walcherse Witte geteeld. Uitsluitend in dat ras
kwam een onbekend ziektebeeld voor, dat veel
overeenkomst vertoonde met dat van een bacterie
ziekte. Op de aangetaste bladeren waren bruine
vlekken te zien, waarvan het centrum afgestorven
en licht gekleurd was en de rand donker. In een
later stadium ontstonden grote gaten in het blad,
doordat het dode weefsel daaruit viel (afb. 11).
Inderdaad werden uit deze bladeren bacteriën
geïsoleerd, behorende tot een niet algemeen voor
komende Pseudomonas-soovt.

Het gelukte echter niet door inoculatieproeven het bewijs te leveren, dat deze bacterie
inderdaad de oorzaak was.
Virusziekten
Over het algemeen was het optreden van virusziekten dit jaar vrij ernstig. Dit betrof
in hoofdzaak het Phaseolus-virus 1.
SPURRIE, Spergula arvensis L.
Valse
meeldauw,
Bonorden

Peronospora obovata

Dit jaar werden enkele monsters spurrie, aange
tast door de schimmel Peronospora obovata Bo
norden, een valse meeldauw, ingezonden.
VELDBONEN, Vicia faba L.
Virusziekten
Veldbonen kunnen behalve door de mozaïekziekte
nog door een andere virusziekte worden aange
tast. De topbladeren van dergelijke planten wor
den geel en gaan rechtop staan (afb. 12).

Afb. 12. Veldboon; topbladeren vergelen en gaan rechtop
staan tengevolge van een virusaantasting.

Afb. 13. Vlas; mangaangebrek; afstervende toppen en
vertakking, geen zaadvorming.

Opvallend is ook, dat juist deze bladeren spoedig
worden aangetast door Botrytis fabae Rz. Sard.
Zoals door onderzoek van anderen is aangetoond,
betreft dit het virus dat bij erwten „topvergeling"
veroorzaakt.
VLAS, Linum usitatissimum L.
Akkerthrips,

Thrips angusticeps Uzel

Het optreden van de akkerthrips heeft de laatste
drie jaren steeds meer de vorm van een regel
matig terugkerend belangrijke plaag aangenomen.
T)if geldt in hoofdzaak voor het zuidwesten van
het land, doch ook elders (o.a. in Groningen) is men veelal genoopt om tot het nemen
van bestrijdingsmaatregelen over te gaan. Een en ander hangt vermoedelijk nauw samen
met de sterke uitbreiding van de met vlas verbouwde oppervlakte gedurende de laatste
jaren. Bovendien was de regenval in April en Mei naar verhouding gering.
T h r i p s , Thrips lini Lad.
Over het algemeen kwam de aantasting bekend als „kwade koppen" dit jaar vrijwel
nergens in ernstige mate voor.
Botrytisziekte,

Botrytis cinerea Pers.

In tegenstelling met beide voorgaande jaren was de wegval van kiemplanten als ge
volg van deze ziekte gering.
Mangaangebrek
Op enkele percelen in jong ontgonnen gronden op Walcheren kwam een onbekende
afwijking voor. Pleksgewijze bleef het gewas korter dan normaal en was het bovendien
slap. De top van deze planten stierf af, zodat zaadzetting achterwege bleef (afb. 13).
Op enige afstand onder de top liep de plant na enige tijd opnieuw uit.
Op grond van waarnemingen in andere gewassen op dergelijke percelen wordt ver
ondersteld dat mangaangebrek de oorzaak is van deze afwijking.
Nachtvorst
Vanuit de Noordoostpolder werden ons kiemplantjes toegezonden, waarvan de zaadlobben en
de eerste blaadjes geheel afgestorven waren. In
andere gevallen was alleen de rand van de kiemblaadjes geel gekleurd of afgestorven (afb. 14).
Een en ander bleek het gevolg te zijn van de
zware nachtvorst van 30 April.

Afb. 14. Vlas; nachtvorstbeschadiging;
links: twee plantjes waarvan de topjes geheel zijn
afgestorven;
midden: twee plantjes met kiemblaadjes waarvan
de rand geel wordt en afsterft;
rechts: gezond plantje.
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f-f

2. Waarnemingen en proeven in landbouwgewassen.

BESTRIJDING VAN DE COLORADOKEVER,
Leptinotarsa decemlineata Say

Invloed van het weer.
De laatste drie maanden van 1953 waren droog en warm. In Januari 1954 kwam
een matige tot strenge vorst voor. Deze weersomstandigheden zijn voor de overwin
tering van de kever vrij gunstig geweest.
April was koud en droog, waardoor de kevers pas laat te voorschijn kwamen. De
grote massa kwam pas in de tweede helft van Mei boven de grond. Van 23—28 Mei
was het warm en zonnig; de activiteit van de kevers was in deze dagen groot. Ook de
eerste helft van Juni was vrij gunstig. De laatste decade van Juni en de gehele maand
Juli waren somber, nat en koud. Ook Augustus en September waren met korte onder
brekingen van enkele dagen, koud en nat.
De gehele ontwikkeling van de kever is daardoor traag verlopen en er verschenen
slechts weinig zomerkevers.
On t w i k k e 1 i n g.
In de warme periode van 23 Mei tot 28 Mei waren de kevers zeer actief, waardoor
op vele plaatsen reeds eieren werden afgezet. In dezelfde week spoelden op ver
scheidene plaatsen langs de kust kevers aan, waarschijnlijk afkomstig van kevervluchten uit Frankrijk.
In de eerste helft van Juni werden veel eieren afgezet. De eerste larven werden op
11 Juni waargenomen; de grote massa begon na 20 Juni te voorschijn te komen. Door
het inmiddels ingetreden koele natte weer verliep de verdere ontwikkeling slechts
langzaam.
De eerste zomerkevers verschenen op 23 Juli; op de 9 waarnemingsveldjes, die ver
spreid over het gehele land waren aangelegd, duurde de ontwikkeling van ei tot
kever van 61 tot 79 dagen. Dit is ongeveer 14 dagen langer dan in beide vooraf
gaande jaren. Op twee veldjes verschenen in het geheel geen zomerkevers.
Voor zover kon worden nagegaan hebben de zomerkevers geen eieren afgezet.
Bestrijding en controle
Het meest gunstige tijdstip voor de bestrijding viel voor het gehele land omstreeks
de langste dag. Door het ingetreden ongunstige weer is de bestrijding in veel gevallen
naar een later tijdstip verschoven. Daar de ontwikkeling van de larven langzaam ver
liep, was dit geen overwegend bezwaar.
Het toezicht op de bestrijding geschiedde in samenwerking met de Stichting voor de
Landbouw, en werd uitgevoerd door het vaste personeel van de P.D., bijgestaan
door 33 tijdelijke controleurs.
Hoewel op veel plaatsen, mede dank zij de activiteit van de Stichting van de Land
bouw, de bestrijding op tijd heeft plaats gevonden, kwamen nog enkele gebieden
voor waar te lang met de bestrijding was gewacht. Voor zover de nalatigen zijn
opgespoord, zijn deze geverbaliseerd. Op de betrokken percelen werd alsnog de
bestrijding ter hand genomen.
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Besmetting in ons land.
In de mate van besmetting is weinig verandering gekomen. In het noordelijk deel
van Groningen, noordwestelijk Friesland, Noord-Holland, de IJselmeerpolders, de
Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden kwamen praktisch geen kevers voor. In de
overige gebieden liep de aantasting uiteen van licht tot matig.

ENQUETE OVER HET OPTREDEN VAN DE AARDAPPELZIEKTE,
Phytopthora infestans (Mont.) de Bary, in 1954
Inleiding
Sinds 1951 wordt ieder jaar een enquête over het optreden en de bestrijding van de
aardappelziekte, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary uitgevoerd (zie Versl. en
Meded. Plantenziektenkundige Dienst, no. 120 blz. 19—21 en no. 124 blz. 34—36).
De opzet van de enquête in 1954 kwam in grote lijnen overeen met die van voor
gaande jaren, zodat hiervoor naar de genoemde Mededelingen kan worden verwezen.
In 1954 werden van de 830 verzonden enquête-formulieren 440 ingevulde exemplaren
terug ontvangen. De gegevens werden evenals in 1953 voor enkele gebieden afzon
derlijk verwerkt, t.w.:
Zeekleigebied Zuid

(Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuidhollandse
eilanden)
(rest van Zuid-Holland, Noord-Holland en de Noordoost
polder)
(Friesland en Groningen)
(Gebieden langs Maas, Waal, Rijn en IJsel)
(Noord-Brabant en Limburg)
(Gelderland en Overijsel)
(Friesland, Groningen, Drente incl. de Veenkoloniën)

Zeekleigebied Midden
Zeekleigebied Noord
Rivierkleigebied
Zandgebied
Zuid
Zandgebied
Midden
Zandgebied
Noord

De resultaten zijn zoveel mogelijk per gebied en per ras vermeld.
In grafiek 1 zijn de kritieke data, zoals deze door het K.N.M.I. in 1954 zijn bekend
gemaakt, voor de verschillende gebieden grafisch weergegeven.
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Hoewel de weersomstandigheden gedurende de periode van 29 Mei tot en met 3 Juni
gunstig waren voor het optreden van de aardappelziekte, werd vóór begin Juli nog
slechts zeer sporadisch een aantasting in het veld waargenomen. Op 11 Juli begon
weer een periode met opeenvolgende kritieke etmalen en gedurende of na deze periode
werd op de meeste proefpercelen de eerste aantasting aangetroffen. Daarna werden
de meeste kritieke dagen voor het westen en noorden in begin Augustus en voor het
oosten van het land in midden Augustus gemeld. Het totaal aantal kritieke etmalen
in 1954 liep voor de verschillende gebieden echter weinig uiteen.

Bestrijding
Teneinde een overzicht van de bestrijding te krijgen is in tabel 1 voor ieder gebied
per ras het percentage percelen, waarvan het aardappelgewas tegen de aardappelziekte
behandeld werd, weergegeven.

Tabel 1.

Overzicht van de percentages behandelde percelen in de verschillende gebieden,
gesplitst naar ras. De tussen haakjes vermelde cijfers hebben betrekking op het
totaal aantal percelen, dat in de enquête was opgenomen.

gebied

zeeklei
gebieden

Bintje

Voran

overige
rassen

totaal

Zuid

97

(37)

93

(15)

Midden

97

(31)

92

(13)

Noord

100

(10)

85

totaal

98

(78)

90

89

(18)

61

(18)

Zuid

68

(41)

56

(9)

54 (26)

50 (34)

58 (110)

Midden

50

(8)

53

(17)

40 (15)

43

(7)

47

(47)

Noord

55

(11)

39

(18)

40 (42)

17

(6)

40

(77)

totaal

63

(60)

48

(44)

45 (83)

45 (47)

50 (234)

68 (110)

45 (91)

53 (60)

67 (417)

rivierkleigebied
zand
gebieden

Eigenheimer

totaal Nederland

83 (156)

100

(2)

96

(54)

100

(2)

86

(7)

94

(53)

(20)

0

(2)

100

(2)

85

(34)

(48)

50

(4)

91 (11)

93 (141)

50

(4)

50

71

(2)

(42)

Uit tabel 1 blijkt, dat het percentage behandelde percelen het hoogste is in de zee
kleigebieden (gem. 93%) en het laagste in de zandgebieden (gem. 50%), terwijl dat van
de rivierkleigebieden hier tussenin ligt (gem. 71%). Zowel in de zeeklei- als in de
zandgebieden neemt het percentage behandelde percelen van het zuiden naar het
noorden af. Wat de rassen betreft, neemt het % behandelde percelen in de volgorde
Bintje — Eigenheimer — Voran af.
In tabel 2 is een overzicht van de intensiteit van de bestrijding op de behandelde
percelen voor de verschillende gebieden en rassen gegeven. Wat in het voorgaande
werd opgemerkt t.o.v. het percentage behandelde percelen, geldt eveneens voor het
gemiddeld aantal behandelingen.
Vervolgens wordt in tabel 3 het aantal percelen, dat reeds één- of tweemaal vóór
het waarnemen van de eerste aantasting op het proefperceel werd behandeld per gebied
en ras weergegeven en uitgedrukt in % van het aantal behandelde percelen.
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Tabel 2.

Het gemiddelde aantal behandelingen op de behandelde percelen voor de ver
schillende gebieden en rassen. De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de
spreiding aan.

gebied

Bintje

zeeklei
gebieden

totaal

4,5 (1-7)

3,5 (3-4)

5,2 (1-8)

Midden

5,3 (2-9)

4,3 (1-7)

3,8 (1-8)

4,9 (1-9)

Noord

3,4 (1-8)

4.3 (1-8)

6,0 (3-9)

4,0 (1-9)

totaal

5,2 (1-9)

4,4 (1-8)

4,2 (1-9)

4,8 (1-9)

4,0 (1-8)

2,8 (1-6)

2,0 (2)

3,4 (1-8)

Zuid

3,7 (2-8)

3,6 (2-5)

2,1 (1-5)

2.0 (1-3)

4,4 (1-8)

Midden

7,0 (5-9)

2,4 (1-5)

2,0 (1-3)

2,7 (1-5)

2,3 (1-9)

Noord

1,5 (1-3)

2,6 (1-4)

2,5 (1-4)

2,0 (2)

2,3 (1-4)

totaal

3,1 (1-9)

2,8 (1-5)

2,3 (1-5)

2,0 (1-5)

2,6 (1-9)

4,4 (1-9)

3.7 (1-8)

2,2 (1-5)

2,0 (1-9)

3,7 (1-9)

2,0 (2)

Het aantal percelen, dat reeds 1 of 2 maal was' behandeld vóór het eerste optre
den van de ziekte voor de onderscheiden gebieden en rassen, uitgedrukt in %
van het totaal aantal behandelde percelen. Dit laatste aantal is tussen haakjes
vermeld.

gebied

zeeklei
gebieden

Bintje

Eigenheimer

Voran

overige
rassen

totaal

100

(2)

97

(53)

83

(6)

90

(51)

100

(2)

90

(29)

Zuid

97

(35)

100 (16)

Midden

96

(31)

92 (13)

Noord

90

(10)

88 (17)

totaal

96

(76)

93 (45)

100

(2)

88

(16)

100 (111

100

(2)

Zuid

100

(28)

100

Midden

100

(4)

100

(9)

60

(5)

100

(3)

88

(21)

Noord

83

(6)

43

(7)

76 (17)

100

(1)

71

(31)

97

(38)

81 (21)

78 (36)

95 (21)

88 (116)

95 (130)

91 (77)

80 (40)

94 (32)

72 (279)

rivierkleigebied

zand
gebieden

overige
rassen

5,6 (1-8)

totaal Nederland

Tabel 3.

Voran

Zuid

rivierkleigebied

zand
gebieden

Eigenheimer

totaal
totaal Nederland

(5)

100

(2)

86 (14)

90 (10)

95 (133)

(1)

93

(30)

94 (17)

95

(64)

100

Waarschijnlijk tengevolge van de late aantasting liggen deze percentages zeer hoog,
behalve in het zandgebied Noord. De verschillen tussen de drie grondsoorten zijn te
verwaarlozen, terwijl bij het ras Voran nog het langst werd gewacht met het uitvoeren
van de bestrijding, hoewel de verschillen t.o.v. Bintje en Eigenheimer niet groot zijn.
Wat de verhouding spuiten — vernevelen betreft, blijkt uit tabel 4 dat op gemiddeld 64%
der percelen de bestrijding met een grote hoeveelheid water (spuiten) werd uitgevoerd.
In de zeekleigebieden neemt het percentage bespoten percelen van het zuiden naar
het noorden toe, hoewel het gemiddelde praktisch gelijk is aan het landelijk gemiddelde.
Tussen de onderscheiden zandgebieden zijn de verschillen klein, evenals tussen de
rassen.

39

Tabel 4.

Het percentage behandelde percelen, waarop de Phytophthora-bestrijding met een
grote hoeveelheid water (spuiten) werd uitgevoerd voor de verschillende gebieden,
gesplitst naar ras. De tussen haakjes vermelde getallen hebben betrekking op het
aantal behandelde percelen, waarvan de bij de bestrijding gebruikte hoeveelheid
water bekend was.

gebied

Bintje

zeeklei
gebieden

Voran

overige
rassen

totaal

Zuid

47

(36)

57 (14)

Midden

64

(31)

50 (12)

50

Noord

70

(10)

94 (17)

0

totaal

57

(77)

71 (43)

50

(2)

84

(16)

73 (11)

100

(2)

Zuid

71

(26)

60

Midden

25

(4)

50 (10)

80

(5)

17

(3)

56

(22)

Noord

50

(6)

71

(7)

71 (17)

100

(1)

68

(31)

63

(36)

67 (36)

67 (36)

55 (21)

62 (115)

62 (129)

68 (76)

68 (40)

61 (32)

64 (277)

rivierkleigebied

zand
gebieden

Eigenheimer

totaal
totaal Nederland

(5)

(2)

57 (14)

50
83

(2)
(6)

53
68

(51)

100

(2)

87

(29)

80 (10)
0

(52)

63 (132)

(1)

78

(30)

59 (17)

64

(62)

Tenslotte is in tabel 5 een overzicht van de gebruikte bestrijdingsmiddelen in de
jaren 1951 t/m 1954, uitgedrukt in procenten van het aantal behandelde percelen
weergegeven.
Tabel 5.

Overzicht van de gebruikte bestrijdingsmiddelen in de jaren 1951 t/m 1954,

uitgedrukt in %.

type middel
koperoxychloride
koperoxyduul
colloïdale kopermiddelen

1951

1952

1953

1954

82

81

79

69

4

11

4

4

12

6

—

2

Bordeauxse pap

3

1

Bourgondische pap

4

3

( '

5

0

zineb

—

2

2

7

zineb, daarna koper

—

—

2

14

«7t

—

—

—

onbekend

Hoewel koperoxychloride in 1954 nog steeds het meeste gebruikte bestrijdingsmiddel
was, is het gebruik hiervan afgenomen ten gunste van de behandelingen met zinkaethyleenbisdithiocarbamaten (zineb), die al dan niet gevolgd werden door behan
delingen met koperbevattende middelen.
Loofaantasting.
Het optreden van de eerste aantasting op de waarnemingspercelen.
De data, waarop de eerste aantasting van de aardappelziekte op de waarnemingsper
celen werd geconstateerd, liepen uiteen van eind Juni tot half Augustus. Hoewel de
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indruk werd verkregen, dat de eerste aantasting in het zuiden vroeger werd waarge
nomen dan in het midden en noorden van het land, zijn de verschillen tussen de on
derscheiden gebieden klein. Ten aanzien van de rassen kan nog worden opgemerkt,
dat in de volgorde Bintje — Eigenheimer — Voran het optreden van de eerste
aantasting verschoven werd naar een later tijdstip.
H e t v e r l o o p v a n d e 1o o f a a n t a s t i n g
Op de waarnemingspercelen werd éénmaal per week op dezelfde dag de mate van
loofaantasting gewaardeerd in een schaal van 0—10 (10 = gewas niet aangetast, 0 =
gewas geheel door Phytophthora afgestorven).
Het verloop van de loofaantasting van enkele rassen in de verschillende gebieden
is weergegeven in tabel 6, waarbij een splitsing is gemaakt tussen behandelde en onbe
handelde percelen. Daar de loofaantasting een vrij regelmatig verloop te zien gaf
zijn in deze tabel niet de wekelijkse maar de veertiendaagse waarderingscijfers ver
meld. Op 7 Juni waren alle in de enquête opgenomen percelen nog vrij van de aard
appelziekte.
Tevens is in deze tabel het seizoengemiddelde over de periode 21 Juni t/m 16 Augus
tus opgenomen. Dit seizoengemiddelde wordt berekend door de waarderingscijfers
voor de loofaantasting op de genoemde en tussenliggende data op te tellen en te
delen door het aantal waarnemingen.

Tabel 6.

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

ras

gebied

aantaj Juni
per
celen 21

Aug

Juli

Sept

seizoen
gem.
21/6 t/m
16/8

5

19

2

16

30

13

9.8
9.9
9.9
9.8

9.3
9.5

7.5
84

5.3
6.2

2.8
3.6

1.2

9.6
9.1

8.7
7.6

6.0
5.5

2.9
26

0.6

8.8
84

10
10
9.9 9.7

9.2
8.7

5.4
6.4

3.1

1.3

8.9
8.9

9.9 9.4
10
9.8
10
9.4
9.y
10
9.9 9.8
10
92
10
10

7.1
8.8
7.1
93
8.5

4.4
7.2
3.5
7.7
4.1

18
4 >

0
2.1

0
5.6
0.5

6.4
9.4

3.3
7.3

5.7

3.4

7.8
9.3

3.6

1.7

5.8
8.7

08
2.6

0
1.3

8.2
8.9

0
4.2

2.5

7.8
9.1

behandelde percelen

zeeklei
gebieden

Zuid

Bintje
Eigenheimer

Midden

Bintje
Eigenheimer

35
16
30
12

Noord

Bintje
Eigenheimer

9
17

10
10
10
10

Bintje
Eigenheimer
Bintje
Voran
Eigenheimer

16
12
28
14
9

10
10
10
10
10

Eigenheimer
Voran

7
19

10
10

Zuid

Bintje
Voran

13
12

9.7 9.0
10 10

7.1
9.7

3.1
8.2

0
5.8

Midden

Eigenheimer
Voran

8
9

10
10

10
9.9

9.4
9.8

7.7
9.1

Noord

Eigenheimer
Voran

11
25

10
10

10
10

9.7
9.8

6.5
92

4.1
5.7
30
6.7

rivierklei
gebied
Zuid
zand
gebieden

Midden
Noord

10
10

3.3
—

8.4
8.8

8.2
9.2
8.0
94
8.5

onbehandelde percelen

zand
gebieden
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Voor zover vergelijking tussen behandelde en onbehandelde percelen in een bepaald
gebied en voor een bepaald ras mogelijk is, blijkt de behandeling de uitbreiding van
de ziekte te remmen. Dit is o.a. af te leiden uit het tijdstip, waarop het waarderingcijfer voor de loofaantasting tot 5 is gedaald. Voor Bintje en Voran in het zandgebied
Zuid bedraagt deze vertraging ongeveer twee weken en voor Voran in het zandgebied
Noord ongeveer één week, terwijl voor Eigenheimer in de zandgebieden Midden en
Noord geen verschillen van betekenis werden gevonden.
Bij het vergelijken van het verloop der loofaantasting voor eenzelfde ras in verschil
lende gebieden komen geen duidelijke verschillen naar voren. De aardappelziekte
heeft zich dus betrekkelijk gelijkmatig over het gehele land verspreid.
Het bovenstaande weerspiegelt zich eveneens in de berekende seizoengemiddelden
voor de loofaantasting.
Knolaantasting
Daar in de meeste gevallen bij het rooien het percentage Phytopthora-zieke knollen
werd geschat, is in tabel 7 alleen het gemiddelde percentage voor die gebieden en rassen
opgenomen, waarvan meer dan 10 gegevens aanwezig waren. Tevens is in deze tabel
het percentage percelen, waarop geen knolaantasting werd waargenomen, vermeld.
Tabel 7.

Overzicht van de knolaantasting per gebied en ras. De getallen tussen haakjes
geven het aantal percelen aan waarop de knolaantasting betrekking heeft.
ras

gebied

gem. % zieke knollen bij
het rooien
behandeld

zeeklei
gebieden

behandeld

Zuid

Bintje
13,0
Eigenheimer 7,1

(33)
(15)

6
20

Midden

Bintje
11,6
Eigenheimer 11,1

(26)
dl)

15
27

Noord

Eigenheimer 10,5

(16)

0

11,4
Bintje
Eigenheimer 9,4
Bintje
7.7
Eigenheimer 8,0

(18)
(42)

19
14

(14)
(11)

7
9

totaal
rivierkleigebied

zand
gebieden

onbehandeld

% percelen zonder
aantasting in de knol

Zuid

Bintje
Voran

6,2
0,6

(27)
(12)

Noord

Eigenheimer
Voran

1,2

(15)

totaal

Bintje
Eigenheimer
Voran

5,5
3,4
1,0

Bintje
Eigenheimer
Voran

totaal Nederland

onbehandeld

10,0 (13)
1,4 (10)

11
67

0
20

2,7 (10)
2,3 (22)

53

50
50

(35)
(19)
(31)

9,4 (18)
4,3 (25)
2,7 (40)

12
42
52

5
22
35

9,1 (116)
7,6 (72)
1.0 (32)

10,5 (22)
4,5 (25)
2,7 (42)

16
21
53

5
20
36

.

Voor zover een vergelijking tussen behandelde en onbehandelde percelen voor de
zandgebieden mogelijk is, blijkt voor de onbehandelde percelen het percentage door
Phytophthora aangetaste knollen hoger en het percentage percelen zonder knolaan
tasting lager te liggen dan voor de behandelde percelen. Dit verschil is het grootst bij
het ras Bintje. Deze vergelijking is voor het gehele land moeilijk door te voeren, omdat
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in de kleigebieden weinig onbehandelde percelen in de enquête waren opgenomen en
de knolaantasting op de kleigronden veel ernstiger was dan op de zandgronden.
Daarom is het landelijk verschil in knolaantasting tussen de behandelde en onbehan
delde percelen bij het ras Bintje klein en is dit verschil bij Eigenheimer ten gunstevan de onbehandelde percelen uitgevallen.
Van de rassen vertoonde Bintje het hoogste en Voran het laagste percentage zieke
knollen, terwijl Eigenheimer hier tussenin lag. Het omgekeerde geldt voor het percen
tage percelen zonder knolaantasting.
Tenslotte is in grafiek 2 de knolaantasting op de behandelde en onbehandelde percelen
voor het ras Bintje op zandgrond meer gedetailleerd weergegeven, door de percelen
te verdelen naar het percentage zieke knollen in klassen van 0%, 0—5%, 6—10%
enz. Bij de behandelde percelen kwam op ruim de helft der percelen een knolaan
tasting van ten hoogste 5% voor, bij de onbehandelde percelen op ruim een vierde
gedeelte. In het algemeen valt er t.o.v. de behandelde percelen bij de onbehandelde
percelen een verschuiving naar hogere percentages zieke knollen waar te nemen.
G R A F I E K .

2

V e r d e l i n g v a n d e b e h a n d e l d e (links) e n o n b e h a n d e l d e .
percelen met Bintje (recbls) o p zandgrond naar het
a a n g e t a s t e knollen bi] het rooien.

aant

( in
55
50
45
40
35
30
25

20
15

10

5

O p b r e n g s t v e r h o g i n g d o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n b e s tr ij d i n g
In tegenstelling tot voorgaande jaren is in 1954 geen raming van de opbrengstderving,
die alléén door Phytophthora werd veroorzaakt, gevraagd, omdat het schatten van
deze opbrengstvermindering zeer moeilijk is en daardoor weinig betrouwbare gegevens
kan opleveren. In plaats hiervan werd de medewerkers aan de enquête gevraagd zo
mogelijk in een behandelend perceel een veldje van ca. V2 are onbehandeld te laten
of in een onbehandeld perceeel een veldje van dezelfde grootte te behandelen.
Door het invoeren van deze meer bewerkelijke methode is het aantal verstrekte ge
gevens belangrijk afgenomen, zoals ook blijkt uit tabel 8. In deze tabel is het gemiddeld
opbrengstverschil tussen een behandeld en een onbehandeld veldje op hetzelfde perceel
weergegeven, voor zover deze gegevens van tenminste 5 percelen per gebied en ras
aanwezig waren.
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Tabel 8.

Het gemiddelde opbrengstverschil tussen het behandelde en onbehandelde gewas
op hetzelfde perceel voor de verschillende gebieden en rassen. De tussen haakjes
vermelde cijfers geven het aantal percelen aan.
opbrengstverschil in kg/are

gebieden

Bintje
Midden

zeeklei
gebieden

Noord

I

totaal
Zuid

zand
gebieden

44,9

(5)

27,2

(5)

33,8 (13)

—

62,6

(5)

—

26,5 (19)

33,8

(5)

14,5

35,7

(6)

Midden
Noord
totaal

totaal Nederland

Voran

(7)

—

70,9

rivierkleigebied

Eigenheimer

(8)

S3,4 (20)
26.3 (20)

31.0 (15)

28,0 (28)

39.0 (31)

36,9 (33)

28,0 (28)

Het grootste opbrengstverschil tussen het behandelde en het onbehandelde gewas
werd in het rivierkleigebied waargenomen. Het is echter de vraag, of in dit geval niet
alleen de opbrengst van de gezonde knollen is bepaald. Daar we hieromtrent ook voor
de andere gebieden onvoldoende zijn ingelicht, willen we volstaan met de voorzich
tige conclusie, dat in het algemeen door het uitvoeren van de bestrijding de opbrengst
met ca. 10% toenam.
Een gunstige uitzondering op het bovenstaande vormen de gegevens van de P.D.-kring
Winschoten. In deze kring werden op 11 percelen de knolopbrenst van 50 behandelde
en 50 onbehandelde planten en het onderwatergewicht (o.w.g.) van de knollen bepaald.
De knolopbrengsten werden herleid op 330 g o.w.g. en de bruto-winst, die uit de
behandeling voortvloeide werd berekend door de prijs der knollen te stellen op f 6.25
per 100 kg bij 330 g o.w.g. Tenslotte werden de kosten van de bespuitingen en de
rijschade door de spuitmachine, waarvoor 850 kg knollen per ha is aangenomen, in
rekening gebracht en kon de netto winst worden berekend. Voor 8 percelen op het
ras Voran zijn in tabel 9 de gemiddelde waarden van deze gegevens, alsmede de
spreiding weergegeven.
Het aantal behandelingen varieerde van 1—5 en bedroeg gemiddeld 3. In alle ge
vallen werden kopermiddelen gebruikt.
Tabel 9.

De gemiddelde voordelen van de Phytophthora-bestrijding op Voran in de om
geving van Winschoten.
verschil tussen behandeld
en onbehandeld
meeropbrengst aan knollen in kg/ha
toename onderwatergewicht

2883 (148 tot 8000)
22

(8 tot

40)

bruto winst in gulden/ha

308

(92 tot

805)

netto winst in guldens/ha

154

(54 tot

578)

Uit tabel 9 blijkt, dat zelfs Phytophthora-bestrijding op een weinig vatbaar ras als
Voran alleszins lonend is, mits men het aantal behandelingen niet te hoog opvoert. In
één geval werd het gewas 5 maal behandeld en werd een verlies van f 54.— geleden.
Het bovenstaande voorbeeld toont aan, dat met betrekkelijk weinig moeite waardevolle
gegevens betreffende de voordelen van de Phythophthora-bestnjding kunnen worden
verkregen.
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BESTRIJDINGSPROEVEN TEGEN DE AARDAPPELZIEKTE,
Phytophthora infestans (Mont.) de Baiy

Inleiding
Dank zij de grote medewerking van de buitendienst konden in 1954 in totaal 21
f/ryfop/if/îora-bestrijdingsproeven worden aangelegd.
Deze proeven kunnen in drie groepen worden verdeeld nl.:
a) de middelenproeven (merkenonderzoek);
b) zineb-koperproeven;
c) doodspuit-tijdstipproeven.
In de middelenproeven werden in hoofdzaak koperoxychloriden, colloïdale kopermid
delen en zink-aethyleen-bisdithiocarbamaten (zineb) opgenomen.
Ten aanzien van de resultaten, welke met de beide laatstgenoemde typen middelen
in 1953 waren verkregen, kan het volgende worden opgemerkt (zie ook Versl. en Meded.
Plantenz.k. Dienst no. 124 blz. 46—52):
1.

De 13- en 15% Cu bevattende colloïdale kopermiddelen bleven als groep in
werking tenachter bij koperoxychloride.
In verband hiermede werd met ingang van 1954 een concentratieverhoging voor
colloïdale kopermiddelen noodzakelijk geacht. Tevens werd voor deze middelen
de toepassings-concentratie in kg Cu/ha gelijk gesteld.

2.

De resultaten, welke in 1953 met zineb werden verkregen waren sterk wisselend.
Op de proefvelden in het noorden van het land werd de loofaantasting bij gebruik
van zineb beter, in het zuiden van het land minder goed tegengegaan dan bij
gebruik van koperoxychloride.

De opbrengst aan veldgewas en aan gezonde knollen 2> 35 mm van de met
zineb behandelde veldjes lag voor de in het noorden van het land gelegen proeven
aanzienlijk boven die van koperoxychloride; op de proefvelden in het zuiden van
ons land waren deze verschillen minder groot.
Hoewel de knolaantasting van de zineb-veldjes hoger lag dan van de met koper
oxychloride behandelde veldjes, was dit verschil in het algemeen niet zo groot
als in voorgaande jaren. Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat in 1953 de
knolaantasting in het algemeen licht kon worden genoemd.
De zineb-koperproeven, waarin na een bepaald aantal behandelingen met zineb werd
overgegaan op behandeling met koperoxychloride, dienden om na te gaan in hoeverre
de goede eigenschappen van koperoxychloride (betere bescherming van loof en knollen)
en die van zineb (hogere opbrengst aan veldgewas) konden worden gecombineerd.
Tenslotte werd in de doodspuit-tijdstipproeven de invloed van het tijdstip van dood
spuiten van een door Phytophthora aangetast gewas op de opbrengst en de knolaan
tasting nagegaan.
Zowel van zineb-koperproeven als van de doodspit-tijdstipproeven wordt slechts een
korte samenvatting van de opzet en de resultaten vermeld, daar over dit onderwerp
een artikel in „Landbouwvoorlichting" is gepubliceerd, 12 (1955) 6 (Juni) 269—279.
D e Phytophthora-a. a n t a s t i n g i n 1 9 5 4
Het leek er aanvankelijk niet op, dat 1954 een ernstig Phytophthora-)naT zou worden.
Ondanks de vele kritieke perioden (zie grafiek 1 op blz. 37) in Juni en half Juli werd de
aantasting op de proefvelden in hoofdzaak pas eind Juli zichtbaar, d.w.z. ca een
45

maand later dan in 1953. Op dit zoveel later optreden is de lage temperatuur in Juni
en Juli zeker van invloed geweest. Vermoedelijk zijn de kritieke periode van 11—14
en 17—18 Juli de belangrijkste geweest; de weersomstandigheden waren gedurende die
dagen in het gehele land gunstig voor het optreden van Phytophthora.
Begin Augustus, toen enkele warme dagen voorkwamen, heeft de aantasting zich zeer
sterk uitgebreid. Op de meeste proefvelden waren de onbehandelde veldjes half Augustus
volledig afgestorven tengevolge van de aantasting door de aardappelziekte.
Ook in Augustus en September viel veel neerslag, waardoor vooral op de kleigronden
de omstandigheden voor een sterke knolaantasting gunstig waren. De schade, welke
de aardappelziekte in 1954 op de kleigronden heeft veroorzaakt, is zeer aanzienlijk
geweest.
De knolaantasting was veel ernstiger dan in voorgaande jaren en beliep niet zelden
30 à 40 %.
Op de zandgronden trad weliswaar een behoorlijke loofaantasting op, doch de knol
aantasting was daar gering, zodat de schade meeviel.

Merkenonderzoek

1954

Voor dit telkenjare terugkerende onderzoek werden in totaal 12 proefvelden aangelegd.
In een drietal proeven werd nagegaan of de noodzakelijk geachte concentratie-ver
hoging van 13- en 15% Cu bevattende colloïdale kopermiddelen juist was gesteld.
Behalve enkele nieuwe colloïdale kopermiddelen werden ook oudere middelen in de
oude en nieuwe concentratie opgenomen. Uit de resultaten kon worden afgeleid, dat de
werking van de colloïdale kopermiddelen in de nieuwe concentratie gelijk te stellen
is aan die van koperoxychloride.
In de overige middelenproeven werden diverse nieuwe koper- en zinebmiddelen
vergeleken. Van de nieuwe middelen, welke in deze proeven waren opgenomen,
werden er 5 afgekeurd.
De zinebmiddelen gaven nu eens een betere, dan weer een slechtere bestrijding van
de loofaantasting dan koperoxychloride te zien. Bij de proeven op kleigrond was
de knolaantasting op de met zineb behandelde veldjes echter veel ernstiger dan op de
met koperoxychloride behandelde veldjes, waardoor de opbrengst aan gezonde knollen
35 mm in het algemeen beneden die van koperoxychloride kwam te liggen. Door
de veel geringere knolaantasting op de zandgronden lag bij de op deze grondsoort
genomen proeven de opbrengst aan gezonde knollen
35 mm van de zineb-veldjes
hoger dan die van de koperoxychloride-veldjes.
Zineb-koperproeven
Van de zineb-koperproeven werden er drie op kleigrond en twee op zandgrond
aangelegd.
Behalve de objecten, welke uitsluitend met koperoxychloride, resp. zineb werden
behandeld, werden in deze proeven een viertal objecten opgenomen, waarbij na een
oplopend aantal zineb-behandelingen (1—4) werd overgegaan op behandeling met
koperoxychloride.
Bovendien werd in deze proeven nog een object opgenomen, dat afwisselend met
zineb en koperoxychloride werd behandeld. De gebruikte hoeveelheden waren normaal,
t.w. 7—10 kg/ha voor koperoxychloride en 3—5 kg/ha voor zineb.
Er weden 6—7 behandelingen uitgevoerd met tussenruimte van ca 12—14 dagen.
Behalve de waardering van de loofaantasting en de knolaantasting direct na het rooien,
werd ook een gedeelte van de opbrengst aan gezonde knollen
35 mm gedurende
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ca 14 dagen in quarantaine gezet, waarna opnieuw het gewicht aan gezonde en zieke
knollen werd bepaald.
Indien de opbrengst aan gezonden knollen
35 mm na de quarantaine als maatstaf
wordt genomen, kon uit deze proeven worden afgeleid dat op kleigrond uitsluitend
koperoxychloride of 1 à 2 maal zineb, gevolgd door koperoxychloride, en op zand
grond uitsluitend zineb of 3 à 4 maal zineb gevolgd door koperoxychloride uiteindelijk
de beste resultaten gaven.
Dit verschillend resultaat voor de beide grondsoorten moet in hoofdzaak worden
gezocht in de veel sterkere knolaantasting op kleigrond in vergelijking met die op
zandgrond.
Bovenstaande resultaten zijn verkregen in een jaar met abnormale weersomstandig
heden. Deze proeven zullen daarom worden voortgezet om na te gaan of vermelde
resultaten uitzondering dan wel regel zijn.
Doodspuit-tijdstipproeven
In deze proeven, waarvan er twee op kleigrond en een op zandgrond werden aan
gelegd, is een vergelijking gemaakt tussen een uitgegroeid gewas en gewassen, die
werden doodgespoten bij een waarderingscijfer 7 en 5 voor de loofaantasting. Boven
dien werd de helft van de objecten behandeld met koperoxychloride en de andere
helft met zineb. Beide typen middelen werden in de normale hoeveelheden toegepast.
De proefvelden werden met tussenruimte van 12—14 dagen met deze middelen
behandeld. Het doodspuiten gebeurde met een arseniet bevattend middel naar een
hoeveelheid van 20 1/ha.
Overigens werden in deze proeven dezelfde bepalingen verricht als bij de zinebkoperproeven.
Op de proefvelden op kleigrond bleek de opbrengst aan veldgewas door het dood
spuiten, in vergelijking met de uitgegroeide objecten, uiteraard enigszins te zijn ver
laagd. De knolaantasting werd echter zowel op de met koperoxychloride als met
zineb behandelde veldjes door dit doodspuiten met ca Vs deel verlaagd. De opbrengst
aan gezonde knollen
35 mm van de doodgespoten veldjes na een quarantaine van
ca 14 dagen, kwam daardoor bij beide middelen iets boven die van de overeen
komende uitgegroeide objecten te liggen. Door de sterkere knolaantasting waren de
opbrengsten aan gezonde knollen
35 mm van de met zineb behandelde veldjes lager
dan die van de met koperoxychloride behandelde percelen.
Wat het proefveld op zandgrond betreft had het doodspuiten van de met koper
oxychloride behandele veldjes in vergelijking met uitgroeien nauwelijks enige invloed
op de opbrengsten aan veldgewas en aan gezonde knollen ^>35 mm na de quarantaine.
Op de met zineb behandelde veldjes lagen door de geringe knolaantasting deze op
brengsten bij doodspuiten lager dan bij uitgroeien, hoewel door het doodspuiten de
knolaantasting was afgenomen.
Op beide grondsoorten was het verschil tussen het vroeg en laat doodspuiten gering.
Deze doodspuit-tijdstip proeven zijn in 1954 voor de eerste maal genomen. Daar 1954
een jaar met abnormale weersomstandigheden was, zullen in 1955 weer dergelijke
proeven worden uitgevoerd.
LOOFKLAP-DOODSPUITPROEVEN BIJ POOTAARDAPPELEN.
De nacontrôle in 1954 van de in 1953 uitgevoerde loofklap-doodspuitproeven (zie
Versl. en Meded. Plantenz.k. Dienst no. 124, blz. 53—55) leverde wegens het
ontbreken van nieuwe primaire infectie na het loofklappen en doodspuiten geen re
sultaten t.a.v. de gezondheidstoestand van het gewas op.
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In 1954 werd het onderzoek van het doodspuiten van pootaardappelen gecoördineerd
in de Werkgroep voor het loofklappen en doodspuiten van aardappelen. Onder
auspiciën van deze Werkgroep werden in zeven pootgoedgebieden loofklap-doodspuitproeven op een middenvroeg- en een laat ras genomen. Daar de opzet en de resultaten
van deze proeven in een artikel in „Landbouwvoorlichting" zijn gepubliceerd (12, 1955,
7, 326-337), zal hier volstaan wordsn met het vermelden van enkele resultaten.
In deze proeven werden vier typen middelen in twee hoeveelheden opgenomen, t.w.
Na-arsenieten 20 en 30 1/ha, DNC in olie 40 en 60 1/ha, pre-emergence middel
80—120 1 en een oliefractie 500 en 700 1/ha.
Nemen we het percentage planten dat nieuwe scheuten vertoonde na een éénmalige
bespuiting van een geklapt gewas als maatstaf, dan gaven zowel in de hoge als in
de lage dosering Na-arseniet en de oliefractie het kleinste, DNC in olie een iets hoger
en het pre-emergence-middel een nog hoger percentage planten met nieuwe scheuten.
De verschillen tussen de middelen waren gemiddeld over alle proeven voor de middenvroege rassen gering en voor de late rassen groot. Uiteraard gaven de hoge dose
ringen van hetzelfde middel betere resultaten dan de lage, hoewel ook hier de ver
schillen bij de vroege rassen betrekkelijk klein waren vergeleken met de late rassen.
Deze conclusies gelden ook t.a.v. de nieuw aangeboden middelen, die allen tot de
genoemde typen behoorden.
Wat de resultaten van de nacontrôle betreft, kon slechts in drie proeven een meer
of minder sterke primaire infectie na het looftrekken worden vastgesteld, door een
vergelijking van de gezondheidstoestand van het loofgetrokken- en het „uitgegroeide"
gewas. In deze drie proeven lag het percentage viruszieke knollen van de geklapte
en doodgespoten objecten hoger dan dat van het loofgetrokken, en lager dan dat
van het „uitgegroeide" object, zodat het loofklappen en doodspuiten onder de voor
deze proeven geldende omstandigheden, niet gelijkwaardig mag worden gesteld aan
het looftrekken, indien beide bewerkingen op dezelfde dag worden uitgevoerd. Volgens
de voorschriften van de N.A.K, moest in 1954 het loofklappen en doodspuiten
echter vijf dagen vóór de vroegrooidatum plaats hebben, waardoor de kans op met
het looftrekken overeenkomende resultaten groter is dan in de genomen proeven.
In één proef op zandgrond in Drente was de stand van de stoppelknollen op alle
met Na-arseniet bespoten veldjes betrouwbaar slechter dan op de onbehandelde
en de met de andere typen middelen bespoten veldjes. Dit resultaat bevestigt de
in het voorjaar 1954 opgedane ervaringen bij het gebruik van dit middel op zand
en dalgronden (zie blz. 28).
Tenslotte kwam in deze proeven de tendens naar voren, dat bij looftrekken meer
Phytophthora-zieke en groene knollen en minder met Rhizoctonia - Sclerotien bezette
knollen voorkwamen dan bij loofklappen en doodspuiten. Hierbij moet echter worden
opgemerkt, dat bij de uitvoering van de proeven nog geen Phytophthora in het gewas
werd waargenomen.

PROEVEN TER BEPALING VAN DE SCHADE.
VEROORZAAKT DOOR HET RIJDEN MET SPUITMACHINES
DOOR AARDAPPELGEWASSEN.
Om na te gaan welke invloed het rijden door een aardappelgewas met een spuitof vernevelmachine bij de bestrijding van de aardappelziekte op de opbrengst en de
knolaantasting heeft, werden evenals in de beide voorgaande jaren dit jaar op een
tweetal praktijkproeven te Klaaswaal en te Wolphaartsdijk opbrengstbepalingen gedaan.
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Het aardappelgewas (ras Eigenheimer) te Klaaswaal werd met behulp van een
vernevelmachine 5 maal behandeld met een zineb- of kopermiddel ter bestrijding van
Phytophthora. De werkbreedte van deze machine bedroeg 10 m, terwijl het gewicht
van de tractor en de lege machine totaal 900 kg was. Het plantverband was 70 x 33
cm, d.w.z. 43.290 planten per ha. Het gewas werd half Augustus doodgespoten.
Het gewas op het perceel te Wolphaartsdijk (ras Bintje) werd 6 maal met behulp van
een spuitmachine met een kopermiddel behandeld. Be werkbreedte van deze machine
bedroeg 12 m; het gewicht van de tractor en de lege machine totaal 2500 kg.
Het plantverband was 60 x 40 cm. d.w.z. 41.67 planten per ha. Het gewas werd eind
Augustus doodgespoten.
Van de 4 rijen planten welke de invloed van de wielen ondervonden („beschadigde
rijen") werden op regelmatige afstanden telkens 4 x 25 planten geoogst (in totaal 900
planten over 3 rijsporen verdeeld). Dit gebeurde evenevens bij 4 x 25 planten die op
dezelfde hoogte op een afstand van 2Vä à 3 m naast de wielsporen stonden („onbe
schadigde rijen").
De geoogste knollen werden in de proef te Klaaswaal ongesorteerd in quarantaine
gezet. Na afloop van een quarantaine-periode van 16 dagen werden de knollen
gesorteerd in de maten
45, 35—45 en <' 35 mm en werd het gewicht van deze
sorteringen bepaald, alsmede het aantal door Phytophthora aangetaste knollen.
Van dit proefveld werd alleen het totale gewicht aan zieke knollen van alle „bescha
digde" resp. „onbeschadigde veldjes" tezamen bepaald.
In de proef te Wolphaartsdijk werden de knollen zowel vóór als na een quarantaine
periode van 14 dagen in bovengenoemde maten gesorteerd, terwijl tevens het gewicht
van de zieke knollen per veldje en sortering werd bepaald.
De resultaten van deze bepalingen worden weergegeven in de tabellen 10 en 11. In
deze tabellen zijn tussen haakjes de middelbare fouten van de waarnemingen opge
nomen, voor zover deze berekend konden worden.

Tabel 10.

Opbrengst en knolaantasting per veldje (= 100 planten) na een qurantaineperiode van 16 dagen in de rijschadeproef te Klaaswaal.
„beschadigde rijen"

opbrengst aan veldgewas in kg

92,1

opbrengst aan gezonde knollen
> 35 mm in kg

81,4 (± 3,5)

gewichtspercentage
van de verschillende
sorteringen

~> 45 mm
35—45 mm
< 35 mm

aantal zieke knollen

52.5 %
40.6 %
6,9 %
72 (± 13)

„onbeschadigde rijen"
103,8
96,2 (± 2,3)
52,1 %
42,6 %
5,3 %
44 (± 8)

gewicht aan

in kg

4,58

2,26

zieke knollen

in %

5,0

2,2

Wat de knolvorm betreft werd in beide proeven praktisch geen verschil tussen de
beschadigde en onbeschadigde rijen geconstateerd.
Een vergelijking van beide proeven is alleen mogelijk na de quarantaine, omdat in
de proef Klaaswaal vóór de quarantaine geen bepalingen zijn gedaan.
De totale opbrengst aan veldgewas van de „onbeschadigde" rijen is in beide proeven
hoger dan van de „beschadigde" rijen; dit verschil is betrouwbaar in de proef te
Wolphaartsdijk. Dit laatste geldt voor beide proeven ten aanzien van de opbrengst
aan gezonde knollen >35 mm.
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Tabel 11.

Opbrengst en knolaantasting per veldje (= 100 planten) vóór en na een quaran
taine-periode van 14 dagen in de rijschadeproef te Wolphaartsdijk.
„beschadigde rijen"

„onbeschadigde rijen"

vóór de quarantaine
opbrengst aan veldgewas in kg

107,0 (± 1,5)

123,7 (± 2,7)

opbrengst aan gezonde knollen
> 35 mm in kg

87,2 (± 1,4)

89,0 (± 3,5)

79,0%
16,6%
4,4%

84,4%
12,6%
3,0%

25,4 (± 1,1)
23,8

32,4 (± 2,0)
26,1

104,3 (± 1,3)

122,1 (± 2,7)

68,5 (± 1,2)

79,6 (± 3,2)

7,0 (± 0,7)

7,8 (± 0,8)

gewichtspercentage
van de verschillende sorteringen

> 45 mm
35-45 mm
< 35 mm

gewicht aan
zieke knollen

in kg
in %

na de quarantaine
berekende opbrengst aan veldgewas
in kg (aftrek grondverlies en indroging)
opbrengst aan gezonde knollen
> 35 mm in kg
gewicht aan zieke
knollen >35 mm na
de quarantaine
totale uitval aan
zieke knollen
>35 mm vóór en na
de quarantaine

in kg
in %
in kg
in %

10,2
31,0 (± 1,3)
39,6

9,8
38,7 (± 2,1)
43,5

Het percentage zieke knollen is in de proef te Wolphaartsdijk zeer hoog. In tegen
stelling met de proef te Klaaswaal is het percentage zieke knollen van de „onbescha
digde" rijen in de proef te Wolphaartsdijk hoger dan van de „beschadigde" rijen.
Ten aanzien van de sortering der knollen is er in de proef te Klaaswaal nauwelijks
een verschil op te merken; in de proef te Wolphaartsdijk blijkt dat het percentage
knollen
45 mm van de „onbeschadigde" rijen echter ruim 5% hoger is dan van de
„beschadigde" rijen.
Wanneer wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de werkbreedte van de machine
een geheel aantal malen op de perceelsbreedte begrepen is en de wendakkers buiten
beschouwing worden gelaten, dan blijkt de berekende opbrengstderving aan veldge
was per ha na de quarantaine voor de proeven te Klaaswaal en Wolphaartsdijk resp.
te bedragen 1447 kg/ha en 1483 (± 249) kg/ha. Eerekend naar de totale opbrengst
per ha van de „onbeschadigde" rijen betekent dit voor deze proeven een oogstderving
van 3,2 resp. 2,9 %.
De opbrengstderving aan gezonde knollen >35 mm bedraagt op deze wijze berekend
voor de proef te Klaaswaal 1830 (± 512) kg/ha en voor die te Wolphaartsdijk 925
( ± 283) kg/ha (4,4 resp. 2,8 %).
Dat het verlies aan opbrengst van het veldgewas in de proef te Wolphaartsdijk procen
tueel, ondanks het grotere opbrengstverschil per 100 planten, iets lager is dan in de
proef te Klaaswaal, is een gevolg van de grotere werkbreedte van de machine en
de hogere opbrengst per ha. Doordat in de proef te Wolphaartsdijk in de „onbescha
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digde" rijen meer zieke knollen voorkwamen dan in de „beschadigde" rijen, is het
verlies in opbrengst aan gezonde knollen >35 mm in deze proef procentueel vrij
wat lager dan in de proef te Klaaswaal.
Uit deze proeven blijkt dat bij behandelen van een aardappelgewas met behulp van een
spuit- of vernevelmachine, afhankelijk van de werkbreedte en afgezien van de wend
akkers enz. een opbrengstderving van veldgewas van 3% en aan gezonde knollen
> 35 mm van 3—4% mag worden verwacht.

ENIGE PROEVEN BETREFFENDE PUKKELSCHURFT IN AARDAPPELEN,
Oospora pustulans Owen et Wakef.
In het voorjaar van 1953 werd een 23-tal aardappelmonsters ontvangen, waarop
pukkelschurft, Oospora pustulans Owen en Wakef. voorkwam.
Deze inzendingen hadden op 10 verschillende inlandse aardappelrassen betrekking
(zie Versl. en Meded. Plantenziektenk. Dienst no 124, blz. 13).
Naar aanleiding hiervan is in 1953 een tweetal prceven aangelegd, namelijk een
rassenproef en een bestrijdingsproef.
Rassenproef
Teneinde omtrent de vatbaarheid van verscheidene aardappelrassen gegevens te ver
krijgen, werd in April 1953 op een besmet perceel een proef aangelegd met 25 rassen
in 5-voud. Op het betreffende perceel (tamelijk vochtige dalgrond met een pH van ca.
5,5) waren in 1952 aardappelen geteeld (ras Froma), welke in de loop van de winter
1952/53 door pukkelschurft bleken te zijn aangetast.
Tijdens het groeiseizoen werden in het loof geen afwijkingen geconstateerd, welke
eventueel met een pukkelschurft-aantasting in verband konden worden gebracht.
Op 11 September 1953 werden de planten gerooid. Van de opbrengst van ieder veldje
werd een gedeelte naar de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen gezonden.
Op 22 September werden deze monsters in een koelcel geplaatst bij een constante
temperatuur van 5°C. De bewaring bij een temperatuur van 5°C geschiedde, omdat
uit de literatuur bekend was, dat de schimmel een voorkeur heeft voor een jage
temperatuur,
De knollen werden op regelmatige tijdstippen op het voorkomen van de ziekte be
oordeeld.
Reeds bij de eerste sortering op 20 November 1953 werden knollen gevonden, die
symptomen vertoonden welke aan pukkelschurft deden denken. Daar echter geen
zekerheid werd verkregen of de kleine verhevenheden op de knollen een gevolg
waren van een aantasting door pukkelschurft, werden de knollen vooralsnog als ver
dacht beschouwd.
Bij latere waarnemingen bleek inderdaad een deel van deze verdachte knollen door
pukkelschurft te zijn aangetast, doch zeer zeker niet allemaal. Bij enkele rassen nl.
kwamen vrij grote lenticellen voor, die veel op de pukkels van Oospora pustulans'
geleken, waardoor verwarring hiermede niet ondenkbaar was.
Vanaf eind Februari 1954 waren de symptomen duidelijk te onderkennen en kon de
schimmel uit de pukkeltjes worden geïsoleerd.
De mate van aantasting bleef echter ver onder die van de in het voorjaar van 1953
ontvangen aardappelmonsters en kon in geen enkel geval als zwaar worden aange
rekend.
Op 8 Mei 1954 werd de laatste waarneming uitgevoerd.
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Van de in deze proef opgenomen rassen bleek Froma met 30% aangetaste knollen,
het meest gevoelige ras te zijn. De volgende rassen, waarachter tussen haakjes het
percentage aangetaste knollen is vermeld, werden veel minder aangetast dan Froma:
Ari (3,4 %), Gloria (3,1 %), Record (2,6 %), Alpha (1,9 %), Wilpo (1,1 %), Industrie
(0,7 %), Ideaal, Prudal, IJsselster (alle 0,6 %), Meerlander, Voran (beide 0,4 %) en
Eigenheimer (0,3 %). De rassen Ackersegen, Allerfrüheste Gelbe, Arran Banner,
Bintje, Erdgold, Gineke, Noordstar, Prinslander, Saskia, Sientje, Ultimus en Urgenta
vertoonden geen aantasting.
Bestrijdingsproef
In de literatuur wordt aangegeven, dat door ontsmetting van de knollen met een
kwikbevattend middel onmiddellijk na het rooien de aantasting enigszins wordt tegen
gegaan.
Naar aanleiding hiervan werd in April 1953 een oriënterende proef aangelegd in de
P.A. proeftuin te Wageningen, waarin 40 licht, 40 matig en 40 zwaar aangetaste
knollen van het ras Froma werden uitgeplant.
Zowel de opkomst als de groei van alle planten was normaal, terwijl geen verschillen
tussen de veldjes werden waargenomen.
Op 27 Augustus werden de veldjes gerooid en de opbrengst gewogen. Merkwaardiger
wijs bleken de planten van de zwaar aangetaste knollen de hoogste opbrengst te
geven (zie tabel 12). In hoeverre deze opbrengstverschillen betrouwbaar of aan een
toeval toe te schrijven zijn, is niet na te gaan, omdat de proef in enkelvoud was
aangelegd.
Na gewassen te zijn, werden op 31 Augustus van ieder veldje 200 knollen ontsmet met
een organisch kwikmiddel in een concentratie van 0,5% (1 minuut methode). Als
controle werden van ieder veldje 400 knollen onbehandeld gelaten.
De ontsmette knollen en de helft van de onbehandelde knollen werden op 22 Septem
ber in een koelcel geplaatst bij een temperatuur van 5° C; de andere helft van Üe
onbehandelde knollen werd gedurende de winter in een poterbewaarplaats opgeslagen.
De waarnemingen naar het optreden van de pukkeltjes werden op dezelfde data
uitgevoerd als bij de rassenproef. Bij deze waarnemingen bleek, dat door het ont
smetten de knollen licht beschadigd werden; het uiterlijk van de knollen was enigs
zins smoezelig.
Op 8 Mei werden de waarnemingen afgesloten.
Het aantal aangetaste knollen, dat op deze datum werd gevonden, wordt weerge
geven in tabel 12.

Tabel 12.

Opbrengst en percentage van door pukkelschurft aangetaste knollen.
% aangetaste knollen bij bewaring in

mate van aantasting
van de in 1953
geplante knollen

licht
matig
zwaar
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totale opbrengst
in kg per
40 planten

48,5
52,3
55,4

koelcel

poter
bewaarplaats

ontsmet

onbehandeld

4,0
2,0
2,5

29,0
20,5
23,0

onbehandeld
8,0
10,5
10,5

Tussen de ontsmette en onbehandelde en in de koelcel bewaarde knollen blijkt een
aanzienlijk verschil in aantasting te bestaan; duidelijk komt het effect van de ont
smetting met het kwikmiddel naar voren.
Tussen de groepen licht, matig en zwaar aangetaste knollen, waarvan in 1953 werd
uitgegaan, is in de nateelt niet veel verschil te bemerken.
De temperatuur tijdens de bewaring blijkt wel van invloed te zijn geweest, zoals uit het
verschil in aantasting tussen onbehandelde knollen bij koelcelbewaring en bij bewaring
in een poterbewaarplaats is af te leiden. Hoewel in de poterbewaarplaats geen temperatuursmetingen zijn verricht, mag aangenomen worden, dat deze gemiddeld hoger
was dan in de koelcel. De schimmel zou dus de voorkeur geven aan lage temperaturen,
hetgeen ook uit de literatuur bekend is.
Tevens zou uit de resultaten van deze proef kunnen worden verondersteld, dat
pukkelschurft met de knollen overgaat. Bij de opzet van de proef is hierop ook
gespeculeerd. Hoewel het niet waarschijnlijk is, dat de grond in de proeftuin met
pukkelschurft zou zijn besmet, is door het ontbreken van een object met „gezonde"
knollen hierover geen absolute zekerheid verkregen. Zou bij uitplanten van „gezonde"
knollen in de nateelt zijn gebleken, dat deze bij bewaring geen aantasting vertoonden,
dan eerst zou zijn bewezen, dat de grond niet besmet was.

LABORATORIUMONDERZOEK NAAR DE VATBAARHEID VAN
AARDAPPELZAAILINGEN VOOR AARDAPPELWRATZIEKTE,
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
In het seizoen 1954/55 werden 11.974 nieuwe aardappelzaailingen op hun vatbaarheid
voor aardappelwratziekte nagegaan (seizoen 1952/53 — 6338, seizoen 1953/54 —
8423). Het onderzoek blijft zich dus nog steeds uitbreiden.
De methode Lemmerzahl werd wegens de tijdrovende arbeid afgeschaft en nu werd
alleen de methode Spieckerman toegepast.
Daar de bovengemelde toeneming van het aantal te onderzoeken monsters werd ver
wacht, is op twee van de grootste inzenders pressie uitgeoefend om hun monsters
vóór 1 September 1954 in te zenden, zodat wij vroeg konden beginnen. Voorts was dit
nodig om in Januari 1955 de handen meer vrij te hebben in verband met het voor
genomen onderzoek op vatbaarheid voor het alleen in Duitsland voorkomende nieuwe
agressieve physio G. van de zwam.
Dit voornemen werd door de Directeur van de P.D. op een vergadering van de
E.P.P.O. in Wenen besproken, waar alle medewerking werd ondervonden.
Het onderzoek, dat reeds in 1953 met Dr A. Winkelmann van het Duitse Pflanzen
schutz Amt te Münster werd besproken, werd voorafgegaan door een bezoek aan
het wratziekte proefveld te Olpe (Sauerland), waar Duitse en enkele Hollandse rassen
waren uitgeplant op een perceel dat sterk besmet was met physio G. In December 1954
bracht Dr Winkelmann het infectiemateriaal van dit physio, zodat wij in Januari 1955
reeds 536 zaailingen op hun vatbaarheid konden onderzoeken. Hierbij constateerden
wij een vatbaarheid van ruim 80% der monsters.
Voorts werd een oriënteringsproef gedaan om de mogelijkheid na te gaan of het mo
gelijk was het wratziekte onderzoek te combineren met het resistentieonderzoek tegen
aardappelmoeheid. Deze proef is niet ongunstig uitgevallen.
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INDENTIFICATIE VAN OUDE AARDAPPELRASSEN IN VERBAND
MET DE BESTRIJDING VAN DE AARDAPPEL WRATZIEKTE,
Synchytrium endobioticum (Cchilb.) Perc.

Bij controle op het verbouwverbod van voor wratziekte vatbare aardappelrassen, treft
men in de Veenkoloniën en Oost-Drente dikwijls aardappelplanten aan, die men
niet onder een bepaald ras kan rangschikken. In de meeste gevallen betreft het hier
aardappelen welke in particuliere tuinen worden verbouwd. Bij navraag naar de naam
van het „ras" worden voor aardappelen welke kennelijk tot één ras behoren, diverse
namen opgegeven.
Ook is wel gebleken dat de namen van deze rassen dikwijls verwisseld werden.
De oorzaak waarom juist in deze streek nog zoveel van dergelijke, in andere delen
van ons land veelal onbekende „rassen" worden verbouwd, moet gezocht worden in
de omstandigheid dat in deze omgeving de teelt van Eigenheimer en andere voor
wratziekte vatbare rassen is verboden. Men heeft bij de rassen van de Rassenlijst nog
geen goede vervangers kunnen vinden en voornamelijk daarom blijft men deze
oude rassen verbouwen, uitsluitend voor eigen gebruik.
Ook omdat omtrent de vatbaarheid voor de wratziekte van deze „rassen" weinig bekend
was, werd het wenselijk geacht meer gegevens omtrent de juiste benaming te verkrijgen,
opdat deze rassen, bij eventuele vatbaarheid voor wratziekte in het „Besluit bestrijding
aardappelwratziekte" zouden kunnen worden genoemd. Daarom werden in 1953 in de
Veenkoloniën en Drente door de P.D. kringen Winschoten, Stadskanaal en Assen
van een aantal van deze onbekende rassen en van rassen welke men niet met zekerheid
herkende, knollen verzameld. Deze knollen werden door de P.D. onderzocht op
vatbaarheid voor wratziekte, terwijl op het Instituut voor Rassenonderzoek (I.V.R.O.)
met behulp van de lichtkiem-methode, werd getracht het ras te determineren.
In 1954 werden van deze monsters, zowel in de proeftuin te Wageningen als op een
perceel nabij Stadskanaal, knollen uitgeplant. Dit werd gedaan om na te gaan of de
rasbepaling volgens het lichtkiem-onderzoek juist was geweest, doch bovendien om
de ambtenaren, die met de controle op het verbouwverbod zijn belast, met de her
kenning van deze rassen bekend te maken. In tabel 13 wordt een overzicht gegeven
van de resultaten van het lichtkiem- en vatbaarheidsonderzoek.
Bij de controle van de proefvelden in 1953 bleek dat de rasbepaling volgens het lichtkiemonderzoek in bijna alle gevallen juist was geweest. Alle „rassen" konden echter niet
worden herkend, omdat daarvan in de collectie van het I.V.R.O. geen standaardmonster
aanwezig was.
Ruim 40 % der ingezonden monsters bleken tot het ras Tuinparel te behoren. Dit is
een oud, vroegrijp ras met een goede consumptie-kwaliteit.
Voor de met de naam „Boskopertjes" aangegeven knollen werd de naam Boskoper
aangehouden, hoewel hiervan geen standaardmonster in de collectie aanwezig was.
Dit kon niet worden gedaan voor de onderaan tabel 13 vermelde onbekende „rassen",
hoewel deze ongetwijfeld tot één ras behoren, gezien de zeer karakteristieke lichtkiem.
Hier bestond nl. weinig éénstemmigheid in de rasaanduiding.
De met de naam Roodoogjes aangegeven knollen kwamen in lichtkiem zeer veel
overeen met King Edward, doch op het veld bleken de planten niet met laatstgenoemd
ras overeen te komen.
Ook in 1954 zijn in dezelfde kringen weer een aantal monsters verzameld. De uitslag
van het onderzoek is echter nog niet bekend.
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Tabel 13.

Resultaten van het lichtkiem- en vatbaarheidsonderzoek. V = vatbaar O = on
vatbaar.

aantal
monsters

juiste rasnaam

opgegeven rasnaam

uitslag vat
baarheidsonderzoek

28

Tuinparel

Koninkjes (lOx); Excelsior (5x); Negen
wekere (6x) Franse Gelen (2x); Tuinparel
(2x); Ruige Witte (lx);
Schoolmeester (lx); naamloos (lx)

V

6

Boskoper?

Boskopertjes (5x) Koninkjes (lx)

V

2

Wilpo
Saskia

Boskopertjes (2x)

O

Wilhelmientje (lx); onbekend (2x)

O

3

Jam

2

Onbekend, lichtkiem
lijkt op die van
King Edward

Roodoogjes (2x)

V

3

Deva

Joppies (lx); onbekend (2x)

O

3

Present

Present (2x); onbekend (lx)

V

Eigenheimer (lx); Koopman's
Blauwe (lx); Oldenwalder Blaue (lx)

V

Eigenheimer (4x);
Pseudo Eigenheimer (Grit) (lx)

V

Zeeuwse Blauwe

V

Blauwkruiper

V

Muisjes

V

Odenwalder Blaue

3
5

Eigenheimer

1

Zeeuwse Blauwe

1

Vroege Paarse

1

Eersteling

1

rode Eersteling

rode Eersteling

V

Beteka

onbekend

O

1

Vroege
Valkenburger

onbekend

V

1

onbekend

onbekend

V

2

onbekend

Loppersummers (lx)
Eigenheimer x Ultimus (lx)

0

4

onbekend, doch be
horende tot één ras,
gezien de karakte
ristieke lichtkiem

Noordbroeksters (lx);
Due of York (2x);
Duke George (lx)

V

1

ENIGE VELDPROEVEN BETREFFENDE DE zg. ABC-ZIEKTE
VAN EERSTELINGEN.

Inleiding.
Da in de winter 1953/54 met zg. „ABC-zieke" Eerstelingen genomen bewaarproeven
(zie Versl. en Meded. Plantenz. k. Dienst no 124, blz. 56—58) leverden de volgende
resultaten op:
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1)
2)
3)

Type A (blaasjes) gaat bij bewaring over in type B (ingezonken vlekken). Laatst
genoemd type kan aanleiding geven tot ernstige verliezen.
Knollen met uitsluitend lichte vlekken of sterren ondergaan geen waarneem
bare verandering.
Het aantal knollen met blaasjes neemt bij bewaring toe.

Deze proeven gaven echter geen uitsluitsel omtrent de oorzaak waardoor, of de om
standigheden waaronder deze afwijkingen optreden. Door middel van enige veldproeven
is in 1954 getracht hiervan iets meer te weten te komen. Tevens werd daarbij nage
gaan of ook andere vroege rassen dan gewone en Rode Eersteling zouden worden
aangetast.
De
a)
b)
c)

volgende proeven werden aangelegd:
Rassenproeven (pro-even I en II)
Rassen-rooitijdenproef (proef III)
Proeven waarbij werd nagegaan of de afwijkingen met het pootgoed overgaan
(proeven IV en V).

Tevens werd nagegaan in hoeverre de grond van invloed is op de mate van aantasting
door de proeven I en IV en de proeven II en V aan te leggen op percelen waar in
1953 resp. veel en weinig „ABC-ziekte" werd waargenomen.
Opzet

en

uitvoering der'

proeven

De proeven I en II werden aangelegd te Broek op Langendijk, de proeven II t/m V
te Wervershoof.
De grondsoort was op alle proefvelden venige kleigrond. De knollen werden op
normale tijd geplant in het ter plaatse gebruikelijke plantverband. De proefvelden
werden op dezelfde wijze als het praktijkperceel met koperoxychloride ter bestrijding
van de aardappelziekte behandeld.
In de proeven I t/m III werden de volgende rassen opgenomen:
1.
2.
3.

Eersteling
Rode Eersteling
Bintje

4.
5.

Doré
Saskia

6.
7.

Barina
Sirtema

De proeven I en II werden in 3-voud aangelegd op hetzelfde perceel; ieder veldje
bestond uit 3 rijen van 4 knollen. Proef I werd aangelegd op een gedeelte van het
perceel, waarvan in 1953 de knollen (Eerstelingen) in ernstige mate de ,,ABC-ziekte"
vertoonden („besmette grond").
Proef II werd aangelegd op een gedeelte waarvan men in 1953 aardappelen (Eerste
lingen) had geoogst, die slechts in geringe mate door „ABC-ziekte" waren aangetast
(„gezonde grond"). Beide proeven werden op 12 Juli gerooid.
Proef III, waarin dezelfde rassen als in proef I en II waren opgenomen, werd even
eens in drievoud aangelegd.
Daar in deze proef tevens drie rooitijden waren opgenomen, werd iedere herhaling
gesplitst in drie series van zeven veldjes, waarop de verschillende rassen in dezelfde
volgorde werden uitgepoot. Op ieder veldje werden 2 rijen van vier knollen uitgezet.
De rooitijden waren 1, 12 en 20 Juli.
De proeven IV en V werden in 2-voud aangelegd; ieder veldje bestond uit 5 rijen van
5 knollen. Voor deze proeven werd uitgegaan van gewone Eerstelingen welke in de
koelcel te Andijk ten behoeve van de bewaarproeven 1953/54 waren opgeslagen. In
beide proeven waren 3 objecten opgenomen nl. gezonde knollen, knollen met
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blaasjes en knollen met sterren. Al deze knollen waren van dezelfde partij afkomstig.
Proef IV werd aangelegd op „besmet" terrein, proef V op een „gezond" perceel op
ca 15 m afstand van proef IV.
Deze proefvelden waren gescheiden door een sloot. De proeven IV en V werden op
12 Juli gerooid.
Nadat de proeven gerooid waren, werden de knollen tijdelijk ondergebracht in een zg.
aardappelhut; vanaf eind Juli werden de knollen van alle proeven bewaard in een
schuur te Grotebroek. De knollen werden gesorteerd in de maten
en
35 mm.
Op verschillende tijdstippen werden de knollen beoordeeld op afwijkingen. De be
oordelingen werden uitgevoerd op 11 Augustus, 23 September en 3 November. Bo
vendien werden reeds op 7 Juli de knollen van de eerste rooitijd van proef III gecon
troleerd op het voorkomen van ABC-ziekte.
Bij
a)
b)
c)

deze beoordelingen werden de volgende typen afwijkingen onderscheiden:
Sterren (bruine vlekken met stervormige of evenwijdige barstjes).
Blaasjes (donkere, zwart bruine, min of meer uitpuilende vlekken).
Inzinkingen (donkere, bijna zwarte, ingezonken, vaak enigszins hoefijzervormige
vlekken).

Deze afwijkingen kwamen dikwijls gecombineerd op de knollen voor. Om ook bij deze
knollen een bepaalde scheiding tussen de verschillende afwijkingen te kunnen aanbren
gen, werd rekening gehouden met de in de inleiding vermelde resultaten van de bewaarproeven 1953/54. Daarom werd bepaald, dat zodra een blaasje op een knol
voorkwam, deze tot de groep blaasjes werd gerekend, ondanks het eventueel voor
komen van sterren; werden inzinkingen aangetroffen dan werd geen rekening ge
houden met het eventueel voorkomen van blaasjes of sterren.
Het aantal aangetaste knollen werd per type aantasting en per sortering apart
genoteerd.

Resultaten
Tijdens het groeiseizoen werden op geen der proefvelden afwijkingen gconstateerd,
welke in verband gebracht zouden kunnen worden met een eventuele aantasting van
de knollen door „ABC-ziekte". Ook de opkomst en groei van de aardappelen in
de proeven IV en V was normaal.
Bij de beoordeling van de geoogste knollen van de rassenproeven is gebleken dat
alleen op de knollen van gewone en rode Eerstelingen de karakteristieke symptomen
van de „ABC-ziekte" voorkwamen.
In de tabellen 14, 15 en 16 worden derhalve alleen de percentages aangetaste knollen
per beoordelingsdatum en type aantasting vermeld voor de rassen gewone en Rode
Eersteling.
De resultaten van de proeven I en II zijn weergegeven in tabel 14.
Uit tabel 14 blijkt dat de knollen van het ras Rode Eersteling op beide proefvelden in
ongeveer gelijke mate waren aangetast. Het percentage met sterren en blaasjes bezette
knollen van gewone Eersteling was echter in proef I belangrijk lager dan in proef II.
We mogen hieruit concluderen dat de grond van proef II, in tegenstelling met de
opgave, zeer zeker niet „gezond" was. Daar beide proeven op hetzelfde perceel lagen,
kon dit ook bijna niet anders.
Tevens komt uit tabel 14 naar voren dat de rode Eersteling in sterkere mate door
„ABC-ziekte" wordt aangetast dan de gewone Eersteling; dit verschil is in proef I
zeer duidelijk.
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Verder zou men uit tabel 14 kunnen afleiden dat het percentage met sterren bezette
knollen tijdens de bewaring afnam. Dit is niet het geval, doch alleen het gevolg van de
reeds eerder aangegeven methode van waarnemen. De knollen met blaasjes kwamen ten
dele uit de groep sterren, voor een ander deel uit de groep gezonde knollen. Zowel
uit deze als de andere proeven kwam naar voren dat de knollen in de maat
35 mm
in iets minder sterke mate worden aangetast dan de grotere knollen.
Tabell4.

Aantal door de „A.B.C.-ziekte" aangetaste knollen, uitgedrukt in % van het
totaal aantal knollen, op verschillende tijdstippen na het rooien.
Proef te Broek op Langendijk. Rooidatum 12 Juli 1954.

ras

aantasting

sterren
blaasjes

gewone
Eersteling

proef I
„besmette grond"
11/8

23/9

3/11

11/8

17,3

15,1

14,2

42,6

4,9

8,4

0,9

0.9

20,9

23,5

—

inzinkingen

rode
Eersteling

proef II
„gezonde grond"
23/9

3/11

36,6

27,7

12,6

22,3

1.2

2,1

43.—

50,4

52,1

0,4

totaal %
afwijkingen

17,3

sterren

51,—

43,2

42,2

44,7

42,1

39,1

blaasjes

13,6

23,1

25,8

14,1

21,5

26,6

2,—

—

0,3

70,—

58,8

64,3

inzinkingen

1,3

totaal %
afwijkingen

65,9

2,—
68,3

1,—

66,7

In tabel 15 worden de resultaten van proef III voor de rassen gewone en Rode Eer
steling weergegeven.
Tabel 15.

Aantal door „ABC-ziekte" aangetaste knollen, uitgedrukt in % van het totaal
aantal knollen, op verschillende tijdstippen na het rooien.
Rassenrooitijdenproef te Wervershoof.
rooidata

rode Eersteling

aantasting
sterren

11/8

23/9

3/11

7/7

11/8

23/9

3/11

25,4

21,7

20,6

19,9

15,9

16,5

16,—

14,6

13,2

14,3

16,9

0,5

1,9

16,5

16,5

16,5

34,1

33,2

24,—
16,6

blaasjes
1/7

inzinkingen
totaal %
afwijkingen

12/7

20/7

0,4
34,9

34,9

37,2

sterren

39,7

36,6

33,5

blaasjes

12,—

28,4

31,5

totaal %
afwijkingen

61,7

65 —

65,—

34,1

40,1

40,6

sterren

48,8

39,3

30,7

28,—

32,—

29,6

blaasjes

11,5

22,8

32,3

25,4

15,9

6,9

inzinkingen

3,2

5,6

35,2

35,2

0,3

inzinkingen
totaal %
afwijkingen
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gewone Eersteling

7/7

60,3

62,1

63,3

28,—

Uit tabel 15 komt het gunstig effect van vroeg rooien naar voren. Het percentage
met sterren bezette knollen van de op 1 Juli gerooide planten was veel lager dan
dat van de op 12 of 20 Juli gerooide planten. Bovendien bleek dat, vooral bij Rode
Eersteling, het percentage met blaasjes bezette knollen van de vroegst gerooide plan
ten tijdens de bewaring minder snel toenam en bij de laatste beoordeling belangrijk
lager lag dan dat van de later gerooide planten. De verschillen in het percentage aan
getaste knollen zijn echter alleen duidelijk tussen de rooidata 1 en 12 Juli; tussen
12 en 20 Juli is het verschil praktisch nihil.
Ook uit deze tabel blijkt de grotere vatbaarheid van het ras Rode Eersteling.
Bij het beoordelen van de op 1 Juli gerooide objecten van proef III werden op
7 Juli nog geen knollen met blaasjes gevonden. Of dit ook het geval was bij de op
12 en 20 Juli gerooide knollen is niet zeker, daar deze knollen pas enkele weken
nadien voor de eerste keer werden beoordeeld en er toen reeeds een behoorlijk per
centage knollen met blaasjes voorkwam. De blaasjes waren op de knollen van Rode
Eersteling eerder zichtbaar dan op die van gewone Eersteling.
Gezien de uitkomsten van proef III is het nu mogelijk een redelijke verklaring te
geven waarom ook het percentage aangetaste knollen op de „gezonde" grond in proef II
zo hoog was. Achteraf is nl. gebleken dat in 1953 de aardappelen op dat gedeelte
van het perceel vroeger waren geoogst dan van het gedeelte waar in 1954 proef I
werd aangelegd.
Door dit vroeger rooien heeft men bij het voor export klaar maken van de aardappelen
weinig aangetaste knollen gevonden, waardoor dus abusievelijk werd aangenomen dat
de grond „gezond" was.
De resultaten van de proeven IV en V, waarin dus werd nagegaan of de „ABC-ziekte"
met het potgoed overgaat, worden weergegeven in tabel 16.
Tabel 16.

Aantal door de „ABC-ziekte" aangetaste knollen, uitgedrukt in % van het
totaal aantal knollen, op verschillende tijds'iippen na het rooien.
Proef te Wervershoof, Rooidatum 12 Juli 1954, Ras: gewone Eersteling.

aantasting
geplante
knollen

gezond

blaasjes

aantasting
geoogste
knollen

11/8

23/9

3/11

3/11

11/8

23/9

1,9

2,3

1,9

0.8

1,7

sterren

31,9

24,5

blaasjes

—

14,6

17,1
23,6

—

inzinkingen

—

0,2

0,7

—

totaal %
afwijkingen

31,9

39,3

41,4

sterren

33 —

23.1

19,2

blaasjes

0,5

15,8

19,9

—

inzinkingen

0,7

0.9

1,4

—

totaal %
afwijkingen

34,2

39,8

40,5

0,9

2,1

2,5

3.9

3,9

3,7

sterren
blaasjes
sterren

proef V
„gezonde grond"

proef IV
„besmette grond"

3.1

3,6

0,9

1,4

0,4

25,8

17,3

0,3

15,2

25.6

—

0,5

—

—

—

totaal %
afwijkingen

34,3

41,—

43.4

—

1.9

34 —

inzinkingen

—

3,9

0,7
—

1,4
—

5,3

2,1
—

2.1
—

5,8
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Het percentage aangetaste knollen in proef IV („besmette" grond) is duidelijk hoger
dan in proef V („gezonde" grond). Het blijkt tevens dat het weinig verschil uitmaakt
of men gezonde knollen, dan wel knollen met blaasjes of sterren uitplant; het
totale percentage met sterren of blaasjes bezette knollen is voor deze 3 groepen, voor
iedere proef afzonderlijk, vrijwel gelijk.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het optreden van de „ABC-ziekte" bij Eer
stelingen niet met het pootgoed overgaat en aan bepaalde percelen gebonden is.
Van elk veldje is van de proeven IV en V de totale opbrengst bepaald.
In beide proeven werd echter weinig verschil tussen de groepen in opbrengst gevonden.
Samenvatting.
Uit de resultaten van deze proeven kan het volgende worden afgeleid:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

Van de vroege rassen worden alleen de rassen gewone- en rode Eersteling door
de ,,ABC-ziekte'.' aangetast. Rode Eersteling is vatbaarder dan gewone Eersteling.
Bij zeer vroeg rooien worden minder aangetaste knollen gevonden en neemt
de aantasting tijdens de bewaring langzamer toe.
De aantasting is sterk aan bepaalde percelen gebonden.
De overgang van de „ABC-ziekte" met het pootgoed is hoogstwaarschijnlijk van
geen betekenis. Het uitplanten van gezonde knollen en knollen met alleen blaasjes
of alleen sterren gaf in de nateelt knollen waarop beide afwijkingen voorkwamen
en wel in dezelfde verhouding.
Het uitplanten van aangetaste knollen had geen invloed op de opbrengst.
Zoals ook reeds in de bewaarproeven werd waargenomen neemt het aantal met
blaasjes bezette knollen tijdens de bewaring toe. Deze blaasjes ontstonden zowel
op aanvankelijk gezonde knollen als op knollen met sterren.
Uit verschillende proeven komt naar voren dat de knollen
35 mm minder
werden aangetast dan die
35 mm.
Deze proeven hebben geen uitsluitsel gegeven omtrent de oorzaak van de af
wijkingen.

BESTRIJDINGSPROEVEN TEGEN DE BIETENVLIEG,
Pegómyia hyoscyami Panz.
Evenals in de voorgaande jaren (zie Versl. en Meded. Plantenz.k. Dienst, no. 124, blz.
234—236) werden in 1954 weer enige proeven op bietenpercelen aangelegd om na te
gaan in welke mate de larven van de bietenvlieg met de thans ter beschikking staande
insecticiden kunnen worden bestreden.
In deze proeven, aangelegd te Middenmeer, Emmeloord, Pernis en Beekbergen, werden
middelen opgenomen op basis van parathion, diazinon, aldrin, dieldrin en malathion.
De proeven werden in 4-voud aangelegd in de vorm van een blokkenproef; ieder
veld was XU are groot.
De middelen werden met bhulp van een rugspuit verspoten in een hoeveelheid water
naar 1000 liter vloeistof per ha. Als standaardmiddel werd parathion 25 % gebruikt.
Er werd één behandeling uitgevoerd. De grootte der bietenplantjes was op deze
proefvelden verschillend en varieerde van 5—20 cm.
Op alle proefvelden kwamen tijdens de behandeling reeds eiafzetting en/of aangetaste
bladeren voor.
Ongeveer 7 en 14 dagen na de behandeling werd per veldje van 30 aangetaste planten
één aangetast blad verzameld.
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Op enkele proefvelden werd daarbij tevens nagegaan hoeveel planten men moet
controleren om de 30 aangetaste bladeren te verkrijgen.
Deze telling weid uitgevoerd om te zien of uit de resultaten hiervan reeds een indruk
kon worden verkregen omtrent de werking van de middelen. Indien immers een
middel goed zou hebben gewerkt, zouden weinig aangetaste planten worden gevonden
en dus meer planten moeten worden gecontroleerd dan in het omgekeerde geval.
De gegevens, welke uit deze tellingen werden verkregen, zijn echter weinig duidelijk
geweest, alhoewel voor de proef te Beekbergen kon worden berekend, dat van het
onbehandelde object een betrouwbaar lager aantal planten behoefde te worden ge
controleerd om 30 aangetaste bladeren te vinden dan van de met het meest effective
middel behandeld object.
Met uitzondering van het proefveld te Emmeloord, waar de aangetaste bladeren ter
plaatse werden onderzocht, werden deze van de overige proefvelden verpakt in
plastic zakken en voor onderzoek naar Wageningen gezonden. Bij deze beoordeling
werd het aantal levende en dode larven geteld, benevens het aantal lege mineergangen
(mijnen).
In tabel 17 worden de resultaten van deze beoordeling weergegeven van de ca een
week na de behandeling verzamelde aangetaste bladeren.
Het percentage dode larven is op twee manieren berekend. In het eerste geval (metho
de A) werden de gevonden lege mijnen niét, in het andere geval (methode B) worden
deze wèl in rekening gebracht. Bij laatstgenoemde berekening is uitgegaan van de
veronderstelling, dat zich in de lege mijnen levende larven hebben bevonden, welke na
de behandeling, doch vóór de controle, uit de mijnen hebben kunnen ontsnappen.
Deze veronderstelling wordt dus bij de eerstgenoemde berekening (methode A) buiten
beschouwing gelaten.
Gemiddeld percentage dode larven per 30 aangetaste bladeren ca 7 dagen na
de behandeling voor de proeven te Middenmeer, Emmeloord, Pernis en Beek
bergen.
methode B1)

98.9

97.2

96.7 53.7 23.6 44.1

2. diazinon em. 20%—0.75 1/ha

150

84.0

100.0

100.0

99.2 51.7 20.9 52.8

3. aldrin em. 25%—1.6 1/ha

4C0

81.4

100.0

100.0

100.0 45.3 12.3 30.6

4. dieldrin em. 18%—0.8 1/ha

144

82.5

100.0

45.0

98.2 44.2

4.2 33.6

5. malathion em. 50%2)—1.5 1/ha

750

44.4

59.2

—

59.3 28.1

-

17.4

48.8

4.0

26.1 32.3 3.1

12.1

6. onbehandeld
')
2)

43 8

Beek
bergen

70.5

Pernis

Pernis

150

Middenmeer

Emmel
oord

1. parathion em. 25%—0.6 1/ha

objecten

Beek
bergen

Middenmeer

methode A1)

Dosering in
g. actieve
stof /ha

Tabel 17.

Bij de methoden A en B werden de lege mijnen resp. niét en wèl in rekening gebracht.
In de proef te Emmeloord werd alleen methode A toegepast.
Niet opgenomen in de proef te Pernis.

Bij wiskundige verwerking bleek het percentage dode larven van het met malathion
behandelde object betrouwbaar lager te zijn dan dat van het standaardmiddel parathion
25%.

Bij de beoordeling van de 14 dagen na de behandeling verzamelde bladeren, werden
veel minder grote verschillen in percentages dode larven tussen de verschillende
objecten gevonden. Hieruit kan dus worden geconcludeerd, dat de middelen slechts
een werkingsduur hebben van ca 1 week.
In een ander proefje te Beekbergen werd ook de werking van HCB-mengolie 50%
in 2 en 2Va 1/ha nagegaan, door dit middel te vernevelen naar 200 en 300 1/ha.
De resultaten waren echter duidelijk slechter dan die van parathion.

BESTRIJDING VAN DE BONENVLIEG, Chortophila cilicrura Rond.
Er werden verscheidene proeven ter bestrijding van de bonenvlieg genomen. Het
resultaat hiervan kan als volgt worden samengevat:
De kans op een aantasting door maden van de bonenvlieg is het grootst van midden
Juni tot begin Juli en van eind Augustus tot begin September. De laatste periode is
voor de praktijk van geen betekenis. De eerste is echter van groot belang. Door zo
vroeg mogelijk te zaaien wordt de kans op een aantasting kleiner.
Door een zaadbehandeling met stuifpoeders van lindaan 20%, dieldrin 25% of
aldrin 25% en met spuitpoeder van heptachloor 25% in de dosering van 2 gram per
kg bonen en met stuifpoeder van chloordaan 10 % in de dosering van 3 gram per kg
bonen, kon de aantasting tot 10 à 20% van die bij het niet behandelde zaad beperkt
worden.
Eveneens gunstig waren de resultaten indien de zaadbehandeling werd uitgevoerd met
genoemde insecticiden in vloeibare vorm; bv. in de vorm van een emulsie. De dosering
dient in dit geval, berekend naar eenheden actief insecticide, dezelfde te zijn als
hierboven voor de stuifpoeders werd aangegeven. Bij deze dosering bestaat er geen
kans op kiembeschadiging.
De aantastingdoor de maden van de bonenvlieg
kan zich niet alleen uiten in de vorm van sol
daatjes, doch ook vreterij van de made aan het
ondergrondse deel van de stengel (afb. 15) is
mogelijk. Op deze wijze aangetaste planten zijn
veelal bovengronds nog onbeschadigd. Het valt
te verwachten, dat deze vorm van beschadiging
vooral de jeugdontwikkeling van de planten zal
remmen.
Bij de bestrijdingsproeven viel het voorts op. dat
alle lindaan bevattende middelen deze aantasting
van de stengelbasis veel minder goed bestreden
dan de andere genoemde insecticiden.

Afh. 15. Boon; stengelvoet aangetast door maden vari de
bonenvlieg, Chortophila cïlicrura.

DE BESTRIJDING VAN ENIGE SCHADELIJKE INSECTEN IN ERWTEN
B l a d r a n d k e v e r , Sitona lineatus L .
Bij de bestrijding van de bladrandkever werd het resultaat van enkele middelen ver
geleken. De vier proefvelden lagen in verschillende delen van het land. Het aantal
herhalingen van elk object was drie. De grootte van de veldjes was 50 m2. De mid
delen werden verspoten naar evenredigheid van 800 1/ha of verstoven naar 30 kg/ha.
De meeste proefvelden lagen in de directe nabijheid van een klaver- of Iucerneperceel.
Omdat de kevers op die percelen overwinteren, neemt de kans op een goede aan
tasting in dat geval toe.
De beoordeling vond o.a. plaats door de aantasting van de bladeren te waarderen
volgens een 10-delige schaal (10 = niet aangevreten).
Het resultaat van deze waarneming is in tabel 18 samengevat.
Tabel 18.

Resultaat van enkele bestrijdingsproeven tegen de bladrandkever. Waardering
van het resultaat d.m.v. 10-delige schaal. (10 voor niet aangevreten bladeren).

proefveld

Terneuzen

Winschoten

Goes

Aalsmeer

data van behandeling

24/4
6 en 14/5

23/4, 8/5

20/4, 13/5

22/4, 11/5

7
6—
5+
5+
4+
4+
3+
3+

9—
7V2

9+
9

7+
6+

middel

dosering
(g. actieve
stof/ha)

DDT emulsie
„
stuif
dieldrin emulsie
?>

parathion spuit
lindaan emulsie
onbehandeld

600
300
1500
200
150
150
150
—

—

7+

7—
7—
7—
5

—

9
9
9
9
81/2

—

6+
6
5+
5
4

Uit deze tabel blijkt, dat de beste resultaten worden bereikt met DDT. Dieldrin en
parathion voldeden minder goed, doch het is mogelijk dat een verhoging van de
dosering het resultaat nog kan verbeteren. Aanwijzingen in deze richting werden
uit andere proeven verkregen. Het effect van lindaan was, vooral indien de hoge
dosering in aanmerking wordt genomen, zeer slecht.
A k k e r t h r i p s , Thrips angusticeps Uzel.
Op een van de proefvelden ter bestrijding van de bladrandkever kwam een ernstige
akkerthripsaantasting voor. Daarbij bleek, dat de werking van DDT en van lindaan
tegen dit insect absoluut onvoldoende is.
Goede resultaten werden bereikt met dieldrin en parathion.
E r w t e n k n o p m a d e , Contarinia pisi Winn.
Het doel van dit onderzoek was het resultaat van enkele nieuwe insecticiden ter be
strijding van de erwtenknopmade te vergelijken met dat van het algemeen gebruikte
DDT. De aantasting was echter in 1954 zo gering, dat van de vier proefvelden die
werden aangelegd, slechts twee tot een resultaat leidden. Elk object lag in drie
herhalingen, terwijl de grootte van een veldje 50 m2 was.
De middelen werden verspoten naar evenredigheid van 800 1/ha.
De eerste bespuiting werd uitgevoerd op het moment dat er muggen in de groeitoppen
werden waargenomen en de blaadjes, waartussen de onderste bloemknoppen ver
scholen zitten, uiteen begonnen te wijken.
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De tweede bespuiting vond ca 5 dagen later plaats. Tegelijk met deze bespuiting werd
om het proefveld een strook van 5 meter breed bespoten met DDT.
Het resultaat werd beoordeeld door over een afstand van 10 m in de rij alle aange
taste knoppen te tellen (tabel 19). Daarbij bleek, dat voor een betrouwbaar oordeel
over de onderzochte middelen, de aantasting te gering was geweest. Wel werd de
indruk verkregen, dat ook met parathion, dieldrin en aldrin een goede bestrijding is
te bereiken.
Tabel 19.

Resultaat van enkele bestrijdingsproeven tegen de erwtenknopmade.

middel

onbehandeld
DDT emulsie
parathion spuit
dieldrin emulsie
aldrin emulsie

dosering
(g. actieve
stof/ha)

500
500
400
190
190
240

tijdstip1)
van
behandeling

a
a
a
a

a
en
en
a
en
en

b
b
b
b

95% betrouwbaar verschil

gemiddeld aantal aange
taste knoppen per
10 m rijlengte
Winschoten

Terneuzen

5,0
1,3
1,3
0,3
2,3
0,7
0,7

15,0
5,0
4,3
2,3
7,7
5,0
5,7

—

5,5

!) Winschoten a= 12/6, b= 18/6
Terneuzen a= 5/6, b= 15/6
E r w t e n p e u l b o o r d e r , Enarmonia nigricana F .
Bij de bestrijding van de erwtenpeulboorder worden in de praktijk goede resultaten
bereikt met parathion. Het succes van de bestrijding hangt echter nauw samen met
het moment van de behandeling.
In dit onderzoek werd in de eerste plaats getracht meer gegevens te krijgen over het
meeste geschikte moment voor de bestrijding. Daarnaast werd het nieuwe middel
diazinon beproefd, dat minder giftig voor mens en dier is dan parathion.
Van de vijf proefvelden zijn er twee geslaagd, terwijl op de overige geen aantasting
voorkwam. Elk proefveld bestond uit twee delen. Twee herhalingen lagen nl. langs
de rand van het perceel en de twee andere in het midden daarvan. De reden voor
dit onderscheid is, dat de rand altijd eerder en ernstiger wordt aangetast dan het
midden van het perceel. De oppervlakte van elk veldje was 25 m2. De middelen
werden verspoten naar 800 1/ha. Het moment voor de bestrijding werd gekozen
afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de zaden in de onderste peulen van
de randplanten, nl. indien deze voor V4, V2 of 3A deel volgroeid waren.
Het resultaat werd vastgelegd door uit elk veldje 200 willekeurig gekozen peulen te
plukken en na te gaan of deze waren aangetast (tabel 20). Daarbij kwam vooral in de
kring Amsterdam, waar zeer veel motjes hadden gevlogen, het verschil tussen het
aantal aangetaste peulen in de rand en het midden van het perceel duidelijk naar
voren.
Voorts kon, hoewel de aantasting wel veel geringer was dan die van onbehandeld,
toch bij geen enkel object een geheel bevredigend resultaat worden bereikt. Verder
viel het bij de beoordeling op, dat, naar verhouding, zeer veel kleine rupsjes aanwezig
waren, hetgeen duidt op een late aantasting. Ditzelfde feit werd ook op vele prak
tijkpercelen geconstateerd.
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Te Winschoten was het resultaat van verschillende objecten gunstiger. Aldaar bleek
het nut van een vroege bespuiting voor de rand en van een op een later tijdstip voor
het midden van het perceel.
Tenslotte was het effect van diazinon ongeveer op één niveau te stellen met dat
van parathion.
Tabel 20.

Resultaat van enkele bestrijdingsproeven tegen de erwtenpeulboorder.
dosering
(g. actieve
stof/ha)

middel

tijdstip !)
van
behandeling

gemiddeld % aangetaste peulen t.o.v.
onbehandeld (onbehandeld = 100)
Amsterdam
midden
rand
19
43
35
35
33
37
100

62
53
21
18
15
29
100

onbehandeld werkelijk % aangetaste peulen

50

17

95% betrouwbaar verschil

45

parathion spuit

,,

,,

diazinon emulsie
onbehandeld

T)

400
400
400
400
400
400
—

a
b
c
a,c
b,c
c
—

Winschoten
midden
rand
4
4
38
0
0
35
100
6,5
—

17
22
4
4
0
35
100
5,8
71

Amsterdam a=18/6, b—li/6, c=29/6
Winschoten a=29/6, b= 3/7, c= 8/7

DE BESTRIJDING VAN DE KARWIJMOT,
Depressaria nervosa Hw.
Op een proefveld in Nieuw Beerta werd nagegaan of de voor parathion aanbevolen
dosering nog zou kunnen worden verlaagd. Tevens werd de waarde van een nieuw
insecticide (endrin), speciaal bestemd voor de bestrijding van larven van Lepidoptera,
onderzocht. Het plan om ook het juiste moment voor de bestrijding nog eens nauw
keurig te bepalen mislukte, omdat tussen het moment waarop de eerste eieren
uitkwamen en dat waarop de meeste rupsen zich begonnen in te spinnen slechts enkele
dagen verliepen. De oorzaak hiervan was een vrij plotselinge temperatuuromslag na
een langdurige koude-periode. In verband hiermee werd slechts één bespuiting uitge
voerd in plaats van drie, terwijl ook deze nog niet op het juiste moment plaats
vond, omdat op 4 Juni vrijwel alle rupsjes reeds in de schermen waren aaangekomen.
Van elk object kwamen drie herhalingen voor en de oppervlakte van elk veldje
was 50 m2. Er werd gespoten naar evenredigheid van 800 liter per ha.
Het resultaat werd beoordeeld door enige tijd na de bloei ongeveer in het midden
van elk veldje op tweemaal 1 m2 het aantal schermen met één of meer spinsels te
tellen èn door kort voor het oogsten uit elk veldje 50 planten op te trekken en hierbij
het aantal boorgaten te bepalen.
Tabel 21, dje een overzicht van het resultaat geeft, toont aan dat de aantasting in
vergelijking met voorgaande jaren vrij ernstig was. Toch werd met slechts één bespuiting
en dit ondanks het feit dat deze nog te laat werd uitgevoerd, een zeer goede be
strijding verkregen.
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Bij parathion voldeed de hoogste dosering beter dan de laagste, doch het verschil
was niet groot. Hoewel bevredigend, was ook nu het resultaal met DDT weer iets
minder gunstig dan met parathion. Endrin bleek geschikt te zijn voor het hier gestelde
doel.
Tabel 21.

Resultaat van de bes'trijdingsproef tegen de karwijmot. Nieuw Beerta 1954.
. dosering
g. actieve
stof/ha

herhaling
onbehandeld
parathion em. 25%
>5
>>
5»
»»
DDT em. 25%
endrin

300
200
150
800
300

aantal ^aangetaste
schermen per m2

aantal boorgaten
per 50 planten

a

b

c

gpm.

191
7
11
26
13
6

208
7
25
10
2
5

169
5
10
8
8
9

189
6
15
15
8
7

a

b

c

61
0
0
7
3
12

78
0
4
5
7
0

62
0
6
5
26
0

gem.
67
0
3
6
12
4

DE BESTRIJDING VAN KOOLZAADINSECTEN
Koolza a d a a r d v l o , P s y l l i o d e s c h r y s o c e p h a l a L .
Op een proefveld in de Noordoostpolder werd nagegaan welke waarde aan aldrin en
dieldrin moet worden toegekend bij de bestrijding van de koolzaadaardvlo en dit
dan in vergelijking met DDT.
Alle middelen werden verneveld naar evenredigheid van 100 1/ha. De oppervlakte van
de veldjes was 50 m2 en het aantal herhalingen vier. De behandelingen werden uitge
voerd op 14 en 24 September onder gunstige weersomstandigheden.
Het resultaat werd beoordeeld door in en na de winter per veldje een tiental planten
op te trekken en na te gaan hoeveel larven in de bladstelen aanwezig waren.
Tabel 22 toont in de eerste plaats aan, dat aldrin veel minder geschikt is voor het
hier gestelde doel dan dieldrin. Voor een goede bestrijding kan bij dieldrin met de
dosering van ongeveer 400 gram actieve stof per ha worden volstaan.
Voorts bleek het aantal larven van Januari tot April sterk te zijn afgenomen. Dit was
ten dele een gevolg van de strenge vorst in Februari, doch anderzijds kan ook een
deel van de larven reeds tot verpopping in de grond zijn overgegaan.
Tabel 22.

Resultaat van een proef ter bestrijding van de koolzaadaardvlo in de Noord
oostpolder.
Het gevonden aantal larven is berekend in verhouding tot onbehandeld, (onbe
handeld = 100)
dosering
(g. actieve
stof/ha)

middel

aantal larven op :
19/1

12/4

20/4

gemiddeld

—

32
16
58
33
18
4
100

27
16
65
58
29
16
100

30
16
38
45
13
5
100

30
16
54
45
20
8
100

onbehandeld- werkelijk aantal
larven per 10 planten

135

56

37

76

DDT emulsie
aldrin emulsie
»»

dieldrin emulsie
onbehandeld

66

375
625
360
600
280
470

K o o l z a a d s n u i t k e v e r , Ceuthorrhynchus assimilis Payk.
Op een kavel (24 ha) in de Noordoostpolder werden ter bestrijding van de snuitkever
HCH en dieldrin vergeleken. Dit laatste middel werd toegepast op twee tijdstippen
(vlak vóór en in het midden van de bloeiperiode) en in twee doseringen. De behan
delingen werden uitgevoerd met behulp van een vliegtuig. De verspoten hoeveelheid
vloeistof was 30 1 per ha. De eerste behandeling had plaats op 10 Mei en de tweede
op 24 Mei. Het resultaat van de bestrijding werd beoordeeld door eind Juni op
16 plaatsen per veld (elk veld was ruim 2 ha groot en het aantal herhalingen bedroeg
twee) een monster van 5 planten te verzamelen. Van elk monster werden 200 hauwen
gecontroleerd op aantasting door een larve van de snuitkever. Het resultaat van
deze tellingen (tabel 23) toont aan, dat het effect van dieldrin veel beter was dan
dat van HCH. Voor dieldrin blijkt een verlaging van de dosering niet gewenst, terwijl
een bespuiting kort vóór de bloei tot een minder gunstig resultaat leidde dan een
bespuiting op het moment, dat het gewas in volle bloei stond.
Tabel 23.

Resultaat van een proef ter bestrijding van de koolzaadsnuitkever in de Noord
oostpolder.
Weergegeven is het gemiddeld aantal snuitkeverlarven per 100 hauwen.
Gecontroleerd werden 1600 hauwen per herhaling.

middel

dosering
(g. actieve
stof/ha)

HCH emulsie
dieldrin emulsie
»

»»

300
380
600
600

aantal larven per
100 hauwen

datum van
behandeling

le herhaling 2e herhaling
24
24
24
10

Mei
Mei
Mei
Mei

10.8
6.4
1.1
7.4

17.6
5.2
1.9
7.4

gemiddeld
14.2
5.8
1.5
7.4

ONDERZOEK NAAR HET VOORKOMEN VAN ROEST BIJ GRANEN,
Puccinia spp.Het onderzoek naar de roestaantasting bij de verschillende graansoorten werd nu reeds
voor het derde achtereenvolgende jaar ingesteld. (Zie ook Versl. en Meded. Plantenz.k.
Dienst, no 120 en 124).
De opzet van de enquête was gelijk aan die van 1953.
De waarnemingen werden zelfs in dezelfde drie, tevoren vastgestelde perioden ver
richt (nl. 8-10 Juni, 29 Juni-1 Juli en 20-22 Juli).
Op elk van de 269 bezochte percelen werden 10 willekeurig gekozen planten ver
zameld, waarna eerst de roestsoort(en) en daarna de mate van aantasting volgens de
schaal van Petersen werden bepaald.
Het resultaat van deze waarnemingen is samengevat in tabel 24.
Üit deze tabel blijkt, dat de roestaantasting in 1954 over het algemeen gering was.
Bij rogge en haver lag de mate van aantasting op hetzelfde niveau als in 1953. Bij
winter- en zomergerst kwam daarentegen vrijwel geen roest voor, hetgeen in sterke
tegenstelling is tot het beeld van voorgaande jaren. Anderzijds had tarwe juist meer
van roest te lijden dan in 1953.
Wat de roestsoorten betreft blijkt, dat gele roest uitsluitend op tarwe werd waarge
nomen. Deze aantasting was vaak ernstig. Reeds tijdens de eerste waarnemingsperiode
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viel het op, dat gele roest van meer belang was dan bruine roest. Deze verhouding
heeft later geen wijziging ondergaan.
Dat gele roest bij tarwe dit jaar een belangrijke rol speelde, kwam ook naar voren
uit het grote aantal percelen waarop deze roestsoort werd aangetroffen. Uitgedrukt in
procenten was dit 52%, m.a.w. vijfmaal zo hoog als in 1953.
Bruine roest kwam bij rogge algemeen en bij tarwe vrij algemeen voor. Een groot ver
schil met voorgaande jaren was het feit, dat op geen enkel onderzocht perceel en
gewas zwarte roest werd aangetroffen. Vermoedelijk is dit het gevolg van de koude
en natte zomer.
Op winter- en zomergerst werd uitsluitend dwergroest gevonden, echter in zeer geringe
mate, terwijl vooral bij zomergerst de aantasting eerst laat in het seizoen het
hoogtepunt bereikte.
Bij haver kwam slechts in zeer beperkte mate kroonroest voor.
Tabel 24.

Overzicht van het resultaat van de graanroestenquête in 1954.

Aantal
onderzochte percelen

rogge

tarwe

haver

wintergerst

zomergerst

66

68

60

26

49

waarnemingsperiode

1

percentage van het
aantal onderzochte
percelen aangetast
door *) gele roest
bruine roest
zwarte roest
dwergroest
kroonroest
zonder roest

67 100 100

33

0

Ö

mate van aantasting
volgens schaal van
Peterson

1

6

2

3

1

2

3

28
34

52
72

92

57

0
28 100

7 0.1

1

2.5

73
27

63
37

aandeel in de mate
van aantasting voor
elke roestsoort af
zonderlijk
uitge
drukt in %)
gele roest
bruine roest 100 100 100
zwarte roest
dwergroest
kroonroest
1)

rogge
tarwe

haver
gerst

68

bruine roest,
zwarte roest,
gele roest,
bruine roest,
zwarte roest,
kroonroest,
gele roest,
dwergroest,

7
4

93
7

1

0

2

3

2
98

18
82

1

2

3

24

58

54

0

36

76

42

46 100 100

64

1.5

0

0

0.1

100 100 100

0

0 100

0.1 0.2 0.1

0 100 100

1

Puccinia dispersa Eriks, et Henn.
P.graminis secalis Eriks.
P. glumarum (Schm.) Eriks, et Henn.
P. triticina Eriks.
P. graminis tritici Eriks, et Henn.
P. coronifera Kleb.
P. glumarum (Schm.) Eriks, et Henn.
P. simplex (Körn.) Eriks, et Henn.

1

0

2

3

ZAAIZAADONTSMETTINGSMIDDELEN

Proeven

i.v.m.

tarwesteenbrand,

Tilletia tritici (Bjerk.) Wint.

Helaas zijn in de winter van 1953-1954 enkele proefvelden uitgevroren, o.a. een
proefveld, waarop werd nagegaan in hoeverre bij met een nat- of droogontsemttingsmiddel behandeld zaad, nog herinfectie mogelijk is, en een ander, waarop werd
onderzocht op welke wijze de fungicide werking van de verschillende middelen tot
stand komt.
Infectiekansen met steenbrandsporen, afkomstig van verschillende tarwe rassen
Bij het onderzoek van zaadontsmettingsmiddelen wordt gestreefd naar een zo hoog
mogelijk percentage steenbrandaren. In dit verband werd de invloed nagegaan van
het ras, waaruit de sporen zijn vrijgemaakt.
Uitgegaan werd van drie tarwerassen, nl. Heine's VII, Carsten's V en Titan, terwijl
van dezelfde drie rassen steenbrandsporen werden verzameld. Drie monsters van deze
tarwerassen werden daarna elk met één van de „sporenherkomsten" besmet. Deze
monsters werden op 1 October in duplo uitgezaaid op het P.D. proefveld te Wageningen. Zodra dit mogelijk was, werd het percentage door steenbrand aangetaste aren
bepaald (tabel 25).
Tabel 25.

Verschil in aantasting door steenbrand bij drie tarwerassen na infectie van het
zaaizaad met sporen, afkomstig van dezelfde tarwerassen.
Proefveld te Wageningen. Veldjes van 3 m2

tarweras

Heines VII

„
,,

Carsten's V
IJ
>>

Titan
»

sporenherkomst
Heine's VII
Carsten's V
Titan
Heine's VII
Carsten's V
Titan
Heine's VII
Carsten's V
Titan

percentage steenbrandaren
A

B

gem.

20
25
13
1
23
5
20
33
24

22
18
14
0
32
4
14
29
31

21
21.5
13.5
0.5
27.5
4.5
17
31
27.5

Het resultaat van dit onderzoek toont in de eerste plaats aan, dat Carsten's V over
het algemeen veel minder vatbaar is dan de beide andere rassen. Voorts blijkt de
herkomst van de sporen inderdaad van grote invloed te zijn op het al dan niet tot
stand komen van de infectie. Deze slaagde het beste, indien de sporen afkomstig
waren van het desbetreffende ras zelf of van Carsten's V.
Onderzoek
zaad.

naar

de

kiembeschadigende

werking

bij

zwak

Over het algemeen was de toestand van het zaaizaad voor 1954—'55 slecht. Bij de
granen hadden vele partijen een lage kiemkracht en een hoog percentage kiemschimmels, Fusarium spp., hetgeen ontsmetting noodzakelijk maakte. Gevreesd werd echter,
dat enkele zaadontsmettingsmiddelen op basis van een organische kwikverbinding
bij deze zwakke partijen te sterk phytocide zouden werken. Daarom werd met een
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aantal van deze monsters een kiembeschadigingsonderzoek ingesteld. Behalve twee
kwikbevattende middelen werd ook opgenomen een TMTD-bevattend middel, omdat dit
laatste beslist geen nadelige invloed op de kiemkracht uitoefent.
Tabel 26, die een overzicht geeft van het met een aantal van deze monsters bereikte
resultaat, toont aan, dat slechts in enkele gevallen aan het nut van de zaadontsmetting
kan worden getwijfeld (wintertarwe III en wintergerst II), doch dat ook in dit geval
de behandeling nog niet nadelig was.
De opkomst was bij beide kwikbevattende middelen gelijkwaardig aan die na een
behandeling met TMTD, zodat van een te sterke phytocide werking van eerstgenoemde
middelen bij zaaigranen van slechte kwaliteit geen sprake is.
Tabel 26.

Kiembeschadigingsonderzoek bij enkele in sterke mate door Fusarium aangetaste
monsters wintergraan na ontsmetting met 3 g/kg van een organische kwikver
binding of TMTD. Van elk object werden 400 zaden in een verwarmde kas
uitgelegd.
zaadonderzoek
Fusarium
°/o

wintergerst

I
II
wintertarwe l
II
III
winterrogge I
II

19
17
18
30
57
24
29

kiemkracht

%

kwik I

kwik II

TMTD

93
87
93
90
84
57
87

107
101
125
109
98
163
129

106
101
124
111
101
149
119

109
99
129
110
96
149
127

Onderzoek van de ter
a.

kiembeschadigingonderzoek
aantal opgekomen planten; onbehandeld = 100

keuring aangeboden middelen

Voor gebruik bij granen en grassen

Dit jaar werd de fungicide werking van een aantal nieuwe zaadontsmettingsmiddelen
tegen steenbrand bij tarwe, Tilletia tritici (Bjerk.) Wint., strepenziekte bij gerst, Helminthosporium gramineum Rabh., stuifbrand bij haver, Ustilago avenae (Pers.) Jensen
en stuifbrand bij Frans raaigras, Ustilago perennans Rostrup, nagegaan.
Bij de ontsmettingsproeven tegen tarwesteenbrand werd gebruik gemaakt van kunst
matig met sporen ( 2 g sporen per kg zaad) besmette partijen Alba en Titan.
Beide series werden op 4 verschillende plaatsen in het land uitgezaaid. De oppervlakte
van de veldjes bedroeg 10 m2. Het resultaat werd beoordeeld door op elk veldje het
aantal steenbrandaren te tellen. Dit aantal varieerde in het object „niet ontsmet" tussen
ongeveer dezelfde uiterste waarden als in vorige jaren voorkwamen. (Roermond 227
en Winschoten 1198 steenbrandaren per 10 m2).
Over' het algemeen was de infectie dan ook goed geslaagd.
Voorts werd een bevestiging verkregen van het feit, dat de bestrijding van steenbrand
door middel van zaadontsmetting op zandgronden gemakkelijker tot een succes leidt
dan op kleigronden.
Voor de eerste maal werden de middelen ook onderzocht met betrekking tot de
bestrijding van strepenziekte bij gerst. Dit zaad was van een zwaar besmet perceel
afkomstig. Hoewel het aantal strepenzieke planten in de onbehandelde monsters
vrij gering was, bleek het toch zeer goed mogelijk te zijn verschillen in fungicide
werking vast te stellen. Zo waren alle middelen die tegen steenbrand niet voldeden,
ook in dit geval slecht (tabel 27).

70

Tabel 27.

Gemiddeld aantal tarwesteenbrandaren, strepenzieke gerstplanten, haverstuifbrandpluimen en stuifbrandpluimen bij Frans raaigras op veldjes van resp. 10,
5, 8 en lm2 en berekend over resp. 4, 1, 1 en 3 proefvelden.
dosering

niet ontsmet
standaard 1
2
3

.

2% (3 1/hl)
2 g/kg
2cc/kg

tarwe
Alba

Titan

zcmergerst

358 664
0
3.0
0
0.2
0
1.0

41
1
0
0

ha
ver

dosering

ni.,%

(4 1/hl)
3 g/kg
3cc/kg

23
10
0
0

Frans
raaigr.

dosering

87
73
2
0

—

2% (81/hl)
5 g/kg
5cc/kg

Omdat, ondanks veel zoeken, geen ernstig met stuifbrand besmette partij haver kon
worden opgespoord, werd voor dit deel van het onderzoek uitgegaan van een op
kunstmatige wijze besmette partij. Deze infectie vond plaats door een sporensuspensie
te maken van 1 g sporen en 1 liter van een bepaalde voedingsoplossing. De suspensie
werd daarna tezamen met 200 gram haver in een exsiccator gedaan.
Door vervolgens de lucht in de exsiccator zo sterk te verdunnen, dat alle lucht
tussen de kafjes en het zaad werd weggezogen, kregen de sporen gelegenheid tot
deze plaats dooi' te dringen. Na de behandeling werd het zaad langzaam teruggedroogd.
Hoewel de aantasting niet zwaar was, kwamen er toch grote verschillen tussen de
middelen onderling naar voren. Dezelfde serie werd bovendien onderzocht bij Frans
raaigras. Het resultaat van beide proeven ter bestrijding van stuifbrand toonde aan,
dat droogontsmetting verre de voorkeur verdient boven natontsmetting.
Behalve het bovenstaande onderzoek van nieuwe middelen, werd ook de fungicide
werking tegen steenbrand van alle, reeds goedgekeurde, middelen op basis van een
organische kwikverbinding, nogmaals vergeleken. Door niet alleen de normale dosering
(2 g/kg) en de voor ter keuring aan te bieden percelen geadviseerde dosering (3 g/kg),
doch ook de helft van de normale dosering op te nemen, kon een oordeel worden
gevormd over het verloop van de fungicide werking van het betreffende middel
in een lagere dosering.
Tabel 28 geeft een overzicht van het resultaat van deze proeven.
Tabel 28.

proefveld

Aantal tarwesteenbrandaren per 10 m2 na ontsmetting van kunstmatig besmet
zaad met verschillende goedgekeurde middelen op basis van organische kwik
verbinding in drie doseringen (natontsmetting 1%, 2% en 3% 3 1/hl, en droog
ontsmetting 1, 2 en 3 gram of cc per kg).
dosering

droogontsmettingsmiddelen

natontsmettingsmiddelen
I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

VI

VII

Goes

1
2
3

31
0
0

5
1
0

10
0
0

2
0
0

0
0
0

40
11
0

24
0
0

22
0
4

75
0
4

9
0
0

0
0
0

Emmeloord

1
2
3

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

11
3
0

56
3
1

20
0
0

10
0
0

Hieruit blijkt, dat bij alle middelen alleen met de twee hoogste doseringen een
afdoende bestrijding kon worden bereikt. De verschillen tussen deze twee doseringen
waren te verwaarlozen. Verschillen tussen de middelen onderling waren alleen bij
de dosering van 1 g/kg van betekenis.
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Hoewel het zaad door beide proefvelden als één partij was ontsmet, viel vooral bij
de laagste dosering op, dat het resultaat van beide proefvelden voor eenzelfde middel
nog zo sterk uiteen kan lopen. De verklaring van dit feit kan alleen worden gezocht
in grote verschillen in de omstandigheden op beide proefvelden.
b.

Voor gebruik bij andere gewassen

Van een aantal ter keuring aangeboden bietenzaad-ontsmettingsmiddelen werd de
fungicid: werking tegen Phoma betae Frank nagegaan. De grote moeilijkheid bij deze
proeven is het optreden van andere schimmels, die ook wortelbrand veroorzaken,
zoals Pythium de Baryanum Hesse e.a.
Niet alleen vallen soms vele kiemplantjes weg als gevolg van een aantasting door laatst
genoemde schimmel, maar bovendien zijn de symptomen van beide schimmels zeer
moeilijk te onderscheiden.
Ook de phytocide eigenschappen van die middelen werden gecontroleerd.
Tenslotte kan nog worden genoemd het onderzoek van de speciaal voor vlas, mais,
bonen en erwten bestemde zaadontsmettingsmiddelen.
Door middel van de ,,cold-test" werd de beschermende werking van deze middelen
onderzocht.
Tabel 29 geeft een overzicht van het zaaizaad ontsmettingsmiddelen onderzoek in 1954.
Tabel 29.

Algemeen overzicht van het zaaizaadontsmettingsmiddelenonderzoek 1954.

middelen bestemd voor het ontsmetten van

granen

bieten

maïs, erw
ten, bonen,
vlas
6

aantal onderzochte middelen

25

15

a.

14

6

3

3

1

3

8

5

0

3

0

0

11

9

3

ter onderzoek aangeboden
waarvan: goedgekeurd
afgekeurd
aangehouden

b.

ter controle

ENKELE WAARNEMINGEN OVER HET OPTREDEN VAN ENGERLINGEN
VAN DE MEIKEVER, Melolontha melolontha L., IN GRASLAND
In de derde week van Juli bereikte ons het bericht van een ernstige aantasting van
grasland door meikeverlarven, in de buurtschap Halle (Gemeente Zelhem).
De aantasting werd opgemerkt toen het vee het gras tijdens het grazen in plaggen
uit de grond trok. De grasgroei werd dermate belemmerd, dat het vee elders moest
worden ingeschaard.
Door tellingen in de grond werd vastgesteld dat de gemiddelde bezetting 30 volwassen
engerlingen (L 3) per vierkante meter bedroeg.
Bestrijdingsproeven te velde en in het laboratorium toonden aan, dat de dieren in dit
stadium van ontwikkeling geheel ongevoelig zijn voor alle in aanmerking komende
insecticiden.
Aantastingen door bodeminsecten worden veelal eerst opgemerkt wanneer de populatie
dichtheid der parasieten een zeker minimum heeft overschreden. Toch is het, zeker
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Afb. 16. Schetstekening van terreinen in de omge
ving van Halle, ivaarop engerlingen voor
kwamen.

bij een engerlingenaantasting, zeer eenvoudig om
een besmetting met jonge dieren op te sporen.
Daar het biotoop in de bovengenoemde streek bij
uitstek geschikt was voor de meiKever. rees het
vermoeden, dat de gemelde schadegevallen niet op
zichzelf stonden.
In September werd de naaste omgeving perceels
gewijze onderzocht op het voorkomen van larven.
Naar gelang de perceelsgrootte werd op een
wisselend aantal plaatsen het aantal larven per
Va m2 bepaald.
Het resultaat van dit onderzoek is weergegeven
op afb. 16. De dikke zwarte lijn geeft de begren
zing van het bemonsterde areaal aan. De melding
van de plaag betrof de percelen 29, 30 en 34.
Dat een plaag als deze veelal eerst wordt onder
«f*mrïGitii,
kend wanneer het te laat is, blijkt duidelijk uit
dit onderzoek. Bij navraag bleek geen der ge
bruikers van besmette percelen zich van de aan
wezigheid van engerlingen bewust te zijn. De
lichte tot matige besmettingen hadden hoofdza
kelijk betrekking op eerste en tweedejaars larven
(L 1 en L 2).
Opvallend is voorts dat de plaag bijna uitsluitend voorkwam ten oosten van de weg
Halle—Varsseveld. Dit houdt verband met de voorkeur der kevers bij de ei-afzetting
voor luwe, warme plaatsen. De hoofdweg is beplant met Amerikaanse- en inlandse
eiken met een dichte ondergroei van eik, els en lijsterbes. Ook op andere plaatsen
in de Achterhoek werd deze voorkeur waargenomen.
Dat de ontwikkeling van engerlingen in bouwland niet tot haar recht komt was
reeds bekend. De onderzochte percelen 14 en 46, die een lichte besmetting te zien
gaven, bleken gescheurd grasland te zijn.
DE BESTRIJDING VAN EMELTEN,
Tipula et Pachyrrhina spp.
De bestrijdingsproeven tegen emelten werden niet alleen in het voorjaar, zoals het
meest gebruikelijk is, doch ook in December uitgevoerd. Doordat in het voorjaar
de koudeperiode zich bijna uitstrekte tot de verpoppingstijd van de te bestrijden
emeltensoort, Pachyrrhina maculata Mgn, zijn de omstandigheden voor de proeven
niet gunstig geweest.
Op 6 April werden twee proeven uitgevoerd op een perceel erwten (gescheurde
klaverstoppel) in Serooskerke (Walcheren). Alle objecten werden in viervoud gelegd.
De oppervlakte van de veldjes bedroeg 50 m2. Op ieder veldje werd direct na de
behandeling een vierkante meter voor het verrichten van tellingen gemarkeerd en
met een net overtrokken, teneinde vretcrij door vogels (meeuwen) tegen te gaan.
De gebruikte middelen werden óf verspoten óf gemengd met zemelen uitgestrooid.
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Bij het beoordelen van de resultaten dient men te bedenken, dat in verband met de
lage nachttemperaturen (0,5-4,7° C om 7.00 uur v.m.) weinig emelten bovengronds
zijn geweest. Met het oog op aan bepaalde middelen toegeschreven eigenschappen bij
deze lage temperaturen hebben de proeven onder deze omstandigheden plaats gehad.
Als standaardmiddel werd gebruikt parathion, 25 g actieve stof in 25 kg zemelen
per ha (tabel 30).
Tabel 30.

Bestrijdingsproef tegen emelten (Serooskerke), uitgevoerd op 6 April 1954.

objecten

dosering per ha

aantal gevonden emelten per 4 m3
5 dagen na de behandeling
totaal op de grond in de grond

125 g act. stof -f 25 kg
zemelen
250 g act. stof in
1000 1 water verspoten
150 g act. stof + 25 kg
zemelen
300 g act. stof in
1000 1 water verspoten
25 g act. stof in
1000 1 water verspoten
25 g act. stof -f 25 kg
zemelen
200 g act. stof in
1000 1 water verspoten
150 g act. stof in
1000 1 water verspoten
100 g act. stof in
1000 1 water verspoten

aldrin
id.
dieldrin
id.
parathion
id.
lindaan
id.
id.
onbehandeld

dode dieren
in % van het
totale aantal

315

18

36

17.1

392

—

20

5.1

163

27

4

18.9

284

—

—

0

384

—

16

4.1

295

22

36

19.6

396

—

12

3.0

340

_

8

2.3

364
292

—

8
6

2.2
2.0

—

De tweede proef bestond hoofzakelijk uit een toetsing van nieuw aangeboden
insecticiden.
Deze bleken evenwel geen perspectieven voor de bestrijding van emelten te openen.
Uit tabel 31 valt af te leiden, dat bij lage temperaturen Parijs green veel beter werkt
dan parathion.
Tabel 31.

Bestrijdingsproef tegen emelten (Serooskerke), uitgevoerd op 7 April 1954.

objecten

dosering per ha

parathion

50 g act. stof
+ 25 kg zemelen

216

4

id.

37.5 g act. stof +
25 kg zemelen

239

1

Parijs groen
onbehandeld

1 kg + 25 kg
zemelen

292
424

dode dieren
in %
van het
op de grond in de grond totale aantal

aantal gevonden emelten per 4m2
5 dagen na de behandeling
totaal

—

36

18.4

28

12.2

88
28

30.2
6.5

Ter vaststelling van de eventuele nasterfte, werden de in de grond aanwezige levende
emelten van ieder veldje apart verzameld en in Wageningen op nasterfte gecon-
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troleerd. In het gunstigste geval (tabel 30: parathion 25 g actieve stof in 25 kg zemelen
per ha) bleek de nasterfte door het middel, het totale sterftecijfer van 19,6% verhoogd
te hebben tot 21,7 %. Deze geringe toename heeft geen invVoed op de beoordeling
van de werking van de verschillende insecticiden te velde. Een waardering van de proef
na 5 dagen geeft dus een voldoend betrouwbaar beeld.
Uit deze proeven valt voorts af te leiden, dat bij lagere temperaturen dan 6° C
onvoldoende emelten bovengronds komen om een bestrijding rendabel te maken.
Bovendien geeft het bovenstaande een duidelijk beeld van de betekenis van zeme
len als lokaas.
Ook de minder goede werking van parathion bij lage temperaturen is nogmaals
bevestigd.
Dit spreekt het meest uit tabel 31, waar blijkens het resultaat met Parijs groen minstens
30 % van de dieren bovengronds is geweest. Overeenkomstig vroegere bevindingen
(Versl. en Meded. Plantenz.k. Dienst, no 124, blz. 155) bleek de werking van de
verschillende middelen eerst ten volle te kunnen worden beoordeeld, indien het aantal
dode dieren èn bovengronds èn ondergronds wordt bepaald. De oorzaak hiervan is,
dat bij de langzaam werkende insecticiden de vergiftigde dieren de kans krijgen om
zich weer in te graven.
In de tweede plaats werd getracht de bestrijding reeds in bet najaar uit te voeren.
Uit dit onderzoek, dat op 9 December werd uitgevoerd in de gemeente Zweelo (Dr.),
bleek, dat de emelten bij koude nachten in grotere getale bovengronds verschijnen dan
onder gelijke temperatuursomstandigheden in het voorjaar. Hiervan kan dus gebruik
worden gemaakt in geval een erstige aantasting reeds in de herfst wordt opgemerkt.
De temperatuur varieerde tijdens deze proef van ± 4° tot 2° C.
Er zijn aanwijzingen, dat een behandeling van het grasland met dieldrin 150 g. actieve
stof en lindaan 200 g. actieve stof in 25 kg zemelen per ha een goed effect heeft gehad.
Door het ontbreken van de mogelijkheid om tellingen in de grond op grasland te
verrichten kon geen inzicht worden verkregen in het totaal aantal aanwezige emelten
per m2.
Er zal naar worden gestreefd om het restant der in de grond aanwezige emelten in het
voorjaar 1955 bovengronds te doden, zodat eerst dàn het effect van de gebruikte
insecticiden kan worden beoordeeld.

DE BESTRIJDING VAN RITNAALDEN,
Agriotes spp.

De ritnaaldenbestrijdingsproeven hebben dit jaar veelal niet het gewenste en op
grond van de populatiedichtheid ook verwachte resultaat opgeleverd. De oorzaak
hiervan moet vooral worden gezocht in de geringe activiteit van de ritnaalden, terwijl
daarnaast op enkele proefvelden een langdurige droogteperiode direct na het zaaien
van de mais en vreterij door vogels een regelmatige stand hebben tegengewerkt. Dat
een hoge populatiedichtheid (800.000 ritnaalden per ha) niet altijd samengaat met
een ernstige aantasting, bleek op een proefveld te Oosterbeek, waar geen schade
van betekenis in de mais kon worden waargenomen.
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Het werkprogramma van 1954 omvatte het volgende:
1.

Nagegaan werd de mogelijkheid tot verlaging van de dosering, zowel bij insecti
ciden voor zaad- als grondbehandeling. De verkregen resultaten wettigden echter
een advies in deze richting niet. Enkele nieuwe insecticiden moesten op grond van
onvoldoende werking tegen ritnaalden werden afgekeurd.

2.

Bij het onderzoek, waarin werden vergeleken een grondbehandeling enige tijd
vóór het zaaien en een grondbehandeling tegelijk met het zaaien, werden resul
taten verkragen ten gunste van het eerstgenoemde tijdstip. Proeven uit voorgaande
jaren toonden aan dat bij een behandeling tegelijkertijd met het zaaien altijd
nog een aantal kiemplantjes werden aangetast. Door de behandeling drie weken
vóór het zaaien uit te voeren kon dit aantal wegvallers worden beperkt, hetgeen
er op wijst dat het insecticide een bepaalde „aanlooptijd" nodig heeft.

3.

De wijze waarop de bestrijdingsmiddelen werken werd op een proefveld uit 1953
onderzocht. Op dit proefveld waren in dat jaar duidelijk verschillen tussen de
objecten te zien geweest.
Dit was een goede gelegenheid om na te gaan of een zaadbehandeling de rit
naalden doodt, dan wel alleen maar verdrijft naar dieper gelegen grondlagen.
Het gehele proefveld werd met niet behandelde haver ingezaaid. Aan de hand
van het aantal aangevreten plantjes kon enige tijd later de juiste plaats van de
onbehandelde veldjes worden teruggevonden. Bovendien lagen de objecten bijna
volgens dezelfde rangorde als het voorgaande jaar. Dat de veldjes waarop een
zaadbehandeling was toegepast nog zo duidelijk waren te herkennen, wijst
er op dat ook bij deze wijze van toepassing de ritnaalden worden gedood, hoewel
misschien niet in zo afdoende mate als bij een grondbehandeling. Zo was het effect
van een grondbehandeling ook na één jaar nog beter dan dat van een zaadbehandeling.
Een vergelijking van de zaadbehandelingen onderling leerde, dat het resultaat
evenredig was met de hoeveelheid insecticide, die in de grond was gebracht,
en onafhankelijk van het gewas. Deze hoeveelheid insecticide hangt niet alleen met
de dosering, maar ook met de hoeveelheid zaaizaad samen en ligt daarom bij
haver ongeveer vier maal zo hoog als bij mais en bieten.

4.

Een ander proefveld, gelegen op veengrond, toonde op duidelijke wijze aan, dat de
bestrijding van bodeminsecten op deze grondsoort zeer moeilijk is. Vermoedelijk
wordt het insecticide zo snel aan het absorbtiecomplex gebonden, dat het effect
over het algemeen, evenals op dit proefveld, een grote teleurstelling zal zijn.
In buitenlandse literatuur treft men voor veengrond een dosering aan, die lVa
à 2 maal zo hoog is als die voor zandgronden. Er zal worden nagegaan of het
probleem op deze wijze is op te lossen.

Tenslotte nog een opmerking over een proefveld in aardappelen.
Dit voorjaar werd enkele malen advies gevraagd naar aanleiding van ernstige schade
aan kiemende pootaardappelen (3 tot 10 ritnaalden per pootaardappel). Het bleek
echter zeer moeilijk in dit stadium nog een succesvolle bestrijding uit te voeren
(grondbehandeling). Bovendien was de schade achteraf bij lange na niet zo groot als
het zich aanvankelijk liet aanzien. Slechts zelden ging de gehele pootaardappel verloren.
Anderzijds zal de aantasting van het oogstproduct vermoedelijk in sterke mate samen
hangen met de grondsoort, de rooitijd en misschien ook met het ras.
Op dit proefveld (kleigrond) was de vreterij aan de geoogste knollen van geringe
betekenis.
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DE INVLOED VAN EEN AANTAL INSECTICIDEN OP DE GEUR EN
SMAAK VAN AARDAPPELEN.

In 1954 werd wederom een aantal insecticiden onderzocht om na te gaan of zij bij
toepassing op aardappelen ter bestrijding van de Coloradokever of bodeminsecten
(ritnaalden, emelten) de smaak en de geur van de knollen ongunstig zouden beïn
vloeden.
Hiertoe werden een drietal spuit- en stuifproeven, middelen op basis van aldrin,
dieldrin, heptachloor en lindaan op het gewas gebracht, in hoofdzaak in concentraties,
welke door de fabrikanten voor de bestrijding van de Coloradokever worden aan
gegeven. De proefvelden werden drie maal met deze middelen behandeld. De be
handelingen hadden vanaf half Juni met tussenruimten van 2—3 weken plaats.
In een tweetal zg. grondbehandelingsproeven werden dezelfde typen middelen kort
na het planten van de aardappelen, na menging met grond of zemelen, over de
grond gestrooid en eventueel volgens voorschrift licht ingeharkt. De toegepaste
hoeveelheden kwamen overeen met die, welke gebruikelijk zijn voor de bestrijding
van ritnaalden en emelten, zowel bij grond- als zaadbehandeling.
Nadat het gewas was afgerijpt, werd uit ieder veldje een monster aardappelen ge
nomen, welke door de Afdeling Voedingsonderzoek van het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek (C.I.L.O.) te Wageningen op „geur" en „maak" werden
beoordeeld.
Bij deze beoordeling is gebleken, dat de spreidings-trajecten van de waarderings
cijfers voor de behandelde veldjes die van de onbehandelde geheel of gedeeltelijk
overlappen, waardoor in deze proeven geen smaakbeïnvloeding door deze middelen
kon worden vastgesteld.
Slechts van één middel kon een duidelijk nadelige beïnvloeding van de geur en de
ssmaak worden geconstateerd; dit middel was echter in twee maal de normale
concentratie toegepast.
Ten aanzien van de in de grondbehandelingsproeven opgenomen middelen is nog een
zeker voorbehoud in acht genomen. De mogelijkheid bestaat namelijk, dat een
middel, dat aanvankelijk geen smaakbeïnvloeding geeft, dit in het daaropvolgende
jaar wel doet. Voor een nadere uitspraak zullen daarom de resultaten van een drietal
2-jarige proeven moeten worden afgewacht. In Beekbergen en Numansdorp zijn in
1954 namelijk dezelfde grondbehandelingsproeven aangelegd op graanpercelen. Bo
vendien werd op een perceel te Wilhelminadorp in 1954 nog een proefveld op vlas
ter bestrijding van vlasthrips aangelegd. Op deze percelen zullen in 1955 aardappelen
worden verbouwd, waarvan in de herfst monsters zullen worden genomen voor
beoordeling op smaak en geur.
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ONKRUIDBESTRIJDING
Op overeenkomstige wijze als in voorgaande jaren werd in 1954 het onderzoek te
velde van nieuw aangeboden onkruidbestrijdingsmiddelen voortgezet, terwijl een
aantal voorlopig goedgekeurde middelen nogmaals werd onderzocht.
Het merendeel der proeven werd in granen, bieten, erwten, vlas, bloembollen en gras
land aangelegd, terwijl ook in een aantal andere gewassen meer enkelvoudige, soms
slechts oriënterende proeven werden genomen. Het is hierbij gebleken, dat men
lang niet altijd binnen één seizoen de waarde van een nieuw herbicide leert kennen.
Bij nieuw typen middelen doet zich dan ook de noodzakelijkheid gevoelen, door middel
van potproeven en in de kas vóór-onderzoek te verrichten, waarmede in het seizoen
1955 zal worden begonnen.
Behalve selectiefwerkende, zijn ook enkele niet selectiefwerkende middelen beproefd
bij de bestrijding van onkruiden op plaatsen, waar alle plantengroei ongewenst is.
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de resultaten van het onderzoek
met nieuwe middelen en van de toepassingsmogelijkheden van enkele herbiciden op een
aantal bijzondere grasland- en wegenberm-onkruiden.
Granen
Er was slechts één nieuw middel van het vernevelbare DNC-type van Duitse herkomst
ter onderzoek aangeboden. Daar het middel vrij laat was ingezonden, kon het alleen
in de zomergraanproeven worden opgenomen. In vergelijking met de reeds goed
gekeurde DNC-producten kon het nieuwe middel de toets der kritiek niet doorstaan.
De onkruiddodende werking was ni. in de voorgeschreven concentratie, over alle
proeven gemiddeld genomen, minder goed.
Daar reeds vele proeven in granen waren geprojecteerd en de percelen daarvoor be
schikbaar waren, werden voorts een aantal proeven met DNC genomen, waarbij
het resultaat van het 80%-ige verspuitbare ammoniumzout naar 800 liter water per
ha werd vergeleken met dat van een vernevelbaar DNC-product, dat met 100, 200,
300, 600 en 800 liter water per ha werd toegepast.
In wintertarwe op kleigrond werden twee proeven in April uitgevoerd, waarbij het
verspuitbare product in 5 kg/ha en het vernevelbare met een constante dosis, nl.
7Vä kg/ha in de diverse waterhoeveelheden werd toegepast. In beide proeven bleek
weinig verschil tussen de objecten onderling te bestaan. De zaadonkruiden, zoals herik,
herderstasje, kleefkruid, akker-ereprijs, muur, uitstaande melde e.d. werden goed
bestreden.
In winterrogge op zandgrond werden vier proeven in Maart uitgevoerd, waarbij
het verspuitbare product thans in 4 en 5 kg en het vernevelbare in 6 en 7V2 kg/ha
werd toegepast. In twee proeven hebben alle doseringen goed gewerkt en er waren
onderling geen aanwijsbare verschillen. In de beide overige proeven werd de tendens
geconstateerd, dat naarmate meer water was gebruikt, een betere onkruiddodende
werking werd verkregen, hoewel er op zichzelf met 100 en 200 liter water per ha
nog van een goed resultaat sprake was.
In zomergraan werden twee proeven in tarwe en acht proeven in haver genomen.
Het gewas had hierbij een ontwikkeling van 10-15 cm.
Het verspuitbare DNC-product werd in deze proeven naar 4 kg/ha en het vernevel
bare naar 6 kg/ha toegepast, wederom met de verschillende waterhoeveelheden. In
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zeven proeven was de onkruiddodende werking op de verschillende objecten nagenoeg
gelijkwaardig, terwijl in de overige drie haverproeven bij het gebruik van de kleine
waterhoeveelheden een iets minder goed resultaat werd verkregen.
Vooral wanneer de relatieve luchtvochtigheid vrij laag is, verdient het aanbeveling bij
de vernevelbare DNC-producten niet te weinig water te gebruiken.
Bieten
In totaal werden acht proeven met zeven verschillende pre-emergence middelen (zie
Versl. en Meded.. Plantenziektenk. Dienst no. 124 (Jaarboek 1953), blz. 74) genomen.
Enkele van deze middelen waren nieuw, terwijl de overige nogmaals werden onderzocht.
Op grond van deze proeven en van die uit voorgaande jaren, konden thans alle
pre-emergence middelen definitief worden goedgekeurd voor toepassing in bieten.
In enkele proeven werd tevens de werking van een nieuw middel nagegaan, waarvan
wij een proefhoeveelheid van de Landbouwhogeschool te Gent (België) hadden
ontvangen.
Dit nieuwe middel is een Amerikaans product, dat als werkzame stof 19,2% dinatrium
3,6-endoxohexahydrophtalaat bevat. Het wordt in de U.S.A. als ontbladeringsmiddel
voor katoen gebruikt. Op grond van aanwijzingen uit België hebben wij het middel
in 2 en 3 1 per ha, zowel vóór het opkomen van de bieten als over het jonge gewas
toegepast. In beide gevallen bleek de onkruiddodende werking geheel onvoldoende
te zijn. De bieten ondervonden geen schade van de bespuiting. In één proef werd ook
6, 9 en 12 1/ha over de jonge bieten gespoten. Bij 6 liter trad reeds enige schade
op, terwijl deze bij 9 en 12 liter vrij aanzienlijk was.
Op de veldjes, die met 12 liter waren bespoten, bleek alleen perzikkruid goed te
zijn bestreden, terwijl er van de overige onkruiden praktisch geen werden gedood.
Het middel biedt derhalve voor deze toepassing geen mogelijkheden.
Uien.
Ter bestrijding van jonge eenjarige onkruiden in plantuien werden 2 proeven met
kaliumcyanaat genomen. Een proef lag op zand-, de andere op kleigrond. Het
middel werd in 10 en 15 kg/ha verspoten op het moment, dat de uien tot ca 5 cm
waren uitgelopen.
In de proef op kleigrond te IJsselmonde werd vooral met de hoogste dosis een goede
bestrijding verkregen van witte ganzevoet, witte krodde, perzikkruid, kroontjeskruid,
duivenkervel enz. De onkruiden verkeerden nog in kiemplantstadium.
Daar de behandeling tijdens zonnig weer weer was uitgevoerd, ontstond aanvankelijk
enige schade aan de uien, welke zich uitte in een zekere groeiremming en het na enige
tijd wat uiteenvallen van het loof.
De proef op zandgrond te Noordwijk werd eveens tijdens warm, zonnig weer uitge
voerd, zodat ook hierbij van enige beschadiging der plantuien sprake was. De onkruidbestrijding kon in deze proef niet goed worden beoordeeld, daar het onkruid
sortiment hoofdzakelijk uit muur (die reeds tot polletjes was ontwikkeld) en kweekgras bestond.
In 1955 worden opnieuw enkele proeven in plantuien genomen, waarbij de behan
deling met kaliumcyanaat o.m. ook gecombineerd zal worden met een voorafgaande
bespuiting met pre-emergence middelen.
Er zal tevens naar worden gestreefd, de proeven bij voor kaliumcyanaat gunstiger
weersomstandigheden uit te voeren.
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E r w t e n
Ter bestrijding van duist, Alopecurus myosuroid.es Huds. en wilde haver, Avena
fatua L. in erwten werd een zevental proeven met IPC-middelen aangelegd volgens
het schema van een latin-square. De uitvoering vond plaats toen de erwten ca 3-5
cm groot waren.
Als middelen fungeerden IPC-spuit en -stuif, beide naar 7 Va kg werkzame stof per ha.
De onkruiddodende werking werd door middel van tellingen van de duist- en wilde
haverplantjes op 2 maal V2 permanente vierkante meter per veldje bepaald. Tevens
werd een opbrengstbepaling verricht, teneinde na te gaan of de IPC-middelen ook
een nadelige invloed op het gewas uitoefenen.
In twee van de zeven proeven traden geen grasachtige onkruiden op, terwijl in de
overige proeven geen sprake was van praktische onkruidbestrijding met deze middelen.
Wellicht is dit toe te schrijven aan het droge voorjaar van 1954.
Drie proeven leenden zich voor een oogstanalyse. Uit de resultaten van de wiskundige
verwerking der opbrengstgegevens bleek, dat geen van de gebruikte middelen be
trouwbare verschillen opleverde in vergelijking met onbehandeld. Bij de veldwaar
nemingen werd dan ook geen schade aan de erwten geconstateerd.

Vlas.
In vlas werden vier proeven aangelegd. Elke proef bestond uit twee gedeelten, waar
van het eerste bij 5-8 cm en het tweede bij 8-10 cm lengte van het gewas werd uit
gevoerd.
In het eerste gedeelte van de proeven waren een aantal groeistoffen opgenomen. In
de praktijk was men ni. hier en daar van oordeel, dat er bij gebruik van gelijke dosis,
verschil in werking, speciaal in agressiviteit, tussen de MCPA-middelen onderling
zou bestaan, terwijl wij bij ons advies voor de praktijk geen onderscheid tussen de
diverse merken maken.
In overleg met het Nederlands Vlasinstituut te Wageningen werd besloten een zeven
tal MCPA-merken onder code-nummers in de proeven op te nemen, zodat elke waar
nemer onbevooroordeeld te werk zou kunnen gaan. Met uitzondering van één poedervormige MCPA, werden middelen gebruikt, welke in granen en grasland naar
4 1 per ha worden toegepast, hetgeen overeenkomt met tenminste 1 kg werkzame
stof per ha.
Zonder rekening te houden met de kleine nuanceringen tussen de gehalten van de
zes middelen, werd de te gebruiken hoeveelheid van elk vloeibaar product vastgesteld
op 1,2 1 per ha, d.i. ca 300 gram werkzame stof. De hoeveelheid van het middel in
poedervorm werd naar evenredigheid berekend.
De onkruiddodende werking bleek echter in geen der proeven erg bevredigend te
zijn. Mogelijk is dit aan de minder gunstige weersgesteldheid in het voorjaar 1954
toe te schrijven. Tevens ontstond in alle proeven aanvankelijk in meer of mindere mate
enige beschadiging van het vlas.
In het algemeen kan uit deze proeven echter worden opgemaakt, dat de verschillen
tussen de middelen onderling, zowel in onkruiddodende werking als in aanvankelijke
beschadiging van het vlas, dermate gering zijn, dat dit niet van praktische betekenis
kan worden genoemd.
Tot deze zelfde conclusie kwam ook het Vlasinstituut op grond van de resultaten
uit zijn proeven met de MCPA-merken serie.
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In het tweede gedeelte van de proef werd de werking van een nieuw middel, dat be
stond uit een combinatie van DNBP en groeistof, vergeleken met die van DNBP.
De bestrijding van de jonge zaadonkruiden was over de vier proeven gemiddeld ge
nomen nog iets beter dan die met DNBP, hoewel de beschadiging van het vlas
aanvankelijk iets groter bleek te zijn.
De vlasmonsters uit de proeven, welke reeds in 1953 met dit middel door het
Vlasinstituut zijn genomen, gaven echter gunstige analyseresultaten, zodat het middel
een voorlopige goedkeuring is verleend.
Grassen

voor

zaadwinning

Begin April werd in ruwbeemd met een lengte van 10-12 cm een proef aangelegd,
waarbij DNC (80 % -ig ammoniumzout) naar 5 kg per ha resp. in 200, 300 en 800
liter water werd verspoten.
Aanvankelijk ontstond op alle veldjes een lichte beschadiging van het gras, doch deze
was na ca 3 weken weggetrokken. De vrij hoge dosis DNC bleek noodzakelijk, daar
muur het hoofdonkruid vormde.
Het effect van de bestrijding was goed te noemen, terwijl het resultaat het beste
was op de veldjes, waarbij DNC in 800 liter water was toegepast.
Uit deze proef blijkt, dat men bij de bestrijding van muur in grassen voor zaad
winning zijn toevlucht beslist niet tot de natriumarsenieten behoeft te nemen, doch
dat DNC ook een zeer goed resultaat kan opleveren.
Lupinen
In een vijftal proeven werden de toepassingsmogelijkheden van de pre-emergence
middelen in lupinen, enkele dagen voor het opkomen, onderzocht. Dezelfde hoeveel
heden van de middelen werden gebruikt als bij bieten, mais en uien.
Met uitzondering van de proef te Haamstede, waarin geen onkruiden voorkwamen,
was de bestrijding van de pas gekiemde zaadonkruiden goed. Er ontstond in geen der
vijf proeven beschadiging van het gewas.
De pre-emergence middelen werden dan ook goedgekeurd voor toepassing in lupinen.
Proeven ter bestrijding van een aantal graslandonkruiden,
wegbermplanten en madeliefjes in gazons
a.

P a a r d e b l o e m , Taraxacum sp.
Ter bestrijding van de paardebloemen in weiland werden drie tijdstippenproeven
aangelegd. Gebruikt werden MCPA, 2,4-D triaethanolaminezout en 2,4-D butylester, alle naar 1 kg werkzame stof per ha.
De bespuitingen vonden plaats in Mei, Juni en Augustus. Op elk veldje werden
de paardebloemplanten op 2 maal V2 m2 geteld op de dag van uitvoering en op
enkele data nadien.
Op de veldjes, die in Mei waren bespoten, bleken de 2,4-D-middelen het best
te hebben gewerkt. Het resultaat van de Juni-bespuiting was met alle middelen
goed. De veldjes, die in Augustus zijn behandeld, worden in 1955 nader be
oordeeld.

b.

Akkerdistel,

Cirsium arvense (L.) Scop.

Op 12 Juni werd een proef ter bestrijding van akkerdistels in weiland genomen,
toen dit onkruid een lengte van 30-40 cm had bereikt.
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Het resultaat van een zuiver natrium- en kaliumzout van MCPA (in het chemisch
laboratorium van de P.D. samengesteld) werd vergeleken met dat van enkele
handelsmerken van MCPA.
Daar het op de dagen na de uitvoering van de proef voortdurend regende, heeft
geen der middelen goed kunnen werken en de resultaten waren dienovereen
komstig onbevredigend.
B o t e r b l o e m , Ranuncules acer L . e n -repens L .
De in Versl. en Meded. Plantenziektenk. Dienst no 124, blz. 79 (Jaarboek 1953)
aangekondigde proef, waarbij het resultaat van een bespuiting door middel van
een vliegtuig zou worden vergeleken met dat van een grondmachine, is niet
uitgevoerd.
Ridderzuring,

Rumex obtusifolius L .

De resultaten van de proeven, welke in 1953 zijn uitgevoerd (zie Versl. en
Meded. Plantenziektenk. Dienst no 124, (Jaarboek 1953), blz. 77), werden in
Mei 1954 nog eens beoordeeld.
Hierbij bleek het resultaat van de proef in Drempt, waarbij MCPA juist vóór
de bloei was toegepast, nog steeds goed te zijn. Na MCPA volgde het triaethanolaminezout van 2,4-D. De bespuitingen, welke op drie andere tijdstippen waren
uitgevoerd, bleken weinig resultaat meer op te leveren.
In de proef te De Bilt, waarbij met vier groeistoffen op enkele tijdstippen was
gespoten en uitvoerig tellingen van de planten op de veldjes waren verricht
(zeven keer in 1953 en nog twee keer in 1954) bleken de resultaten niet zo
mooi te zij als in Drempt.
MCPA was bij de tellingen in 1954 nog het beste. De cijfers zijn echter nog
niet geheel verwerkt.
Op 22 Juni 1954 werd in Achterveld nog een bespuiting uitgevoerd, vlak voor
het in bloei komen van de ridderzuring. Hierbij werden MCPA, 2,4-D triaethanolaminezout, en 2,4-D butylester, alle naar 2 kg werkzame stof per ha toegepast.
Uit de eindbeoordeling na ruim vier maanden bleek, dat het effect van MCPA
het beste was, dadelijk gevolgd door 2,4-D ester. Opvallend was de veel minder
goede werking van 2,4-D amine.
Hoewel het ontwikkelingsstadium van de ridderzuring in deze proef, op grond
van de resultaten uit proeven in 1953, gunstig was gekozen, bleek het resultaat
toch onbevredigend voor de praktijk. Misschien is dit gedeeltelijk toe te schrijven
aan het feit, dat het anderhalf uur na de bespuiting begon te regenen.
W a t e r k r u i s k r u i d , Senecio aquaticus Huds.
Er werd nog één proef met MCPA en 2,4-D triaethanolaminezout, beide naar
2 kg werkzame stof per ha, ter bestrijding van waterkruiskruid in een weiland
op veenachtige zandgrond te Ruinerwold, uitgevoerd.
De bespuiting vond plaats op 2 Augustus, toen de tweede-jaarsplanten in volle
bloei stonden en er reeds veel (eerste-jaars) rozetten waren gevormd.
Uit de tellingen van de onkruiden — ca anderhalve maand na de bespuiting —
bleek, dat beide middelen uitstekend hadden gewerkt. Praktisch alle bloeiende
planten waren gedood en van de rozetten — waarvan op de dag van uitvoering
honderden per veldje van V2 are werden geteld — was nog slechts hier en
daar een enkele over. Er ontstond aanvankelijk enige groeiremming van het
gras, welke echter praktisch te verwaarlozen was.

Opgemerkt moet nog worden, dat het grasland tengevolge van de vele regens in
Juli geruime tijd zeer drassig is geweest en er plaatselijk zelfs plassen op stonden.
Uit deze proef blijkt, dat ook met MCPA goede resultaten, zowel bij de bestrijding
van de vegatieve als van de generatieve planten van waterkruiskruid kunnen
worden bereikt.
S m e e r w o r t e l , Symphytum officinale L .
Te Bergharen werd op 26 Mei in een perceel hooiland op kleigrond een proef
met MCPA (naar 2 en 3 kg werkzame stof per ha), 2,4-D triaethanolaminezout
en 2,4-D butylester (beide naar 2 kg werkzame stof per ha) genomen ter be
strijding van smeerwortel.
De volwassen planten begonnen juist te bloeien, terwijl bovendien veel vegetatieve
spruiten tussen het vrij lange gras voorkwamen.
Uit de tellingen van het aantal planten per veldje na 2 maanden bleek, dat over
het algemeen met alle middelen en concentraties een goede bestrijding was ver
kregen. Bij de beoordeling in September waren echter weer heel wat spruiten op de
veldjes aanwezig.
In 1955 wordt een tijdstippenproef tegen smeerwortel op hetzelfde perceel
aangelegd.
Fluitekruid,

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

In 1953 zijn in wergbermen, waarin veel fluitekruid voorkwam, enkele tijdstippenproeven genomen met MCPA, 2,4-D natriumzout, 2,4-D triaethanol
aminezout en 2,4-D butylester, alle naar 2 kg werkzame stof per ha.
De toepassing vond achtereenvolgens plaats op een jong vegetatief ontwikkeld
gewas in April, tijdens de volle bloei en op de weer uitlopende bladeren, nadat
het fluitekruid eerst was gemaaid. In 1953 bleek, dat toepassing tijdens de volle
bloei het beste resultaat opleverde. De te gebruiken dosis groeistof zou echter
nog wat hoger moeten worden genomen. Van het bestrijdingseffeot was bij de
beoordeling in het voorjaar van 1954 echter niets meer te zien.
In 1954 werden drie proeven aangelegd, waarbij MCPA en 2,4-D triaethanol
aminezout, beide naar 3 kg werkzame stof per ha, omstreeks midden Mei tijdens
de volle bloei van het fluitekruid werden toegepast.
De drievoudige dosis van MCPA bleek in alle proeven de beste werking te be
zitten. Het resultaat van de bestrijding op de veldjes, die met 2,4-D amine waren
behandeld, stond ver achter bij dat van MCPA.
In 1955 zal nog een eindbeoordeling plaats vinden.
Groot

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

De proef, welke in 1953 te Gorkum op een laat tijdstip was genomen (zie Versl. en
Meded. Plantenziektenk. Dienst no 124 (Jaarboek 1953), blz. 78), werd in April
nog eens beoordeeld. Het resultaat van de behandeling was op enkele veldjes —
speciaal op die, welke met MCPA waren bespoten — nog wel zichtbaar, doch
thans geheel onvoldoende.
In 1954 werd omstreeks begin Juni een bespuiting met MCPA naar 2 en 3 kg
werkzame stof per ha uitgevoerd.
Na verloop van twee maanden was het resultaat vooral met de hoogste dosis
zeer goed te noemen. Een maand later begon het hoefblad zich echter weer
opnieuw te ontwikkelen.
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In 1955 zal nog een proef op een vroeger tijdstip worden genomen.
Een advies voor de praktijk bij de bestrijding van groot hoefblad is voorshands
niet te geven.
i.

Zevenblad,

Aegopodium podagraria L .

In 1953 was te Bemmel reeds een oriënterende proef ter bestrijding van zeven
blad in een beschaduwde wegberm genomen (zie Versl. en Meded. Plantenziektenk. Dienst, no 124 (Jaarboek 1953), blz. 77).
In 1954 werden twee geschikte objecten gevonden, waarop een tijdstippenproef
kon worden aangelegd. Hierbij werden MCPA en 2,4-D triaethanolaminezout,
beide naar 2 en 3 kg werkzame stof per ha gespoten, toen de eerste bloemknoppen
zichtbaar waren (eind Mei), vervolgens tijdens de volle bloei (eind Juni) en
tenslotte op de weer uitlopende bladeren (begin Augustus) nadat het zevenblad
eerst was gemaaid.
De werking van MCPA en 2,4-D amine was met beide concentraties in beide
proeven op alle drie tijdstippen van toepassing echter geheel onvoldoende.
Volgens Belgische ervaringen zou een goede bestrijding kunnen worden ver
kregen, wanneer zeer vroeg in het voorjaar op de uitlopende planten wordt
gespoten. Dit zal in 1955 worden nagegaan.
j.

M a d e l i e f j e , Bellis perennis L .
Daar er uit de praktijk voortdurend wordt gevraagd naar de bestrijdingsmogelijk
heden van madeliefjes in gazons, werden twee tijdstippenproeven genomen nl. te
Utrecht en Aalsmeer.
Er werden vijf bespuitingen uitgevoerd tussen Mei en September, doorgaans aan
het begin van iedere maand. Als middelen werden MCPA en 2,4-D triaethanol
aminezout, beide naar 1 kg werkzame stof per ha gebruikt. Het gras werd
zoveel mogelijk één week vóór tot één week nà iedere bespuiting niet of vrij
lang gemaaid, zodat de madeliefjes enerzijds telkens weer wat blad konden vormen
en anderzijds het middel zo goed mogelijk in de onkruiden kon doorwerken.
In de proef in een van de stadsparken te Utrecht werden op verschillende tijd
stippen de bloeiende bloemjes op de veldjes geteld en aan de hand van deze
gegevens een cijfer voor bestrijding vastgesteld. Bovendien werd eind September
een algemeen schattingscijfer voor de onkruiddodende werking gegeven in ver
gelijking met onbehandeld. Bij de eindbeoordeling bleek, dat de bespuiting met
2,4-D amine, welke eind Juli - begin Augustus was toegepast, het beste resul
taat had opgeleverd. MPCA was iets minder goed. Ook bij de andere bespuitingen
bleek 2,4-D amine steeds iets beter te hebben gewerkt dan MCPA. In 1955 zal
de proef opnieuw worden beoordeeld. Schade aan de grasmat werd in deze proef
na geen der behandelingen waargenomen.
De resultaten van de proef te Aalsmeer waren wat minder sprekend. Hier
gaven de bespuitingen in Juni en Juli aanvankelijk de beste bestrijding, doch
bij de beoordeling in September waren de resultaten onvoldoende. In deze proef
ontstond ook enige groeiremming en soms geelverkleuring van de grassen.

Proeven in bloembollen en -knollen
a. in g l a d i o l e n
In een viertal proeven werd de onkruiddodende werking van enkele pre-emergence
middelen onderzocht. Het waren alle middelen, die naar 70—80 liter per ha
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met toevoeging van water worden verspoten of verneveld. Tevens werd hiermede
de onkruiddodende werking van verspuitbare DNC (80%-ig ammoniumzout) naar
5 kg per ha en MCPA naar 1 kg werkzame stof per ha vergeleken.
De proeven werden een week tot enige dagen vóór het opkomen der gladiolen
uitgevoerd. Als onkruiden kwamen o.a. voor: muur, herderstasje, kleine brand
netel, straatgras en witte ganzevoet.
In alle proeven gaven de pre-emergence middelen het beste resultaat. De on
kruiddodende werking van 5 kg DNC kon niet erg bevredigend worden genoemd.
Het resultaat met MCPA was onvoldoende.
Er werd geen beschadiging van de gladiolen waargenomen. Alleen in een proef,
waarbij op het moment van toepassing reeds enkele punten van de gladiolen
waren doorgekomen, bleken later de bladeren van deze planten op de veldjes,
welke met de pre-emergence middelen waren bespoten, een geelbruine verkleu
ring te hebben opgelopen. Men mag de bespuiting dus niet te lang uitstellen.
De pre-emergence middelen konden — met uitzondering van één middel en van
die middelen, welke zonder toevoeging van water worden toegepast — worden
goedgekeurd.
b.

in narcissen,

tulpen en

hyacinthen

In elk van bovengenoemde gewassen werden in September—October na het planten
twee proeven met een vijftal pre-emergence middelen uitgevoerd.
De belangrijkste onkruiden waren muur, kleine brandnetel en straatgras, alle fors
ontwikkeld.
De middelen werden in 70-80 liter per ha toegepast.
Tussen de merken onderling konden geen verschillen worden vastgesteld. De
onkruiddodende werking was goed.
In bovengenoemde dosis konden de pre-emergence middelen — met uitzondering
van één middel en van die middelen, welke zonder toevoeging van water worden
toegepast — voor gebruik in bloembollen en -knollen in de herfst worden
goedgekeurd.
P r o e v e n i n b o o m k w e k e r ij g e w a s s e n
Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheid van selectiefwerkende oliën in zaaibedden van boomkwekerijgewassen werd in één proef te Venray voortgezet.
Ditmaal werd een bespuiting op een tiental soorten van de geslachten Chamaecyparis,
Thuja, Picea, Larix en Pinus uitgevoerd. De zaaibedden van Chamaecyparis en Thuja
waren afgedekt met heide (tegen stuiven). De heide werd tijdens de bespuiting niet
verwijderd. De doorkomende onkruiden, in hoofdzaak witte ganzevoet en straatgras
werden goed bestreden. Bij de Chamaecyparis-soorten ontstond aanvankelijk enige
schade, welke later geheel wegtrok en van geen praktische betekenis bleek te zijn. De
overige soorten, die nog slechts 2-5 cm groot waren, verdroegen de bespuiting
goed.
De olie werd naar 1000 liter per ha in onverdunde toestand verspoten.
In 1955 wordt dit onderzoek voortgezet.
Te Gorssel werd met enkele pre-emergence middelen een bespuiting op zaaibedden
van Cotoneaster-sooTten, Cornus, Viburnum, Rosa, Fraxinus, Catalpa, Elaeagnus
en Halesia uitgevoerd vóór de plantjes opkwamen.
Dezelfde dosering, welke bij bieten wordt gebruikt, werd ook hier toegepast.
De bestrijding van de onkruiden was goed. Bij controle na vier dagen was nog geen
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van de gewassen opgekomen. Toen deze na negen dagen boven de grond stonden,
werd nergens schade waargenomen.
Proeven in

kruidachtige gewassen

In een perceel met Viola tricolor op zandgrond werd een oriënterende proef met
enkele pre-emergence middelen uitgevoerd. Dezelfde dosis die voor landbouwgewassen
gebruikelijk is, werd toegepast.
Door minder gunstige weersomstandigheden kon de proef pas worden genomen
toen reeds enkele violenplantjes waren opgekomen. Deze werden gedood. Hierdoor
leek het aanvankelijk, dat de violen op de behandelde veldjes een zekere achterstand
vertoonden. Later was hiervan echter niets meer te bespeuren.
De bestrijding van witte ganzevoet, muur, kruiskruid, hennepnetel en zwaluwtong
was zeer goed.
Proeven

met

n i e t - s e 1e c t i e f w e r k e n d e

middelen

Er waren enkele nieuwe middelen op oliebasis voor onderzoek aangeboden. Hiermede
werden vijf proeven genomen.
Twee van de drie middelen konden niet worden goedgekeurd.
In dezelfde proeven werd eveneens de werking van CMU naar 10 en 20 kg per ha
nagegaan. Het uiteindelijk resultaat van 20 kg CMU was in vergelijking met natriumchloraat goed en in enkele gevallen beter te noemen. Voor een meer blijvend resultaat
zal men soms nog een hogere dosis CMU moeten toepassen (zie ook Versl. en Meded.
Plantenziektenk. Dienst no 124 (Jaarboek 1953), blz. 78).
Diversen
Het laboratorium- en veldonderzoek met enkele speciale middelen, resp. ter bestrijding
van muur en knopkruid werd beëindigd.
De veronderstelling, dat het zaad van planten, die met de betreffende middelen
waren bestrooid, in de volgende generaties zou degenereren, kon niet worden be
vestigd. Er was noch bij muur, noch bij knopkruid sprake van enige teruggang in de
kiemkracht van het zaad.
Deze middelen konden niet worden goedgekeurd.
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B. TUINBOUWGEWASSEN
1. Overzicht
ALGEMEEN
Weersomstandigheden
In Zeeland kreeg de tuinbouw nogal wat te verduren van zware hagelbuien. De schade
aan de fruitkwekerijen was daar op verschillende plaatsen groot. Veel fruittelers
vroegen zich af of het de moeite loonde nog door te gaan met bestrijdingsmaatre
gelen.
Het is goed hier erop te wijzen, dat het aanbeveling verdient zelfs onder zulke om
standigheden een zeker minimum aan ziektenbestrijdingsmaatregelen uit te voeren.
Men loopt anders het risico, dat het bedrijf in zodanige mate door allerlei ziekten
en plagen wordt aangetast, dat een opbrengstvermindering in het volgend jaar of mo
gelijk zelfs in meer volgende jaren, niet denkbeeldig is.
E n t k e v e r , Phyllobius oblongus L .
Deze kevers komen ieder jaar algemeen voor. Meestal verdwijnen zij even snel als
ze zijn gekomen, waardoor de schade doorgaans beperkt blijft.
Van 1—24 Mei bereikten ons uit het gehele land meldingen over het voorkomen van
deze kever. Te Warnsveld werd vrij ernstige schade aan pas gezette enten waarge
nomen.
Te Burgh (Zld) werd op jonge boompjes veel bladvreterij der kevertjes geconstateerd.
Ook in boomkwekerijen trad de kever ongeveer half Mei enigszins schadelijk op.
M e i k e v e r s , Melolontha melolontha L .
Op 11 Mei werden vrij grote meikevervluchten geconstateerd in het gebied tussen
Arnhem—Nijmegen—Geertruidenberg—Gorinchem—Arnhem, maar vooral in de Bommelerwaard. Op 26 Mei werden wederom grote vluchten waargenomen in de Bommelerwaard met een kern rondom Nederhemert. In beide gevallen werd via de radio
geadviseerd te spuiten met 0.2% lindaaan -7%.
De vluchten eindigden vrij abrupt. Het werd toen duidelijk, dat men nog niet te
maken had met het hoofdvluchtjaar van de meikevers uit deze streek. Het is niet
onwaarschijnlijk, dat deze hoofdvlucht in 1955 zal optreden.
Engerlingen

v a n d e j u l i k e v e r , Polyphylla fullo L.

Het I.T.B.O.N (Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur) te
Arnhem maakt ons opmerkzaam op een merkwaardige engerlingenplaag in de nabij
heid van Wassenaar. In een duinterrein aldaar traden de larven van Polyphylla fullo
L. (de julikever) massaal op, waardoor jong plantsoen geheel werd vernietigd. Het
werkwaardige van deze aantasting was dat in de winter 1952/53 reeds door de P.D.
een onderzoek naar deze aantasting was ingesteld, toen echter zaten de engerlingen
diep in de grond, zodat de sterke beschadiging aan woelmuizen werd toegeschreven.
Bij een in de zomer ingesteld onderzoek door I.T.B.O.N kwamen de engerlingen spoedig
te voorschijn. Tussen P.D. en I.T.B.O.N is overleg gepleegd wat hier zou kunnen worden
gedaan. De volwassen toestand der Polyphylla-laxven maakte echter een directe be
strijding onmogelijk.
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Afsterven van struiken en

bomen

In bijzonder veel gevallen stierven dit jaar coniferen, struiken en zelfs oudere bomen
als gevolg van een aantasting van in takken en stammen levende schimmels.
Het betreft hier aantastingen door de honingzwam, Armillaria mellea (Vahl.) Quél.,
Verticillium spp. en Fomes spp. Verscheidene parken en begraafpaatsen in verschil
lende delen van het land bleken a.h.w. doorwoekerd met deze schimmels. Het lijkt niet
onwaarschijnijk, dat o.a. door de natte weersomstandigheden veel bomen en struiken
dermate verzwakt zijn, dat ze onvoldoende weerstand hadden tegen deze schimmels.
Rookgasschade
In de buurt van Nijmegen deden rookgassen nogal wat schade aan allerlei gewassen,
in hoofdzaak aan siergewassen in tuinen. Hieraan werd een uitvoerig onderzoek ge
wijd in samenwerking met het LP.O.
Alle klachten kwamen uit een zeer speciaal stadsdeel. De schade bestond uit het af
sterven van bladranden (beuk, perzik, kers), bladpunten (duizendschoon, gladiool, Cotivallaria, Iris, Tradescantia, sjalot, Hemerocallis), grotere bladgedeelten (Prunus triloba,
pioen, druif, rabarber), jonge groeitopjes (Berberis) en scheuten (blauwspar, fijnspar)
en gehele planten (lelies) en soms een zeer ernstige bladval (perzik, druif, Parthenocissus).
De ernst en omvang der schade konden worden vastgesteld, alsmede de lengte, breedte
en nauwkeurige ligging van het gebied, waarin de schade optrad, en de verspreiding
der schade over dit gebied. Hierbij bleek de gladiool het meest gevoelig gewas te zijn.
Aan de grenzen van het schadegebied kon men steeds alleen beschadigde gladiolen
aantreffen.
De schade was beperkt tot een strook van ongeveer 600 m breedte en IV2 km lengte
vanaf een transformatorenfabriek. De eerste verschijnselen waren door de bewoners
aangetroffen ongeveer twee dagen nadat een dichte blauwige fabrieksrook tijdens
vrij zware mist in dat stadsdeel hing. Het is zo goed als zeker dat hier sprake is van
beschadigding door fluor, te oordelen naar het beeld en de „waardplantenreeks" en
naar de lichte etsing van de ruiten der huizen rondom de fabriek.
Blijkens verkregen informatie komt in de rook van de betreffende fabriek een gering
percentage SiF4 voor.

FRUITGEWASSEN
ALGEMEEN
Bladrollers,

Tortricidae

In 1954 is een inventarisatie van de voor fruit schadelijke bladrollers uitgevoerd met
behulp van lichtvallen (vanglampen).
Deze vanglampen werden op tien verschillende plaatsen in ons land gestationneerd.
Op deze wijze werd een indruk verkregen welke soorten in de verschillende streken
optreden, terwijl de vluchten nauwkeurig konden worden vastgesteld.
De lampen hebben dienst gedaan vanaf 1 Mei tot 30 September.
De volgende voor het fruit schadelijke bladrollersoorten werden gevangen:
1.

Adoxophyes orana F.R. (Capua reticulana HB.) of vruchtbladroller;

2.

Enarmonia (Carpocapsa) pomonella L. of fruitmot;
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3.

Cacoecia oporana L. (C. podana Scop.);

4.

Cacoecia costana Schiff, of koolbladroller;

5.

Cacoecia rosana L. of heggebladroller;

6.

Cacoecia xylosteana L.

7.

Tmetocera (Spilonota) ocellana F. of rode knopbladroller;

8.

Pandemis ribeana (P. ceresana) Hb.;

9.

Pandemis hiperana Schiff.;

10.

Peronea (Argyroploce) variegana Hb.;

11.

Cnephasia sp.

De belangrijkste belagers van onze fruitbomen zijn thans:
a)
b)

Adoxophyes orana (vruchtbladroller) en
Enarmonia pomonella (fruitmotje).

a)

Van de vruchtbladroller werden in het vroege voorjaar zeer veel spinseltjes met
overwinterde rupsjes waargenomen. Over het algemeen was de schade door
deze rupsjes gering, dank zij veelvuldige bespuitingen in het voorjaar met parathion e.d.. In Zeeland trad plaatselijk ernstige schade aan de vruchten op.
In vele gevallen had men daar de spintbestrijding met Systox uitgevoerd, waardoor
de parathionbespuitingen tegen bladrollers in het gedrang kwamen.
In 1954 zijn weinig rupsen van de tweede generatie waargenomen, zodat hier
door slechts weinig schade is aangericht.
De eerste vlucht van de vruchtbladroller ving aan in de eerste week van Juni.
Vooral in de periode van 12 t/m 20 Juni zijn overal in het land (met uitzondering
van Drente en Groningen) grote aantallen gevangen.
De tweede generatie, die op enkele plaatsen in de eerste decade van Augustus
begon, had het hoogtepunt in de laatste decade van deze maand en in de
eerste twee decaden van September.
De tweede generatie was evenals in voorgaande jaren talrijker dan de eerste;
zij werd in het gehele land, met uitzondering van Grijpskerk, waargenomen.
In Assen was de tweede vlucht van ondergeschikt belang.

b)

Van het fruitmotje werd slechts één langdurende vlucht in het gehele land
waargenomen.
Op enkele plaatsen in ons land werden reeds op 10 en 11 Mei enkele exemplaren
gevangen. In het noorden van het land verschenen de motjes iets later dan elders.
De vluchtperiode vertoonde begin Augustus een top, die plaatselijk tot een
flinke eiafzetting heeft geleid. Schade door deze late larven bleef dan ook niet
uit. Zo werd in de provincie Utrecht in één geval een partij Goudreinetten voor
75% aangetast.
Eind Augustus werden nog eieren gevonden (23 Aug.: Goes, 25 Aug.: Assen),
terwijl tevens werd waargenomen dat zeer jonge larven zich inboorden, wat te
Simpelveld nog op 16 September plaats had.
In Zeeland, op de Zuidhollandse eilanden en in Utrecht is met het oog op deze
eiafzettingen geadviseerd om medio Augustus nog een bespuiting uit te voeren,
welk advies door de regionale berichtendienst werd gegeven.

B l a d l u i z e n , Aphididae
Ondanks het feit, dat er veel overwinterende bladluiseieren werden gevonden, viel
de aantasting later in het seizoen wel mee. Tot eind Mei was de aanstasting van
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ernstige aard. Na 22 Mei werden de weersomstandigheden ongustiger; de populaties
ondervonden hierdoor een ernstige terugslag. De eerste luizen op appel werden op
22 Maart op Zuid-Beveland aangetroffen.
Gewoonlijk verschijnen bladluizen op bes wat vroeger; hierop werden de eerste
luizen op 10 Maart te Maasdriel waargenomen.
S p i n t , Tetranychidae
In het voorjaar werden vrij veel overwinterende spinteitjes aangetroffen. Door het
mooie vrij droge weer in April en Mei kon zich plaatselijk een vrij sterke spintaan
tasting ontwikkelen. Gedurende de rest van het seizoen is de spint-aantasting in het
algemeen weinig opvallend geweest, wat vermoedelijk wel in verband zal staan met
het natte weer in de zomer.
Op groot fruit werden voornamelijk de volgende vier soorten aangetroffen: Bryobia
praetiosa Koch, Metatetranychus ulmi Koch, Tenuipalpus oUdemansi Geyskes en
Tetranychus urticae Koch.
Bryobia praetiosa Koch (kruisbessenspint) blijkt op veel meer gewassen dan alleen
op kruisbes voor te komen. Zo is deze mijt de laatste jaren schadelijk opgetreden o.a.
op appel. De wintereitjes komen twee tot drie weken eerder uit dan die van het
fruitspint, Metatetranychus ulmi. De levenswijze op appels wijkt in zoverre af van
die op kruisbes, dat op appels 2—3 generaties optreden en op kruisbes slechts
één. De productie van wintereitjes begint in de zomer. De eerste Bryobia-mijten
kwamen omstreeks half Maart uit de wintereitjes. Op 10 Mei werd uit Kapelle (Zld)
reeds schade gemeld.
De eerste mijten van het fruitspint, Metatetranychus ulmi, werden op 26 April te
Wilhelminadorp en Kattendijke (Zld) op appel aangetroffen. Door het mooie, droge
en soms warme weer in Mei trad plaatselijk echter toch reeds vroeg ernstige schade op.
Tenuipalpus (= Brevipalpus) oudemansi, die in tegenstelling met het buitenland in
Nederland nog slechts enkele malen is gevonden, werd te Zevenaar op appel aan
getroffen op 16 April, (zie verder blz. 92).
Bonenspint of kasspint, Tetranychus urticae, werd op 18 en 19 Maart op appel aan
getroffen te Dongen en Venray en in September in de kelkholte van appelvruchten
uit Limburg.
Dit is de eerste maal, dat deze soort in Nederland op appel is gevonden. Tetranychus
urticae overwintert als volwassen mijt.
A p p e l s c h u r f t , Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.
P e r e n s c h u r f t , Venturia pirina Aderh.
In 1954 trad over het algemeen niet veel schurft op. Dit was zeer zeker, althans
ten dele, te danken aan het merkwaardige weerverloop in 1954. Het beste kan één
en ander worden geïllustreerd aan de hand van grafiek 3: „Schurftwaamemingen 1954
te Wageningen".
In de voor ascosporenuitstotingen gevaarlijke periode (April—Juni) viel er weinig
of geen regen. Zo er al regen viel, dan gaf deze een zodanig geringe bevochtigingsduur
aan het gewas, dat bij de daarbij optredende lage temperaturen geen infectie kon
optreden.Dit was vooral het geval in de maand April, ook eind Maart en de eerste
dagen van Mei. Daarna was tot ongeveer 21 Mei de temperatuur weliswaar veel hoger
(Mei was een warme maand), maar er viel geen regen. Vanaf die datum viel er regel
matig regen en was de temperatuur redelijk hoog.
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Zodoende werd te Wageningen begin April de eerste infectieperiode vastgesteld,
waarna pas 22 Mei de volgende optrad. Een week later waren de omstandigheden
wederom gunstig voor infectie, waarna de infectieperioden elkaar verder snel op
volgden. Het gevolg is dus geweest, dat ruim anderhalve maand (2/4-22/5) gedu
rende dè zo gevaarlijke ascosporenperiode verliep zonder dat de omstandigheden
voor infectie gunstig waren.
Niet in het gehele land is deze situatie dezelfde geweest. In enkele streken trad ook
begin Mei een infectieperiode op. Daar staat tegenover, dat tijdens de infectieperiode
van 2 April in vele delen van het land nog geen infecteerbare delen aanwezig waren,
zodat bespuitingen in die periode feitelijk overbodig waren. De situatie is in 1954
dan ook voor degenen, die hun bespuitingen curatief uitvoerden, wel zeer gunstig
geweest!
Het gevolg van één en ander is geweest, dat men de zomer inging met betrekkelijk
weinig schurft. Ondanks de bijzonder natte zomer kwam daar aanvankelijk ook
weinig nieuwe schurft bij. Laat in het seizoen trad evenwel op verscheidene rassen
(o.a. Golden Delicious) onverwachts zeer veel late schurft op, die zich vooral in de
toppen van de bomen bevond. Hieruit bleek eens te meer het belang van lang door
gezette schurftbespuitingen.
De radiowaarschuwingsdienst maakte in 1954 voor het eerst ten volle gebruik
van de bestaande kennis betreffende infectieperioden en verspreidde zo vaak dat
nodig was berichten over het optreden daarvan. Zoveel mogelijk werden deze be
richten regionaal gedétailleerd. Op dit gebied bestond er een nauwe samenwerking
met het K.N.M.I., dat uit de gegevens van de synoptische stations mogelijke infectie
perioden berekende. Daarnaast dienden de ter beschikking van de P.D. staande
gegevens, aangevuld met waarnemingen van proefnemers en van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, als basis voor deze berichtgeving. In 1955 zal op deze weg worden
voortgegaan.
Zoals wel vanzelfsprekend mag worden geacht, werd voortgegaan met via de radio
het begin en het einde van de ascosporenperiode aan te kondigen, terwijl tussentijds
werd gewezen op bij regen te verwachten uitstotingen of op plaats gehad hebbende
uitstotingen.
Herinplantingsmoeilijkheden
Er zijn duidelijke aanwijzigingen verkregen, dat herinplantingsmoeilijkheden bij de
fruitteelt op verschillende plaatsen veroorzaakt worden door het voorkomen van
vrijlevende wortelaaltjes, (Pratyknchus sp., vermoedelijk ook Paratylenchus sp. en
Hoplolaimus uniformis Thorne). Door het nemen van potproeven kon geconcludeerd
worden, dat plantgatontsmetting met het aaltjesmiddel DD of met warmte, moge
lijkheden biedt om de jonge bomen goed op gang te krijgen, (zie verder blz. 127).

APPEL, Malus pumila Mill.

Tenuipalpus oudemansi Geyskes
De mijt, Tenuipalpus oudemansi, die sedert de beschrijving door de auteur van te
Wageningen op appel voorkomend materiaal, niet meer was waargenomen, werd te
Zevenaar door ons gevonden op appelbomen.
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Van het Laboratorium voor Entomologie der Landbouw Hogeschool kregen wij het
type-materiaal van Geyskes ter inzage, zodat wij zekerheid konden verkrijgen om
trent de determinatie. Dosse (Zeitschr. Aangew. Ent. 34 (1952-1953)587) vermeldde
dezelfde mijt voor Duitsland. Materiaal van Stuttgart-Hohenheim, afkomstig van Dosse,
hebben wij eveneens met onze preparaten vergeleken.
H o u t s c h o r s k e v e r , A nisandrus dis par F .
In Voorst werd een zeer ernstige aantasting van Jonathan door Anisandrus dispar
waargenomen. Van ruim 100 achtjarige struiken bleken er 40 te zijn aangetast. Deze
aantasting is wellicht uitgegaan van 2 door vorst beschadigde en kwijnende struiken.
Op één bedrijf is met parathionbespuitingen tijdens het uitkomen der kevers een zeer
goed resultaat verkregen.
In het algemeen kwam Anisandrus-aantasting dit jaar veel voor. Vaak bleek bij nader
onderzoek, dat de aangetaste bomen primair reeds door andere oorzaken sterk waren
verzwakt. Het is mogelijk, dat de bodemtoestand hierbij een rol speelt.
Barynotus obscurus F.
Uit de Kring Eist ontvingen wij snuitkevers van de soort Barynotus obscurus, die
schade veroorzaakten aan jonge appelboompjes door het afvreten der knoppen aan
het uieinden der takken. Het betreffende verschijnsel van deze snuitkever is bekend
en meermalen beschreven.
Rozenkever,

Phyllopertha horticola L .

In westelijk Noord Brabant werd in Mei plaatselijk ernstige schade aan de vruchtjes
van appel en peer aangericht.
In oostelijk Noord Brabant trad deze kever ook veelvuldig op, doch ernstige schade
werd niet waargenomen.
In de praktijk wordt de rozenkever veelal abusievelijk junikever genoemd, welk insect
wel algemeen, doch in veel mindere mate dan de rozenkever voorkomt.
Scolytus spp.
Van verschillende plaatsen ontvingen wij appelscheuten die beschadigd waren door
rijpingsvreterij van Scolytus mali Bechst. en Scolytus rugulosus Ratz.
Het beschadigingsbeeld, van beide ongeveer hetzelfde, bestaat uit inboorplekjes aan de
basis der sporen en de kleine zijtakjes. Tengevolge hiervan sterven de aangetaste
scheuten af. De verwelkende, neerhangende scheutjes geven een zeer typisch beeld.
Bij kers en pruim gaat dit verschijnsel gepaard met hevig gommen. Een zeer ernstig
geval zagen wij in de nabijheid van Roermond, waar men een grote partij gerooide
vruchtbomen nabij de boomgaard als brandhout had opgeslagen. Uit dit brandhout
ontwikkelden de kevertjes zich in grote aantallen, zodat de boomgaard dreigde te
worden vernietigd. Typisch was hier ook het grote aantal inboorgaatjes op de stam
men. Vooral bij kers en pruim ontstonden hierdoor grote hoeveelheden gom.
Appelsesia,

Conopia myopiformis Bkh.

Enkele malen werd in kankerplekken een aantasting door appelsesia's gevonden. De
wijfjes leggen haar eitjes bij voorkeur op de randen van beschadigingen aan takken.
De rupsen, die in Juli verschijnen, graven in de bast onregelmatige gangen en ver
oorzaken kankerachtige plekken. Dit insect werd zowel op slecht als op goed ver
zorgde bedrijven gevonden.
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Afb. 17. Appel; Campaea margaritata; de spanrupsjes ontschorsen een
appeltakje.

Campaea margaritata L.
Op enkele plaatsen, in het bijzonder op de Zeeuwse eilanden,
werd in het voorjaar een beschadiging van appeltakjes door
overwinterende spanrupjes waargenomen, (afb. 17). Deze
rupsen vraten in de winter en in het vroege voorjaar de bast
van de jonge takjes en twijgen weg. Na het opkweken kon
worden vastgesteld dat het larven waren van Campaea mar
garitata L. Dit insect overwintert als rups op de takken. De
rupsjes vreten ook in de winter op zachte dagen. Later in de
winter en in het voorjaar worden ook knoppen en jonge
blaadjes beschadigd. De verpopping heeft plaats in de grond.
De vlinders vliegen in Augustus en September.
Er is slechts één generatie per jaar. Het is de eerste maal dat
Campaea margaritata als beschadiger van fruitgewassen werd
gemeld.

Afb. 18. Appel; jonge vrucht beschadigd door rupsjes van Chloroclystis
rectangulata.

Chloroclystis rectangulata L.
Dit jaar werd schade aan jonge appelvruchten gevonden, ver
oorzaakt door rupsen van Chloroclystis rectangulata. Van
waarnemingen uit voorgaande jaren was bekend, dat deze
rupsen de bloesems kunnen beschadigen.
Toen de rupsjes in 1954 verschenen waren de bomen echter
grotendeels uitgebloeid, zodat de rupsen zich dientengevolge
met de jonge vruchtjes tevreden moesten stellen.
(afb. 18).

D a m s c h i j f m i n e e r m o t , Cemiostoma scitella Z .
De laatste jaren is vooral in Zeeland (Zuid Beveland) de aandacht getrokken door een
aantasting door de damschijfmineermot. Deze ontleent zijn naam aan de typische
op damschijven gelijkende bladmijnen, die door het rupsje worden veroorzaakt. Ook
in 1954 trad dit insect plaatselijk weer in grote getale op. Er kunnen drie generaties
per jaar voorkomen.
Drs D. J. de Jong van het I.P.O. toonde aan, dat de rupsjes, nadat zij in het najaar
de bladeren hebben verlaten, in winterspinseltjes overwinteren. Aan de takken vooral

Afb. 19. Appel spinseltje van
damschijfmineermot,
Cemiostoma scitella,
in kelkholte.

op ruwe plaatsen, in wiggen, in kelkholten van de vruchten enz., kan men de grijze
spinseltjes aantreffen (afb. 19). De bestaande literatuur is in dit opzicht onjuist of zij
vermeldt de overwinteringsvorm in het geheel niet.
Op 15 Mei 1954 waren in Zeeland 20 à 25% van de popjes uitgekomen. Spoedig
daarna werden de eitjes aan de onderzijde van appelbladeren afgezet (op peer be
langrijk minder).
In ernstige aangetaste bedrijven kon men wel 5 tot 12 eitjes per blad waarnemen. Bij
voorkeur blijkt het ras Goudreinette te worden aangetast; in elk geval vindt men de
meeste aantasting op rassen met grote bladeren.
Op 16 Augustus waren te Kapelle (Zld) volop motjes van de tweede generatie aan
wezig, terwijl tevens talrijke eieren werden afgezet.
In 1954 is op één bedrijf in Zeeland gebleken dat een bespuiting met parathion, zodra
de larfjes uit de eitjes komen, een goed resultaat opleverde.
De bestrijding zal dus waarschijnlijk op ei- en larve-waarnemingen kunnen worden
gebaseerd.
L i j s t e r b e s m o t j e , Argyresthia conjugella Zeil.
In Limburg, waar de aantasting van appel door de rupsen van het lijsterbesmotje in
vorige jaren belangrijk was, heeft men in 1954 tevergeefs naar een aantasting door
dit insect gezocht. Wat hiervan de oorzaak is, is niet bekend.
In Zeeland en Drente werd een, weliswaar lichte, aantasting gevonden.
T i e n u u r s v l i n d e r , Spilosoma menthastri Esp.
Groepjes larven van de tienuursvlinder werden enkele malen op appel en bes aange
troffen.
In het algemeen leven zij echter op onkruiden. De aangetaste bladeren worden geheel
geskeletteerd. De aantasting op fruit is echter nimmer van ernstige aard. Zodra nl.
de rupsjes groter worden, verspreiden zij zich en begeven zich weer naar onkruiden.
De vlinders, die van Mei tot Augustus vliegen, werden dit jaar in grote getale in
de vanglampen gevangen.
V o o r j a a r s u i l , Taeniocampa spp.
Ook dit jaar veroorzaakten rupsen van Taeniocampa-soorten weer beschadigingen aan
bladeren en vruchten van appel. Zo werden ernstige aantastingen gemeld uit Zeeland,
van de Zuidhollandse eilanden en uit de Bangert.
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De Taeniocampa-rups lijkt iets op de wintervlinderrups, maar is in tegenstelling
hiermee geen spanrups. Ook het beschadigingsbeeld lijkt iets op wintervlinderbeschadiging, maar is in het algemeen iets grover.
In 1954 werden de volgende soorten op fruit aangetroffen:
Taeniocampa incerta Hufn., T. stabilis View., T. gothica L. en T. gracilis F. Deze
hebben alle slechts één generatie per jaar.
De rupsen zijn actief van half Maart tot 1 Juni. Ze moeten in een jong stadium
worden bestreden, aangezien oudere rupsen weinig gevoelig zijn voor de gebruikelijke
insecticiden.
Cicade,

Tettigoniella viridis L .

Reeds jaren lang was ons een beschadigingsbeeld van appelstammetjes bekend dat
door ovipositie van een insect moest zijn veroorzaakt. Echter mocht het niet gelukken
de dader op te kweken. Dit jaar slaagden wij erin uit de typische enigszins blaasachtig
opgezwollen plekken van de bast cicadenlarven te verkrijgen. De heer Cobben (Lab.
v. Entomologie te Wageningen) verkreeg tenslotte uit een dezer larven de cicade
Tettigoniella L., waardoor deze kwestie thans is opgehelderd.
Schildluizen
Van een instituut te Wageningen ontvingen wij appel-entrijs uit de Verenigde Staten
van Noord-Amerika ter inspectie. Hierop werd de schildluis Chionaspis furfura Fitch
aangetroffen. Deze schildluis komt in Noord Amerika algemeen voor op appel, peer,
kers en Crataegus. De soort veroorzaakt soms op dezelfde manier schade als de
kommavormige schildluis, Lepidosaphes ulmi L. in ons land.
Een dergelijk geval deed zich voor met appel-entrijs uit Missouri (U.S.A.), waarop
wij de in Amerika zo gevreesde ,,Forbes scale", Quadraspidiotus forbesi Johnson
aantroffen.
Over de verspreiding van deze schildluis zijn weinig gegevens bekend. Hij komt ten
oosten van de Rocky Mountains voor, in dezelfde gebieden waar de San José
schildluis leeft. Door verschillende omstandigheden heeft deze schildluis zich in de
Verenigde Staten sterk verbreid. In de staat Indiana treedt hij ernstiger op dan de San
José schildluis. Tengevolge hiervan trekt de „Forbes scale" in de Verenigde Staten
sterk de aandacht. De waardplantenreeks is beperkter dan die van de San José
schildluis.
Aangetast worden: kers, appel, abrikoos, peer, pruim, kwee en rode bes. De hierbo
ven vermelde gegevens zijn ontleend aan het rapport over een reis van Ir P. H. van de
Pol naar de U.S.A.).
De beide bovengenoemde vondsten van schildluizen op voor wetenschappelijke doel
einden bestemd materiaal, demonstreren het gevaar dat kan ontstaan wanneer der
gelijk materiaal niet aan een grondige inspectie wordt onderworpen. Beide schildluis
soorten leven in streken, die wat klimaat aangaat niet sterk afwijken van het
West-Europese. Het dus lang niet denkbeeldig dat dergelijke schildluizen via ent
materiaal vaste voet in ons land verkrijgen.
Bonenspintmijt,

Tetranychus urticae Koch

Uit de kring Roermond ontvingen wij appels waarvan de steelholte bewoond was
door spintmijten. Na determinatie bleek dat wij te doen hadden met Tetranychus urticae,
de bonenspintmijt.
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Sinds verleden jaar heeft men in Duitsland op verschillende plaatsen deze mijten op
appel waargenomen. In sommige gevallen werd schade veroorzaakt.
In 1954 hebben wij eveneens enige malen waargenomen dat de bonenspintmijt op
appel kan voorkomen. In de omgeving van de steelholte was de schil van de inge
zonden appels zilverachtig verkleurd.
Sphaeropsis malorum Peck.
Takken van Jonathan vertoonden lichte kankerplekken. De bast vertoonde scheurtjes
en schilferde plaatselijk enigszins af. In de plekken werden pycniden aangetroffen
van de schimmel Sphaeropsis malorum Peck. Dit (de zg. New York Canker) is de
imperfecte vorm van Physalospora obtusa (Schw.) Cooke, welke in buitenlandse lite
ratuur meermalen wordt beschreven.
Deze aantasting is in het algemeen oppervlakkig. De veroorzaakte schade is dan ook
niet ernstig.

S t a m b a s i s r o t , Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn) Schroet
In het voorjaar werd door middel van een schriftelijke enquête een onderzoek inge
steld naar het voorkomen van stambasisrot in Nederland.
Uit de van een groot aantal bedrijven afkomstige gegevens bleek, dat de aantasting
over het geheel genomen meer voorkomt in zwart gehouden boomgaarden dan in
grasboomgaarden. Vooral Cox's Orange Pippin op diverse onderstammen wordt
aangetast, doch deze ziekte werd ook meermalen op andere rassen waargenomen.
Bedrijven waar voorjaarsbespuitingen met koper worden uitgevoerd blijken over het
algemeen minder last te hebben van stambasisrot.
Een groot deel der bedrijven, die in de enquête waren opgenomen, werd in het najaar
bezocht. Van een groot aantal zieke plekken werden cultures gemaakt, aanvankelijk
op agar, later ook op appel. Hierbij bleek, dat appel voor Phytophthora cactorum
een beter cultuurmedium is dan agar.
Met behulp van de appels kon deze schimmel bijna steeds worden geisoleerd, in de
schalen slechts enkele malen.
Kon in het Jaarboek 1953 (Meded. Plantenziektenk. Dienst na 124, blz. 86) reeds
een voorlopig bestrijdingsadvies worden opgesteld, thans kan dit op grond van in
1954 uitgevoerde bestrijdingsproeven ten aanzien van het voornaamste deel — het
uitsnijden der wonden — worden bevestigd. Het daarop volgende insmeren met
Bordeauxse pap in een sterkte van 4 tot 8% dient echter te worden gevolgd door
afdekken van de uitgesneden en ingesmeerde wonden met een wondafdekmiddel.
Bordeauxse pap heeft het nadeel ongustig op de wondvlakte en op de callusvorming
te werken. Een behandeling met captan had een veel mooiere wondvlakte en een
uitstekende callusgroei tengevolge. Het captan-middel werd op de uitgesneden wonden
gesmeerd in een sterkte van 4%. Het moet evenwel zeer goed mogelijk worden
geacht, dat dit percentage zonder bezwaar kan worden verlaagd.

R u w s c h i l l i g h e i d ( virus)
In het voorjaar van 1953 waren een aantal gezonde bomen van het ras Goudreinette
(rode type) voorzien van enten afkomstig van ruwschillige Goudreinetten (groene
type). Najaar 1954 droegen zowel de als toetsplant gebruikte struiken als de enten
vruchten. De vruchten van de enten waren alle ruwschillig. Ook op vruchten van enkele
toetsstruiken waren de verschijnselen thans aanwezig. De vruchten van de niet verente
contrôlestruiken waren normaal. Hierdoor werd aangetoond dat de ruwschilligheid

97

door een virus wordt veroorzaakt. Deze ruwschilligheid is een probleem in de appelteelt,
speciaal bij de rassen Goudreinette en Glorie van Holland. In Utrecht zijn de ver
schijnselen dit jaar ook gevonden bij de rassen Gravensteiner en Bramley's Seedling.
Deze virusziekte komt misschien overeen met de in Duitsland aangetroffen „Stilet
tenkrankheit".
Vorstschade
Tengevolge van de strenge winter werden verscheidene inzendingen appel met vorstbeschadiging, vooral uit het Rijn-Waal gebied, ontvangen.
Vooral Yellow Transparant op type IV vertoonde vorstplaten aan de stamvoet. Als
deze niet tijdig worden waargenomen en behandeld ontwikkelen zich op deze plekken
in sterke mate zwakteparasieten, zoals schimmels van het geslacht Valsa (imperfect
Cytospora).
De gevolgen van vorstplaten worden dikwijls aan het eveneens voor vele mensen
nog onvoldoend bekende stambasisrot, veroorzaakt door de schimmel Phytophthora
cactorum (Leb. et Cohn) Schroet. toegeschreven.
De vorst veroorzaakte eveneens een ernstig afsterven van spillen o.a. Jonathan op
type IV en IX. Door het droge voorjaar kwamen de boomjes pas laat in het blad
waardoor zij nog gedurende een extra lange periode door zwakteparasieten als de
schimmel Cylindrocarpon radiciola Wr. konden worden aangetast. De afsterving van
dergelijke boompjes wordt secundair in sterke mate versneld door het optreden van
de ongelijke houtschorskever, Anisandrus dispar. Deze kever tast voornamelijk ver
zwakte bomen aan.
Ernstige gevallen van vorstschade zijn vaak te wijten aan extreme omstandigheden in
de voorgaande herfst, waarbij de boompjes door de zachte herfst te langzaam en te
laat afrijpten.
„Manks

Codlin

verschijnselen"

In diverse streken van ons land doch vnl. in het watersnoodgebied bij Zaltbommel
werden takken van Manks Godlin met typische ingezonken plekjes met talrijke barstjes
en scheurtjes aangetroffen. De plekjes ontstonden hoofdzakelijk onder de knoppen.
Uit deze kankertjes, voorlopig betiteld als „Manks Codlin verschijnselen", konden
geen parasitaire organismen geisoleerd worden.
De afsterving van de bast doodde niet in alle gevallen het cambium, zodat in diverse
gevallen herstel mogelijk was. Er zijn aanwijzingen dat deze verschijnselen vooral
optreden onder voor de boom ongunstige omstandigheden, o.a. wat betreft de toestand
van de grond, hoewel het verschijnsel ook is voorgekomen in percelen welke geen
wateroverlast hadden gehad. Ook in 1953 werden deze verschijnselen geconstateerd,
(zie Meded. Plantenziektenk. Dienst no 124 (Jaarboek 1953) blz. 86).

PEER, Pyrus communis L.

P e r e n b l a d v l o , Psylla pyri L .
De perenbladvlo trad ook in 1954 weer veelvuldig op. De aantasting werd gemeld
vanuit de provincie Utrecht, het oosten van de Betuwe, het noorden van Limburg,
Zeeland, en andere plaatsen in het land.

98

Reeds op 8 Maart werden gevleugelde exemplaren aangetroffen.
Vooral in het oosten van de Betuwe is de perenbladvlo sterk op de voorgrond ge
treden. Op één bedrijf werd met herhaalde parathionbespuitingen geen succes geboekt.
Ook in Limburg werden vrij ernstige aantastingen waargenomen.
Het blijkt, dat dit insect zich niet spoedig laat uitroeien, gezien de jaarlijks terug
kerende aantasting in IJselstein (U.) ondanks intensieve bestrijding. In het laatst
genoemde geval worden steeds een aantal beschimmelde larven aangetroffen. Bij
determinatie te Wageningen bleek hier sprake te zijn van Cladosporium sp., een
natuurlijke vijand van dit insect.
Schildluis,

Quadraspidiotus schneiden Bachmann,, f. no v. sp.

Schildluizen van deze soort werden op 25 Februari te Rijchholt gevonden op peer.
Het is nog niet met zekerheid bekend of deze schildluis als een afzonderlijke soort
moet worden beschouwd, dan wel als een ondersoort van Q. pyri Lichtenstein, de
vruchtboom-oesterschildluis, een in ons land algemeen voorkomende soort op vrucht
bomen. Q. schneiden Bachm., die tot nu toe in ons land niet eerder is aangetroffen,
heeft zijn verspreidingsgebied in Midden-Europa.
M e e l d a u w , Podosphaera leucotricha (Ell. et Everh.) Salm.
Op enkele bedrijven werden op vruchten van het ras Doyenné du Comice ringvormige
vlekken met een grauwwit schimmelpluis aangetroffen. Op de vlekken bevonden
zich peritheciën van de appel meel dauwschimmel, Podosphaera leucotricha.
Meeldauw kan ook de vruchten van appel en peer aantasten. De jonge vruchten
worden met een wit schimmelwaas bedekt; op oudere vruchten worden de vlekken
ruw van schil en kurkachtig. Bij zware, vroegtijdige aantasting kunnen de vruchten
klein en misvormd worden. Ook kunnen zij scheuren.
Uit ons land zijn weinig meldingen over vruchtaantasting bekend. Van peer is dit
wel het geval uit Denemarken en van appel uit Zweden, Duitsland en Engeland.
S t e e 1 r o t, Diaporthe perniciosa E. et E. Marchai
De R.T.C. te Barendrecht zond ons peren, Gieser Wildeman, met een aantasting
door de schimmel Diaporthe perniciosa E. et E. Marchai (syn. fungus imperfectus
Phomopsis mali (Schultz et Sacc. Rob.).
Deze aantasting is bekend als „steelrot". De schimmel is vermoedelijk een zwakte
parasiet die o.a. saprophytisch op dood of stervend hout leeft.
Gloeodes pomigena (Schw.) Colby
In November werden uit Utrecht peren opgezonden met kleine zwarte vlekjes. Deze
bleken te zijn veroorzaakt door de schimmel Gloeodes pomigena, welke op appels vrij
dikwijls kan worden gevonden.
V r u c h t r o t , Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn) Schroet.
Vruchten, afkomstig uit boomgaarden in vrijwel het gehele land, vertoonden uitwendig
bruine rotte plekken, soms met een schimmel overtrek. Ook inwendig waren der
gelijke vruchten dikwijls grotendeels rot, terwijl de vaatbundels van het klokhuis en het
vruchtvlees steeds bruin verkleurd waren. Deze vaatbundelverkleuring, die aan het
optreden van rotte plekken voorafgaat, is kenmerkend voor dit verschijnsel, dat
veroorzaakt wordt door de schimmel Phytopthora cactorum. Vooral bomen op zwarte
grond hadden er last van.
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Door de natte weersomstandigheden is deze schimmel op de perevruchten epidemisch
opgetreden. Deze zwam leeft waarschijnlijk vrij algemeen in de grond van de
boomgaarden, van waar de aantasting vermoelijk door opspattende druppels plaats
vindt.
Verscheidene rassen werden sterk aangetast, o.a. Clapps's Favourite, Pitmaston
Duchesse, Triomphe de Vienne, Beurré Hardy en Légipont.
Ringvlekkenmozaiek

(Virus)

Het ringvlekkenmozaiek trad in een boomgaard te Lent bij een groot aantal bomen
op. In verscheidene gevallen kwamen necroses in de bladeren voor.
Zwijndrechtse Wijnpeerziekte
Vooral in de IJselstreek, echter ook hier en daar elders in het land, is reeds jaren
sprake van een achteruitgang van de Zwijndrechtse Wijnpeer. Het blad van de bomen
is hard, stug en enigszins leerachtig en geelgrauw tot grauwgroen gekleurd. De
bladrand is in het algemeen sterk gekruld en gegolfd en de middennerven schijnen
verkort te zijn. Deze afwijkingen komen zowel in oudere bladeren als in de jongste
bladeren der langloten voor, zodat vorst als oorzaak van de bladafwijkingen niet in
aanmerking komt. De meeste gekrulde bladeren vertonen aan de bladachterzijde een
bruine, zeer oppervlakkige verkleuring der middennerven.
Het hout van zulke bomen is in het algemeen bros en de takken breken gemakkelijk.
De groei is minder, soms zelfs uitgesproken slecht. Er komen soms kale takken voor
met armoedige rozetten van zeer kleine bladeren. Door een sterke snoei kan men
gedurende een jaar enige verbetering krijgen, daarna wordt de toestand echter weer
even slecht als voorheen.
De vruchten rijpen vroeg, blijven klein en kleuren vrij sterk. De vruchtbaarheid gaat
vrij snel achteruit. Soms blijken de haarwortels dood te zijn.
Deze verschijnselen worden verspreid in de gehele IJselstreek aangetroffen, zowel op
zandgronden als op klei- en zavelgronden, bij oude bomen in de boomgaard en
bij jonge bomen op de kwekerij, zowel bij veredeling op kwee als op zaailing.
Deze afwijking breidt zich volgens de fruittelers uit.
In vele gevallen komen de verschijnselen taksgewijs voor in de boomkronen. Op
één bedrijf meende men overgang van een zieke naar een gezonde boom te con
stateren.
Voor zover bekend vertonen geen andere rassen deze verschijnselen, uver de oorzaak
is nog niets bekend.
ABRIKOOS, Prunus armeniaca L.
S c h i 1 d 1 u is, Parlatoria oleae Colvée
Op uit Griekenland afkomstig enthout van abrikoos werd de schildluis Parlatoria
aleae Colvée aangetroffen. Het betreft hier een mediterrane soort, die in Nederland
niet wordt gevonden. In Algerije womt deze schildluis vooral voor op abrikoos, peer,
pruim en roos; aan deze planten kan zware schade worden toegebracht.
PERZIK, Prunus persica Batsch
Botrytis cinerea Pers.
Algemeen werd bij kasperziken in het Westland schade ondervonden van een door
Botrytis cinerea veroorzaakt vruchtrot.
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Afb. 20. Perzik; vrucht met barstjes, veroorzaakt door
schurft, Fusicladium carpophilum.

S c h u r f t , Fusicladium carpophilum Thüm.
( = Cladosporium carpophilum Thüm.)
In toenemende mate wordt melding ge
maakt van ernstige schurftaantasting bij
perzikvruchten. Zo trad deze schimmel o.a.
in Utrecht, Noord-Holland en midden Lim
burg sterk op. Bij determinatie bleek Fu
sicladium carpophilum in het spel te zijn.
Deze schimmel kan zowel onder glas als
buiten schadelijk worden. De vruchten ver
tonen tot 5 mm grote donkere vlekken. In
ernstige gevallen kunnen de vruchten gaan
scheuren en gommen, (afb. 20).

Afb. 21. Perzik; figuurbont, virus; gele vlekken en
banden in de bladeren.

F i g u u rb o n t (Virus)
Tezamen met de N.A.K.-B. en de R.T.V.D.
werd het figuurbontprobleem in de boom
kwekerijen nogmaals onder de lope geno
men (afb. 21). Aangezien in de voorgaande
jaren is gebleken, dat het op de kwekerijen
mogelijk is door strenge selectie een onderstammensortiment zonder' figuurbontverschijnselen te verkrijgen, zal in het vervolg
bij de keuring door de N.A.K.-B. streng
op het voorkomen van figuurbont worden
gelet. Het zal aanbeveling verdienen per
ziken, amandels en abrikozen niet meer
op blauwe kroos te veredelen. Bovendien
zijn nog enkele andere maatregelen voor
gesteld. Zo zal volledige zuivering van
voor waarmerking bestemde percelen ver
plicht worden gesteld.
Kno pva1
Vooral bij perziken in verwarmde kassen, doch ook in koude kassen, kan soms een
ernstige knopval optreden. Vatbaar zijn vooral de rassen Amsden, Madame Rogniat.
Lady Palmcrston en La France.
Dit verschijnsel, waarvan nog weinig bijzonderheden bekend zijn, wordt toegeschreven
aan een te lage luchtvochtigheid in het najaar, waardoor de knoppen verdrogen. Het zal
met het oog hierop dus goed zijn om ook nâ de oogst nog water te geven, teneinde
de grond- en luchtvochtigheid te verhogen.
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Scheuren

van

vruchten

Vooral bij Rode Baltet in kassen in het Westland trad dit verschijnsel veelvuldig op
en in sommige gevallen vrij ernstig.
Spuitschade
Bespuitingen met Gesaspint veroorzaakten in het Westland bij perziken in kassen
enkele malen een zeer ernstige bladval.
Een eveneens ernstige bladval en ernstige vruchtval traden op in een kas te Wageningen na een parathionbespuiting in het voorjaar. In dit geval bleken vooral de
struiken bij de luchtramen (die niet goed afsloten) veel te hebben geleden. De verschil
len tussen nachttemperatuur (vrij strenge nachtvorst) en dagtemperatuur waren
bovendien groot.
In het Westland veroorzaakte TEP en soms ook parathion grote schade, indien
deze middelen met een stoomvernevelaar waren verneveld.

DRUIF, Vit is vinifera L.
T h r i p s, (Thysanoptera)
In 1954 was de thripsaantasting bij druiven in het Westland groter dan in 1953. De
oorzaak hiervan is waarschijnlijk gelegen in het feit, dat in 1954 vóór de bloei
minder aandacht aan de spintbestrijding is besteed, waardoor ook thrips vaste voet
op het gewas kon krijgen.
M e e l d a u w , Uncinula necator (Schw.) Burr.
Vooral in jonge bomen in kassen, waar nog andere culturen aanwezig zijn en de
luchtvochtigheid dus in de regel hoger is, trad in 1954 meer meeldauw op dan
in andere jaren.
Botrytis cinerea Pers.
Door het aanhoudende vochtige weer kwam in het Westland veel Botrytis in de
druiventrossen voor.
Dode

armziekte,

Phomopsis sp.

Deze ziekte neemt in het Westland nog steeds toe.
Men ziet het verschijnsel vooral veelvuldig in het ras Black Alicante. Dit komt niet
doordat dit ras gevoeliger is, maar omdat de meeste bomen tot dit ras behoren. Ook het
ras Golden Champion is gevoelig.
Dat de ziekte zich de laatste jaren meer openbaart, komt waarschijnlijk doordat men
thans veelvuldiger oudere bomen in de kwekerijen aantreft. Hierbij komt de ziekte
gewoonlijk het eerst tot uiting.
Lamsteligheid
Lamsteligheid bij druiven kwam in het Westland in mindere mate voor dan in
voorgaande jaren, waarschijnlijk doordat de waterverdamping als gevolg van de hogere
luchtvochtigheid minder was.
Spuitschade
Als gevolg van het vernevelen van TEP en parathion met stoomvernevelaars trad in
het Westland plaatselijk schade op. Op de vruchten van witte druiven onstonden
paarsblauwe vlekken, terwijl bij blauwe druiven dauwbeschadiging voorkwam.
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KRUISBES, Ribes grossularia L.
Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn) Schroet.
Uit Boskoop werd ernstige aantasting van kruisbes door de schimmel Phytophthora
cactorum (Leb. et Cohn) Schroet ontvangen.
Een soortgelijke aantasting is uitvoerig beschreven in de Jaarverslagen van de P.D.
1920-1921, 1925 en 1931.

ZWARTE BES, Ribes nigrum L.
R o n d k n o p , Eriophyes ribis Nal.
Rondknop kwam in zeer ernstige mate voor bij zwarte bes in de omgeving van
Hoorn en in Zuid-Holland.
Bestrijdingsproeven met diverse middelen gaven in vorige jaren onvoldoende resul
taten.
In de winter 1953-1954 is een proef uitgevoerd, waarbij enkele gehele, sterk met
rondknop bezette struiken in de gasinstallatie één en twee keer met een tussenpoos
van 14 dagen werden gegast met 5 g blauwzuur per m3 gedurende 5 uur bij 15PC,
tterwijl ook enkele struiken gedurende een half uur in een '/2-procentige Aretanoplossing werden gedompeld. Tenslotte ondergingen enkele struiken een warmwater
behandeling (resp. 10 min. 45° C, 20 min. 43° en 30 min. 41V2J C).
Bij de tellingen, die kort na de behandeling en enige tijd later werden uitgevoerd,
bleek dat door de begassing en de warmwaterbehandelingen alle mijten in de knoppen
waren gedood.
De Aretan-behandeling vertoonde geen verschil met de onbehandelde controlestruiken, d.w.z. hierbij werden normale aantallen levende mijten aangetroffen.
In December 1954 werden de struiken, die in de zomer geen van alle bespoten
werden, nogmaals gecontroleerd. De met warmwater behandelde struiken hadden
nog praktisch geen rondkop. Bij de éénmaal met blauwzuur begaste struiken was
eveneens slechts een zeer geringe rondkopbezetting aanwezig. De tweemaal begaste
en de met Aretan behandelde struiken zijn in de loop van het voorjaar gestorven.
De onbehandelde struiken bleken flink met rondkop te zijn bezet.
Er kan dus worden gezegd, dat zowel een warmwaterbehandeling der struiken als
een éénmalige begassing met blauwzuur goede resultaten geeft.

FRAMBOOS, Rubus idaeus L.
G r a a f w e s p , Ectemnius rubicola Duf. et Per.
In Augustus ontvingen wij van een instituut te Wageningen een levende frambozenstengel waarin zich het nest van een graafwesp bevond.
Het bleek dat wij hier te doen hadden met de soort Ectemnius rubicola Duf. et Per.
De wijfjes van deze graafwesp boren een gang in stengels met zacht merg. In de op
deze wijze gemaakte holte worden nu cellen aangebracht, die worden opgevuld met
verlamde vliegjes. In elke cel wordt een ei gedeponeerd. De larven van deze graafwespen voeden zich met de verlamde vliegjes. Werkelijke schade veroorzaken deze
wespen niet.
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Frambozengalmug,

Thomassiniana theobaldii Barness

Reeds in Maart werden in Limburg larven van deze mug op de stengels aangetroffen.
Volgens de beschikbare literatuurgegevens overwinteren de larven in een cocon in de
grond en verpoppen in het voorjaar. De eerste muggengeneratie komt in Mei tevoor
schijn en de eerste larven op de stengels kunnen dan omstreeks begin Juni worden
gevonden.
De waarneming in Limburg komt hiermee dus niet overeen, tenzij het hier op de
stengels overwinterde maden betreft.
De muggen zijn zeer klein, ongeveer IV2 mm lang en bruin gekleurd. De eitjes
worden afzonderlijk of in groepjes afgezet op de frambozenstengels op plaatsen, waar
de epidermis is gebroken (groeispleten enz.), mits deze plekken nog niet zijn verdroogd.
De meeste eitjes worden afgezet in de eerste 24 levensuren van de mug, mits de
weersomstandigheden gunstig zijn. Lage temperaturen kunnen de eiafzetting één of
enkele dagen vertragen. Binnen een week komen de eitjes uit en de aanvankelijk door
schijnende maden kruipen tussen de opperhuidschilfers en de bast naar de plaatsen,
waar de opperhuid nog vastzit. Hier voeden zij zich aan de nog intact zijnde weefsels.
De larven maken drie vervellingen door. De volwassen larve is meestal rose, soms
oranje gekleurd en ongeveer 1 mm lang.
Als gevolg van deze aantasting verkleuren de bastweefsels en ontstaan duidelijke
donkerbruine stippen en later grotere vlekken in de bast en in het weefsel direct
boven en onder de aantastingsplaats. In de voorzomer kan men deze bruinzwarte
iets ingezonken plekken dikwijls aan de voet van jonge stengels aantreffen.
Gemiddeld na drie weken zijn de larven volwassen. Zij laten zich dan op de grond
vallen en maken in de bovenste grondlagen rond de frambozenstengels een cocon,
waarin zij verpoppen. De totale levenscyclus duurt ongeveer 26-49 dagen, afhankelijk
van de omstandigheden. In Engeland treden 3-4 generaties per jaar op.
De door de larven beschadigde weefsels schijnen een zeer gunstige voedingsbodem
te zijn voor stengelschimmels Leptosphaeria coniothyrium (Fuck.) Sacc., Diaporthe
vostellata (Fries) Nitschke en Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc.
De galmugaantasting kan worden bestreden door vóór het begin der eerste vlucht
(ongeveer laatste week van April), in de bovenste grondlagen rondom de frambozenstruiken 2 kg lindaanstuif-7 % per are in te werken. De uit de poppen komende
muggen worden hierdoor gedood. De op de stengels aanwezige larven kunnen wor
den bestreden door enkele krachtige bespuitingen der stengels (vooral ook de sten
gelvoet) met 90 cc parathionspuit-25% per 100 1. water.

D w e r g z i e k t e (virus)
Deze virusziekte trad ook dit jaar weer in belangrijke mate op in westelijk NoordBrabant en in Zeeland.
Het I.P.O. toonde reeds aan, dat het virus een vrij lage inactiveringstemperatuur heeft.
Met een warmwaterbehandeling van stek werden daar gunstige resultaten verkregen.
Teneinde na te gaan of dit ook voor gehele moerplanten geldt, werd in Maart 1954
door ons op een aantal dwergzieke frambozenstruiken, nadat deze van grond waren
ontdaan, een warmwaterbehandeling toegepast. De tijdsduur hierbij varieerde van
10-60 minuten bij temperaturen van 43° C en 45° C. De struiken werden vervol
gens op het proefveld opgeplant. Bij controle in het najaar van 1954 bleek, dat geen
der behandelingen afdoende resultaat had opgeleverd. Over enkele behandelingen
kon nog niet met zekerheid worden geoordeeld.
In 1955 zal daarom nogmaals een controle worden uitgevoerd.
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Afb. 22

Bij een bezoek aan de Bommelerwaaid
bleek, dat vele wilde bramen in wegbermen
e.d. dwerggroeiverschijnselen vertonen. Ook
de cicade Macropsis fuscula Zett., die het
dwergziektevirus overbrengt, werd daar ge
vonden. Bij de opbouw van dit nieuwe
frambozenteeltcentrum zal het van belang
zijn aan deze feiten de nodige aandacht te
besteden.

Afb. 23

De dwergziekteverschijnselen bij frambozen
worden in het algemeen pas in het jaar,
volgend op de infectie, zichtbaar, behalve
indien de infectie zeer vroeg in het seizoen
heef plaats gehad. Aanvankelijk treft men
dan ernstige bloemafwijkingen aan (afb.
22, 23, 24). De kelkblaadjes zijn sterk ver
groot, de bloem kan vergroenen of geheel
afsterven. Later treedt de eigenlijke dwerggroei op. Er ontwikkelen zich geen nor
male krachtige draagtakken meer, maar
uitsluitend vele korte spichtige onvrucht
bare scheutjes. Binnen korte tijd sterven
dergelijke struiken af.

Afb. 24

Afb. 22. Framboos, dwergziekte, virus; bloem is doorge
groeid, zodat zich boven een krans van vergrote
kelkblaadjes een nieuwe vruchttak heeft ont
wikkeld.
Afb. 23. Framboos; dwergziekte, virus; van de oorspron
kelijke bloem hebben enkele randstandige vrucht
beginsels zich tot besjes ontwikkeld; het centrale
deel is doorgegroeid en heeft een nieuwe vruchttak ontwikkeld.
Afb. 24. Framboos; dwergziekte, virus;
vergroende bloemen met vergrote kelkbladeren.

BRAAM, Rubus fruticosus L. var.
Stengelziekten
Algemeen kwamen dit jaar meldingen binnen over een ernstig optreden van stengel
schimmels bij bramen. De eerste berichten kwamen in April uit het land van Maas
en Waal. Vanaf Mei was deze aantasting op bedrijven langs de Veluwerand zelfs
buitengewoon ernstig. Ook uit Zutphen kwam in September een soortgelijke melding.
In het bramenteelt-centrum in de Bommelerwaard is de toestand ernstig.
In bepaalde tijden van het jaar verdienen sommige bramenpercelen de aanduiding
bramencultuur praktisch niet meer. Men verbaast zich dat dergelijke percelen nog
worden gehandhaafd en nog opbrengsten hebben, die de handhaving schijnen te recht
vaardigen.
Helaas is tot nu toe het onderzoek naar een chemische bestrijding van dit complex
van stengelziekten zonder belangrijke resultaten gebleven. Het ziet er veeleer naar
uit, dat — zolang de biologie van de verschillende parasitaire schimmels, die hier een
rol spelen, niet nauwkeuriger bekend is — zal moeten worden volstaan met een
voorkoming van infectiemogelijkheden door een andere cultuurwijze en door grotere
bedrijfshygiëne. In deze richting zijn ongetwijfeld nog resultaten te bereiken.

AARDBEI, Fragaria hybr.
M i l l i o e n p o t e n , Blaniulus guttulatus Bosc.
Reeds enige malen werd het optreden van de millioenpoot Blaniulus guttulatus Bosc.
in de vruchten van aardbeien vermeld (verslagen P.D.). Wederom werd dit verschijnsel
in een particuliere tuin te Valkenburg-Houthem (L.) waargenomen. Te Heerlen tastte
dezelfde millioenpoot pas gepote aardappelen aan; het gewas had reeds geleden van de
droogte.
Zwartwortelrot
Er werd een aantal inzendingen ontvangen van zwartwortelrot, waarbij steeds het aaltje
Pratylenchus penetrans (Cobb.) Sher et Allen in de wortels voorkwam.
Vorstschade
In Noord-Brabant en in de Betuwe hebben de aardbeien in 1954 in het algemeen nogal
wat geleden van de vorst. Er was echter een groot verschil tussen hoog en laag
gelegen percelen, terwijl ook de hoedanigheid van de grond van invloed was. Een
van de voornaamste factoren was wel het al of niet met stro afgedekt geweest zijn
der bedden. De tijdig gedekte bedden bleken er het beste te zijn afgekomen.
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HO UTIGE GEWASSEN
ALGEMEEN
Grondmoeheid
Door uitgebreid onderzoek kon worden aangetoond dat de in de boomkwekerij zeer
gevreesde „grondmoeheid" wordt veroorzaakt door vrijlevende wortelaaltjes, voor
namelijk Pratylenchus penetrans (Cobb.) Sher et Allen.
De aaltjes blijken in de wortels van zeer veel gewassen te kunnen leven, doch slechts
bepaalde gewassen, zoals boomkwekerijgewassen en aardappelen, blijken duidelijk
hieronder te lijden.
Sommige ongevoelige gewassen bleken veel aaltjes aan te kweken (granen), andere
weinig (bieten). Ondanks het feit dat granen niet lijden, zijn zij op besmet terrein
slechte voorvruchten voor boomkwekerijgewassen. Door nader onderzoek moet ge
tracht worden de meest gunstige vruchtopvolging te vinden.
Van direct belang voor de praktijk bleek de mogelijkheid om op zwaar besmette
grond door één grondontsmetting met het aaltjesmiddel DD minstens gedurende twee
jaar achtereen goede boomkwekerijgewassen te telen.
Er zijn aanwijzingen verkregen dat plantgoed van besmette grond een gezonde groei
zal vertonen bij uitplanten in gezonde grond (zie verder blz. 127).
ELS, Alnus glutinosa Gaertn.
Afsterving
Via het kringkantoor Naaldwijk ontvingen wij afstervende elzentakken, secundair
aangetast door de schimmel Cryptospora suf fusa (Fr.) Tul. (fungus imperfectus Cryptosporium reesii Cda.).
Deze uit Denemarken, België en Duitsland bekende afsterving van meestal 12-20
jaar oude bomen, die meestal een vroegtijdige overvloedige vruchtbaarheid en kreupelgroei vertonen, moet aan nog onbekende, uitwendige oorzaken worden geweten.
Vermoedelijk dient de oorzaak te worden gezocht in niet aan ons klimaat aangepast
plantgoed.
Daar in ons land de elzen, die voor weg- en singelbeplantingen, windschermen e.d.
dienen, meestal na 5-8 jaar worden omgehakt, komt het probleem voornamelijk bij
in het wild groeiende elzen naar voren.

ES, Fraxinus exelsior L.
S p i n t , Schizotetrany chus schizopus Zacher
Bladeren van essen uit Tegelen waren opvallend en in in sterke mate bont. De gele
vlekken bleken in dit geval te zijn veroorzaakt door de mijt Schizotetranychus schizopus
Zacher. Deze in Nederland vrij algemeen voorkomende mijt overwintert als ei. Behalve
es worden ook populier en wilg aangetast.

GOUDEN REGEN, Laburnum anagyroides Med.
Ceratophorum setosum Kirchn.
Verschillende malen is op bladeren van Laburnum anagyroides de schimmel Cerato-
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phorum setosum Kirchn. gevonden. Deze schimmel veroorzaakt ongelmatige bruine
bladvlekken. De aantasting kan zo ernstig worden dat de plant afsterft.
Ceratophorum setosum is eveneens een bekende bladvlekkenveroorzaker van lupine.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de aantasting van Laburnum in de boom
kwekerijen van Lupinus uitgaat. Mogelijk hebben wij hier te maken met twee verschil
lende physiologische rassen.

LIGUSTER, Ligustrum ovalifolium Hassk.
V r ij l e v e n d e

wortelaaltjes,

Pratylenchus penetrans (Cobb.) Sher et Allen

Van een ligusterheg met opvallende slechte plekken bleken de wortels zwaar aangetast
te zijn door P. penetrans. Op de slechte plekken was het aantal aaltjes in de wortels
steeds duidelijk hoger dan in de aangrenzende betere gedeelten. P. penetrans moet
hier wel als de oorzaak van de slechte plekken worden gezien, gezien de schade die
dit aaltje in het algemeen aan houtige gewassen toebrengt. Zie ook blz. 107 en 127.

POPULIER, Populus spp.
R o e s t , Melampsora spp.
In het algemeen trad in 1954 in vrij sterke mate roest bij pupulieren op, wat soms
tot vervroegde bladafval aanleiding gaf.
M o z a i e k (virus)
In toenemende mate komt op kwekerijen bij diverse populierensoorten en -rassen
een mozaïekverschijnsel voor, waarbij in de bladeren een lichtgroene verkleuring
der fijnere nerfjes optreedt. Ook bij bomen in weg- en boomgaardbeplanting is op
verscheidene exemplaren dit mozaïek aangetroffen. Uit waarnemingen bleek duidelijk
de verbreiding van het mozaïek d.m.v. stekken afkomstig van zieke bomen. Er zijn
tot nog toe geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vector.

ROOS, Rosa hybr.
Het

Amerikaanse

zwart,

Mycosphaerella rosige na Ell. et Everh.

Deze schimmelaantasting, die wel enige overeenkomst vertoont met het gewone zwart,
Peronospora sparsa Berk., treedt de laatste jaren steeds sterker op. In tegenstelling
met Peronospora veroorzaakt Mycosphaerella een zeer plotseling na de aantasting
optredende bladval, vooral van het oudere blad.
In de bladeren ontstaan paars-omrande bruine vlekjes, welke aan brandvlekken doen
denken. Op oudere vlekken kunnen de vruchtlichamen als zwarte puntjes worden
aangetroffen.
Het blijkt dat aantasting door deze schimmel vooral optreedt, indien weinig of niets
aan de meeldauwbestrijding is gedaan. Zwavel en koper hebben vermoedelijk t.o.v.
Mycosphaerella rosigena een preventieve werking. Door het gewas licht te zwavelen
of met een koperpreparaat te bespuiten zal men een ernstige aantasting dus kunnen
voorkomen.
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Afb. 25. Sering; ringvlekkenmozäiek;
vergeling van de bladtop en mis
vorming als gevolg van de aan
wezigheid van een gele band
dwars over het blad.

SERING, Syringa hybr.
Ringvlekkenmozäiek
( virus)
Een in het buitenland reeds bekende
virusziekte van seringen komt ook in
Nederland voor. In de bladeren ont
staan lichtgroene of gele smalle golf
lijnen of ringen en brede gele banden
(afb. 25). Soms is een door een lichte
band van de rest van het blad afgesnoerde bladtop geel verkleurd. In die gevallen, waar de brede banden aanwezig zijn,
is het blad soms ernstig misvormd. De groei van ernstig aangetaste seringen is dikwijls
iets minder krachtig.
Deze virusziekte is in ons land op vele kwekerijen aanwezig, de schade is in het
algemeen echter slechts gering.

SPAR, Picea spp.
S c h i l d l u i s , Dynaspidiotus abietis Schrank
Op fijnspartakjes, afkomstig uit Roermond, troffen wij de schildluis Dynaspidiotus
abietis aan. Deze schildluis die op de naalden van verschillende coniferen voorkomt,
is in ons land reeds enige malen eerder waargenomen. Vondsten zijn ons uitsluitend
bekend uit Limburg.
Gebreksziekte
Een perceeltje fijnspar, Picea abies Karsten, vertoonde een zeer onregelmatige groei
en vergeling van de naalden. De oorzaak is vermoedelijk te wijten aan kaliumgebrek,
wellicht tevens magnesiumgebrek. Naar analogie van soortgelijke symptomen bij
grove den, Pinns silvestris L., werd aangeraden 2,5-3,0 kg patentkali per are te
strooien.

SPIRAEA, Spiraea thunbergii S.
L o o d g l a n s , Stereum pupureum Fr.
In de tuin van een groot ziekenhuis te Deventer werd een hevige aantasting door
loodglansziekte waargenomen aan een 400 m lange haag van Spiraea thunbergii S.,
welke voor 100% was aangetast. Er kwamen zeer veel vruchtlichamen van de zwam
op voor. Aangeraden werd de haag zo snel mogelijk te rooien en te verbranden om
aantasting van de in de onmiddellijke nabijheid staande Prunussoorten te voorkomen.
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TAMARISK, Tamarix spp. F.
Scheutsterfte,

Botrytis cinerea Pers.

In September werd op grote schaal op verschillende kwekerijen afsterven van scheuten
van diverse Tamarix-soorten aangetroffen. Dit verschijnsel kwam in 1953 voor het
eerst onder onze aandacht. De blaadjes worden geel, waarna de scheutjes geheel of
gedeeltelijk afsterven en bruin worden. Op dergelijke scheutjes konden steeds kleine
bruine vlekjes met een grauw schimmelpluis worden aangetroffen. Het boven dit
plekje gelegen scheutgedeelte sterft af.
Dit bruin worden van Tamarix is het gevolg van een aantasting door de schimmel
Botrytis cinerea. Het is vrijwel zeker dat deze aantasting door het natte weer sterk
in de hand is gewerkt.

VIBURNUM, Viburnum lantana L.
Honingzwam,

Armillaria mellea (Vahl.) Quél.

In de omgeving van Deventer werden zaden van Viburnum lantana aangetast door
de honingzwam. Dit verschijnsel werd waargenomen in een stratificeerbak op een
boomkwekerij op ontgonnen bosgrond, waar ook bosgrond in de bak werd gebruikt.

WILG, Salix alba L.
Verstikking
Op de kwekerijen van het Staatsbosbeheer in de omgeving van Baarn bevonden
zich enkele percelen met in het voorjaar geplante Salix alba variëteiten, bestemd
voor beplanting van rijkswegen, die ernstige verschijnselen van afsterving op alle jonge
loten vertoonden.
De oorzaak was waarschijnlijk gelegen in het feit dat hst wortelstelsel van de juist
zeer diep geplante bomen, niet aangepast was aan de wateroverlast, veroorzaakt door
de hevige regenval van de zomermaanden. Deze wateroverlast veroorzaakte bij deze
nog niet voldoende bewortelde bomen zuurstofgebrek met als gevolg verwelking van
de jonge zijluien en de twijgeinden. Tevens zag men verdorringsverschijnselen op oudé
bladeren. Doordat dergelijke verzwakte bomen gevoelig zijn voor schimmelaantasting,
ontstonden ook kankertjes van Phoma sp.

KRUIDACHTIGE GEWASSEN
EN HOUTIGE KASPLANTEN
ALGEMEEN
Stengelaaaltjes,
Bladaaltjes,

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Aphelenchoides sp.

Er werden een aantal gevallen geconstateerd van Aphelenchoides ritzemabosi bij
Saintpaulia en Chrysanthemun indicum en van stengelaaltje bij Phlox. Bij Phlox werd
tevens een gemengde aantasting van A. ritzemabosi en stengelaaltje geconstateerd.

110

W o r t e l a a l t j e , Meloidogyne sp., Pratylenchus sp., Hoplolaimus uniformis Thorne
Evenals het vorige jaar werden weer in verscheidene gevallen slechte groeiverschijnselen
geconstateerd bij vaste planten en andere kruidachtige siergewassen, welke samengingen
met aantasting door een of meer van de bovengenoemde wortelaal tjessoorten. Het
toepassen van grondontsmetting ter bestrijding van deze „moeheidsverschijnselen" werd,
o.a. via de Tuinbouwgids, bij de praktijk geïntroduceerd. Er zijn gevallen geconstateerd
waar op zwaar zieke grond één behandeling gedurende twee jaren goede gewassen
leverde.
Virusachtige verschijnselen

in

vaste

planten

In kwekerijen in de omgeving van Leiden werden bij verscheidene vaste planten virus
achtige verschijnselen gevonden. In de komende jaren zal getracht worden hierin een
beter inzicht te verkrijgen, o.a. wat betreft de veroorzaakte schade.
ACHILLEA, Achillea ptarmica L.
Schizothyrioma ptarmicae (DC.) v. Höhn.
Bij het onderzoek naar de ziekten van vaste planten werd in de kring Leiden, een
naar het zich laat aanzien vrij ernstige schimmelziekte van „knoopjes", Achillea
ptarmica L. var. multiplex Heim „Perry's White Perry" geconstateerd.
Deze aantasting was te wijten aan de schimmel Schizothyrioma ptarmicae (DC.)
v. Höhn.
Bij een vijftal kwekers werd deze aantasting alleen op „Perry's White" en niet op de
verwante variëteit „The Pearl" waargenomen.
Meer uitvoerige gegevens zijn vermeld in T. Plantenziekten 60 (1954): 251—252.
ANJER, Dianthus caryophyllus L.
Bacterie-verwelkingsziekte,

Pseudomonas caryophylli Starr et Burkh.

Door het Proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas te Naaldwijk werden
anjers opgezonden om na te gaan, wat de oorzaak van de verwelking was. De isolaties
leverden uitsluitend bacteriën op, behorend tot de soort Pseudomonas caryophylli
Starr et Burkh.
Een typisch uiterlijk symptoom van deze ziekte is het slap hangen van de bladeren
(afb. 26). De voor anjers zo kenmerkende krul in het blad verdwijnt, terwijl het blad
zelf een vaal groene tint krijgt. Inwendig ziet men op dwarsdoorsnede van de stengel
bruine plekken, meestal scherp begrensd. In ver
gevorderd stadium treedt totale verwelking op.
Het is in de eerste plaats van belang gezond stek.
materiaal te gebruiken.
\

Afb. 26. Anjer; bacterie-verwelkingsziekte, Pseudomo
nas caryophylli; inoculatie-proef;
links gezonde plant; tweede, derde en vierde
van links: toenemende verwelking, bladeren
hangen slap en zijn vaal-groen van kleur.
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ANTHURIUM SPP.
Botry.tis-stip,

Botrytis cinerea Pers.

De in de Tuinbouwgids vermelde vlekken bij Anthurium, toegeschreven aan ongunstige
weersomstandigheden, worden hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de schimmel
Botrytis cinerea Pers., de grauwe schimmel.
Deze aantasting is te vergelijken met het Botrytis-stip (de zg. „gost-spot") van tomatenvruchten.
Septoria anthurii Kotthoff.
Uit Utrecht ontvingen wij materiaal van een ernstige aantasting van Anthurium
scherzerianum Schott, door de schimmel Septoria anthurii Kotthoff.
Deze schimmel wordt in de Nederlandse voorlichtingsliteratuur abusievelijk Septoria
azaleae Vogl. genoemd. Septoria azaleae is de veroorzaker van de bekende bladvlekkenziekte van Azalea indica.
De door Kotthoff in 1941 voor het eerst vermelde en beschreven Septoria anthurii
is vrijwel zeker identiek met de Septoria-soort vermeld in het „Verslag over de werk
zaamheden van den Plantenziektenkundige Dienst in het jaar 1934" blz. 26, 1936.

A RA LI A SP.
M ij t, Tarsonemus pallidus Banks
Een zeer merkwaardige beschadiging van Aralia leerden wij dit jaar kennen door
een inzending uit Goes. De bladeren zagen eruit alsof zij door groeistof waren be
schadigd. Zij vertoonden sterke deformatie-verschijnselen door het kromtrekken van
de nerven en sterke rimpeling van de bladoppervlakte vooral aan de bovenzijde der
bladeren. Deze beschadiging bleek te zijn veroorzaakt door de mijt Tarsonemus pallidus
Banks.
Het is ons gebleken dat de mijten met succes kunnen worden bestreden door het
gewas te bespuiten of te bestuiven met een zwavelmiddel, mits de behandeling met
zorg wordt uitgevoerd. Men dient er vooral voor te zorgen dat de onderkant van
de bladeren en het vegetatie-punt goed wordt geraakt, daar deze mijten verborgen
leven. In de meeste gevallen zijn een of twee herhalingen van de behandeling nood
zakelijk.
Het blijkt dat Hedera en Fatshedera op dezelfde wijze worden aangetast. Ook van
Nertera kennen wij een beschadigingsbeeld, veroorzaakt door deze mijt. Nertera
sterft tengevolge van deze aantasting vrij spoedig af.

BILBERG1A SP.
S c h i l d l u i s , Diaspis bromeliae Kern.
Een Bilbergia uit een partij Bromeliaceae, geïmporteerd uit de botanische tuin te
Montreal (Canada), bleek bij inspectie te zijn aangetast door een schildluis, Diaspis
bromeliae Kern. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een uit Amerika afkomstige
tropische soort, die echter alom in kassen wordt aangetroffen. Een van de gewone
waardplanten is ananas.
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CAMELLIA JAPONICA L.
Phyllosticta camelliae West.
Uit Leiden werden bladeren van Camellia japonica met bladvlekken, veroorzaakt door
de schimmel Phyllosticta West, ingezonden.
Deze bladvlekken ontstaan primair door ongustige groeiomstandigheden.
Camellia's vormen ook gele vlekken op de bladeren, die uiteindelijk necrotisch kunnen
worden, indien de zuurgraad van de grond te hoog is. De meest gewenste pH is 4-4,5.
CINERARIA SP. (= Senecio sp.)
Typhula sp.
Een monster grond van een Middelburgse kweker, bevatte een zeer groot aantal kleine
Sclerotien van een Typhula soort. De schimmel remde de groei van de Cinerariaplantjes in sterke mate. Waarschijnlijk is deze schimmel al met het grondmengsel
meegekomen.
Verticillium dahliae Kleb.
Uit Aalsmeer afkomstige Cineraria planten werd de schimmel Verticillium dahliae
Kleb, geisoleerd.
De symptomen van deze aantasting geleken veel op die welk veroorzaakt worden
door Phytophthora cryptogea en verwante soorten.

CISSUS ANTARCTICA L.
Bladvlekken
Uit Lent zond men ons planten van Cissus antarctica met bladeren met duidelijke,
iets hoekige bladvlekken van niet parasitaire aard. De oorzaak bleek een te lichte
standplaats te zijn.
Deze plant reageert ook met deze bladvlekken op te veel water.
CYCLAMEN PERSICUM HYBR.
Cylindrocarpon radicicola Wollenw.
Bij Cyclamen uit Maarssen werd de schimmel Cylindrocarpon radicicola Wollenw.
gevonden op vlekjes van de bladstelen. De stelen breken soms. Deze schimmel kwam
echter ook op de wortels en knol voor, tezamen met Thielaviopsis basicola (Beck, et
Br.) Ferr. Het is bekend dat Cylindrocarpon radicicola deze aantasting van jonge
Cyclamenplantjes kan veroorzaken.
Bladmisvorming
Uit Leiden zond men ons jonge plantjes met bladmisvorming. Dit betrof hoogst
waarschijnlijk geen virusziekte, doch een erfelijke eigenschap die met het zaad kan
overgaan. Om deze reden werd aangeraden om zaad te winnen van gezonde planten
die ook in de jeugd geen misvorming vertoond hebben. Op latere leeftijd kan het
verschijnsel namelijk verdwijnen.
Een tweede belangrijke niet-parasitaire oorzaak van bladmisvorming kan een te hoge
zuurgraad van de grond zijn. Deze jonge plantjes vragen nl. een pH van 5,5-6,5.
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DAHLIA, Dahlia sp.
Chloranthie
In Middelburg werden Dahlia's met chloranthie, vergroeing van de bloem, gevonden.
Uit de reeds aangelegde bloembeginselen waren op het laatste moment vegetatieve
delen ontstaan.
Uit ervaring is bekend dat veel water en voedingsstoffen in een periode van geringe
lichtintensiteit, de aanleiding kan zijn van vergroeiing. Vooral bij gevulde bloemen
is dit opvallend.
DENDROB1UM SP.
S p i n t m ij t, Tenuipalpus orchidearum Parfitt
Ook dit jaar ontvingen wij Dendrobium sp. bladeren die door Tenuipalpus orchidearum
Parfitt waren aangetast.
Deze spintmijt van tropische oorsprong kan in Indonesië talrijk op orchideeën voor
komen, in Nederland leeft hij uitsluitend in warme kassen. De ernstige schade die
hij aan Orchideeën kan veroorzaken, bestaat uit een zilverachtige verkleuring aan de
onderkant van de bladeren, terwijl de bovenkant geelachtig verkleurt. Later ontstaan
bruine en zwarte vlekken, waarna het blad spoedig afvalt. De aantasting kan de plant
zodanig beschadigen dat zij hierdoor kan afsterven. Volgens de literatuur (K a 1 shoven, de Plagen van de Cultuurgewassen in Indonesië, 1951 en G e y s k e s, Med.
van de Landbouwhogeschool, 1939) zouden de mijten bestreden kunnen worden door
de planten te bespuiten met zwavel. Ook zou men goede resultaten kunnen krijgen
door de planten van alle dorre vliesjes en schubben te ontdoen, waarna de stengels,
bladeren en bulben met bariumpolysulphide ter sterkte van 2 % worden bestreden.
Ook met zomerolie zou men goede resultaten kunnen bereiken.
Volgens Dosse (Zeitschr. Angew. Ent. 36(1954)
304) komt deze spintmijt thans ook in Duitse
orchideeënkassen voor. Volgens deze auteur kan
menn de mijten eveneens bestrijden met E 605
forte. 0,035%. Daar hiervoor de eieren in ruststadia niet gevoelig zijn, dient men de behandeling
met een tussenpoos van 2 tot 3 weken te herhalen.

Afb. 27. Eremurus; mozdiek-vlekken in blad.
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EREMURUS SP.
Mozaïek

(Virus)

Op Eremurus-kwekerijen in de buurt van Leiden komt in zeer ernstige mate mozaïek
voor. De bladeren vertonen gele vlekken (afb. 27) en in het algmeen is de groei der
aangetaste gewassen aanzienlijk slechter. Aangezien geen enkele met zekerheid gezonde
plant kon worden gevonden en dit mozaïek dus zeer algemeen voorkomt, moet het
virus met zaad overgaan, (Eremurus wordt vermeerderd door zaad) of er moet een
zeer algemeen voorkomende vector bestaan. Als zodanig komen waarschijnlijk alleen
bladluizen in aanmerking.
Tenslotte zou het nog mogelijk zijn, dat van een tabaksnecrosevirus sprake is, dat de
planten vanuit de grond kan besmetten.

FICUS SP.
M i l l i o e n p o o t , Orthomorpha gracilis Koch
Uit Uden ontvingen wij een Ficus waarvan de bladeren ernstig beschadigd waren. De
schade deed sterk aan slakkenbeschadiging denken, maar bleek te zijn veroorzaakt door
een millioenpoot n.l., Orthomorpha gracilis Koch.
Volgens Schubart (Tausendfüszler, Tierwelt Deutschland 28 Teil, 1934) schijnt
deze soort rond 1880 voor het eerst in Nederland te zijn geïmporteerd. Thans kan
deze milioenpoot overal in kassen worden aangetroffen, waar hij zich voedt met tere
plantendelen.

FREESIA SP.
Vuur
ln samenwerking met het Proefstation te Naaldwijk werden aanwijzingen gevonden
dat „het vuur" in Freesia, toegeschreven aan de schimmel Didymellina macrospora
Kleb. (Syn. fungus imperfectus Heterosporium gracile Sacc.), niet of slechts in zeer
weinig gevallen door deze schimmel wordt veroorzaakt. De primaire oorzaak moet
waarschijnlijk gezocht worden in physiologische storingen.

GERBERA SP.
Uit door het Proefstation te Alsmeer ingezonden Gerbera's werd een niet met zeker
heid te determineren Phycomyceet geïsoleerd.
Uit de U.S.A. is o.a. Phytophthora cryptogea Pethybridge et Lafferty als beschadiger
van Gerbera bekend. Deze schimmel is in Nederland eveneens op verschillende andere
siergewassen gevonden.

GLADIOOL, Gladiolus spp.
Vuur
Door de abnormaal natte zomer kwam er zeer veel vuur in de gladiolen voor, waar
door vele partijen vroegtijdig afstierven.
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B o t r y t i s z i e k t e , Botrytis gladiolorum Timm.
Ondanks de zeer ongunstige omstandigheden, die ook het rooien, speciaal op de
kleigronden, zeer bemoeilijkt hebben, trad de gevreesde Botrytisziekte in de knollen
over het algemeen weinig op. De kwekers hebben blijkbaar, mede onder invloed van de
goede voorlichting, zeer veel aandacht aan een goede droging van de gladiolen
besteed. Toch nam de Botrytisziekte bij de schuurkeuring van alle gladiolenziekten
nog de eerste plaats in.
De oorzaak hiervan moet wel gezocht worden in de belangrijke uitbreiding van de
gladiolenteelt en het sterk toegenomen aantal kwekers, waarvan een gedeelte niet
over een goede droogruimte van voldoende capaciteit beschikt.
Onder de diverse ziekten nam ook Fusarium nog een belangrijke plaats in. In de
praktijk meende men op de merken dat Fusarium-aantasting vooral voorkwam, indien
mais als voorvrucht was verbouwd.
Niettemin toonde de gezondheidstoestand der gladiolen over het algemeen weer
vooruitgang hetgeen vooral in een dergelijk slecht seizoen verheugend is. De keurings
dienst verricht ook hierbij zeer belangrijk werk, want door de keuring van het
plantgoed wordt gezond uitgangsmateriaal — de basis voor een gezond product —
aan de grond toevertrouwd.

HERTSHOORNVAREN, Platycerium alcicorne Desv.
Schildluis,

Pinnaspis aspidistrae Sign.

Op een hertshoornvaren afkomstig uit Den Haag troffen wij de schildluis Pinnaspis
aspidistrae Sign. aan. De plant bleek zwaar te zijn aangetast. Deze schildluis van
tropische oorsprong komt over de gehele wereld in kassen en serres voor. Zij leeft
op allerlei planten, bij voorkeur op varens en Aspidistra.

HIPPEASTRUM SP.
Sinoxylon conigerum Gerst
Het kringkantoor Rotterdam zond ons enige kevertjes die werden aangetroffen in een
zending Hippeastrum (Amaryllis)-bollen uit India.
Via het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam werden deze kevertjes
ter determinatie gezonden aan de keverspecialist Prof. Vrijdagh te Brussel. Deze
determineerde het materiaal als Sinoxylon conigerum Gerst.
Dit blijkt een soort te zijn met een ruime verspreiding in vochtigwarme gebieden van
de tropen, hoewel niet algemeen voorkomend in India.
In Hawaii is deze kever eens schadelijk geworden aan loden kabels, hoewel de larve
zich onder normale omstandigheden ontwikkelt in hout. Dit laatste bleek ook de
verklaring te zijn van de aanwezigheid der kevertjes in de partij Hippeastrum (Amaryl
lis); het hout der verzendkisten was door deze houtbewoner aangetast.
W o 111 u i s, Trionymus lounsburyi Brain
Een partij Hippeastrum (Amaryllis)-bollen uit Sassenheim bleek te zijn aangetast door
de wolluis Trionymus lounsburyi Brain, welke determinatie door Dr A. Reyne te
Amsterdam werd bevestigd.
Deze wolluis komt op verschillende eenzaadlobbige planten voor (grassen, Hippeastrum
(Amaryllis) en Agapanthus; hij is thans over de gehele wereld verspreid. In ons land
is hij reeds in 1909 door Ritzema Bos opgegeven als schadelijk voor Hippeastrum
(Amaryllis) en Richardia (Med. Hogere land- en tuinb.school te Wageningen, V: 133).
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HYACINTH, Hyacinthus sp.
Het gevreesde geelziek kwam ook in dit jaar gelukkig weinig voor.
Anders is het gesteld met het virus. Gelukkig zijn diverse kwekers zich gaan toe
leggen op het kweken van groene partijen, zodat onder controle van de Keuringsdienst,
in de naaste toekomst een aanzienlijke verbetering is te verwachten.
N a t r o t,

Erwinia carotovora (Jones) Holland

Op een gedeelte van een proefveldje met hyacinthenbollen in de proeftuin van de
P.D. werden enkele bollen aangetroffen, waarvan de bladeren tijdens het afrijpen
van het gewas eerder slap hingen dan van andere planten. Wanneer zo'n bol werd
uitgegraven, bleek deze week te zijn.
Uit het onderzoek kwam vast te staan, dat Erwinia carotovora (Jones) Holland de
oorzaak is geweest.
Door deze bacterie-aantasting is de bol gaan rotten, waardoor de plant eerder afstierf.
IRIS, Iris spp.
Vorstschade
In irissen, in het bijzonder de variëteit Wedgwood, kwam zeer ernstige vorstschade
voor, hetgeen tot een zeer slechte oogst heeft geleid. Dat sommige kwekers nog het
risico durven nemen hun irissen ongedekt de winter te laten ingaan, is welhaast on
verantwoord te noemen en is de betreffende kwekers wel zeer duur komen te staan.
Onbekend

wortelrot

Uit Maarsseveen werd Iris foetidissima ontvangen waarvan de rhizomen bruine,
enigszins zuur stinkende rotplekken vertoonden, terwijl van de wortels door het
verdwijnen van de wortelschors dikwijls alleen de centrale cylinder was overgebleven.
In het gewas vielen de aangetaste planten uit, evenals op een later tijdstip de buurplanten. De ziekte ging met het scheuren van de planten op de nateelt over, en
vermoedelijk eveneens met het zaad. Ondanks uitgebreid bacteriologisch, mycologisch
en nematologisch onderzoek kon de oorzaak niet worden aangegeven.

LELIE, Lilium spp.
Plaatselijk trad in sterke mate wortelrot op, waartegen nog geen afdoende bestrijding
is verkregen.
Mozaïek kwam, vooral in Lilium speciosum rubrum, nog veel voor, doch ook hier
mag. evenals bij hyacinthen, onder invloed van de controle door de Keuringsdienst,
het beste voor de toekomst verwacht worden.
LELIETJE DER DALEN, Convallaria majalis L.
Botrytis cinerea Pers. f convallariae Kleb.
Het kringkantoor Leiden zond ons lelietjes der dalen met twee verschillende ziekte
verschijnselen, nl. bladeren met bladvlekken en planten met wegrottende bladvoeten.
De veroorzaker van de beide symptomen is de schimmel Botrytis cinerea Pers. f.
convallariae Kleb. De bladvlekken zijn te vergelijken met die veroorzaakt door andere
Botrytis-soorten op bolgewassen, het zg. „vuur". De aantasting gaat op de ongrondse
delen niet verder.
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LOBELIA, Lobelia inflata L.
Bladvlekken
De laatste jaren ontvingen wij overal uit het land zg. „opgeblazen lobelia's" met
bladvlekjes, waarvan de oorzaak niet bekend is.
Mogelijk zijn zij aan ongustige weersomstandigheden te wijten.
ONCID1UM PHALAENOPSIS
Colletotrichum sp.
Het kringkantoor Aalsmeer zond ons Oncidium phalaenopsis met een aantasting
door een schimmel van het geslacht Colletotrichum.
Van Orchideeën zijn meer dan 35 soorten van Colletotrichum en het nauw verwante
geslacht Gloeosporium bekend. Al deze soorten zijn waarschijnlijk synoniem en
behoren bij de perfecte vorm Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. et Schrenk.
PELARGONIUM SP.
Bacteriebladvlekkenziekte,
Burkh.

Xanthomonas pelargoni (Brown) Starr et

Op Pelargoniumbladeren werden omstreeks September bladvlekken aangetroffen, die
veroorzaakt bleken te zijn door Xanthomonas pelargoni (Brown) Starr et Burkh. De
aantasting begint met heel kleine, waterachtige vlekjes in het blad. Deze vlekjes kunnen
in omvang toenemen en zelfs met elkaar samenvloeien. In gevorderd stadium vergeelt
en verschrompelt het blad (afb. 28).
In de regel treedt deze ziekte op, als de stekken wortelen en de plantjes verder
uitgroeien. Dit is te verklaren, omdat deze bacterie primair het bladparenchym aan
tast, maar wanneer de aantasting toeneemt kan de bacterie het vaatbundelsysteem
binnendringen. Een hoge luchtvochtigheid is bevorderlijk voor deze ziekte.
Het gebruik van gezond stekmateriaal en resistente variëteiten is van belang, evenals
het treffen van juiste cultuur maatregelen.
PHOENIX JUBAE Webb.
B r a n d , Graphiola phoenicis Poit.
Het kringkantoor Heiloo zond ons een Phoenix jubae (syn. Phoenix canariensis) aan
getast door de tot de brandzwammen behorende schimmelsoort Graphiola phoenicis
Poit.

Afb. 28. Pelargonium; bladaantasting door Xanthomo
nas pelargoni; rechts in het blad kleine necrotische stipjes met lichte rand; vlekjes
groeien uit tot grote vlekken.

PRIMULA MALACOIDES Franch
Botrytis cinerea Pers.
Uit Hoorn zond men Primula malacoides met een voetrot, veroorzaakt door de schim
mel Botrytis cinerea Pers.
De primaire oorzaak van deze vooral onder glas optredende aantasting is te veel
water en een te vochtige en te koude atmosfeer. Ook de bloemhoofdjes kunnen worden
aangetast.
RIDDERSPOOR, Delphinium spp.
M e e 1 d a u w, Erysiphe polygoni DC.
De meeldauwaantasting bij Delphinium vormt een der grootste problemen bij de teelt
van dit gewas. Ook in 1954 werden weer vele percelen ernstig aangetast, o.a. in de
omgeving van Leiden. Een dergelijke aantasting heeft dikwijls ernstige groeistoringen
ten gevolge, terwijl de bladeren kunnen afsterven.

TULP, Tulipa spp.
Vuur
Vuur trad in het afgelopen seizoen betrekkelijk weinig op en met behulp van de
vele goede vuurbestrijdingsmiddelen, waarover men thans kan beschikken, was het
zeer goed mogelijk een eventuele aantasting te beperken of te voorkomen.
Augustaziek
Augustaziek trad plaatselijk in verschillende variëteiten in ernstige mate op. Het
is niet eenvoudig voor deze ziekte een afdoend bestrijdingsadvies te geven, daar het
optreden blijkbaar van diverse factoren afhankelijk is.
Zure tulpen
Ook het verschijnsel van zure tulpen kwam plaatselijk weer vrij veel voor, speciaal
in bepaalde variëteiten.
„S h a n k i n g", Phytophtora erythroseptica Pethybr.
Het kringkantoor Heiloo zond ons een tulp, var. Rose Copeland, aangetast door
Phytophthora erythroseptica Pethybr., de veroorzaker van het in Engeland bekende
„shanking". De tulp was uit Engeland naar een Nederlandse firma, die de bollen
had geleverd gezonden. Behalve Phytophthora erythroseptica kan ook Phytophthora
cryptogea Pethybr. et Lafferty deze ziekte veroorzaken.
Infectie vindt plaats vanuit de grond door de wortels; de schimmel dringt in de bol
zodra de eerste wortels worden gevormd. Door de bolschijf groeit de schimmel in de
basis van de bloemsteel. De oude bolrokken worden bijna niet aangetast. Wanneer
de aantasting snel plaats vindt, schiet de tulp niet door; meestal groeit de bloemsteel
wel normaal uit. De bloem blijft blind omdat de steelbasis verrot is. Ook de blade
ren zijn slecht ontwikkeld. Dit ziektebeeld noemt men in Engeland „shanking". In
dien weinig wortels aangetast zijn, wordt een niet volgroeide bloem gevormd. De
schimmel kan op de bol voorkomen, doch de ernstigste aantasting gaat uit van de
grond.
Voor zover bekend, is „shanking" nimmer in Nederland geconstateerd, ofschoon de
beide genoemde schimmels wel in Nederland voorkomen.
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VIOOLTJE, Viola tricolor var. hortensis DC.

Centrospora acerina (Hartig) Newhall
In dé herfst werd uit het materiaal van Viola tricolor var. hortensis DC., afkomstig
o.a. uit Putten en Maassluis, de schimmel Centrospora acerina (Hartig) Newhall. ge
ïsoleerd.
Deze schimmel is reeds eerder vermeld in het Jaarverslag van de P.D. 1935, blz. 31-32.
De weersomstandigheden waren dit jaar gunstig voor deze schimmel, die voor zijn
ontwikkeling nl. nat, koud en winderig weer nodig heeft.
Centrospora acerina kan in de grond overblijven en met het zaad overgaan. In 1924
is deze schimmel in Nederland schadelijk gevonden op karwij. Andere bekende waardplanten zijn esdoornzaailingen, selderie, peen, Primula en andere siergewassen.

WOLLIG VINGERHOEDSKRUID, Digitalis lanata Ehr.
Colletotrichum fuscum Laub.
Van de R.T.C. te Amsterdam ontvingen wij Digitalis lanata, aangetast door de schim
mel Colletotrichum fuscum Laub.
De schimmel gaat met het zaad over, een eigenschap van vele Colletotrichum-soorteri

GROENTEN

ALGEMEEN
Stengelaaltjes,

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Uit het gebied rond Enkhuizen werden weer inzendingen ontvangen van koprot bij
peen; uit Barendrecht enkele gevallen van knolrot bij knolselderie. In beide gevallen
bleken stengelaaltjes, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, de oorzaak te zijn.
V r i j l e v e n d e w o r t e l a a l t j e s , Pratylenchus sp., Paratylenchus sp., Hoplolaimus
uniformis Thorne.
Verschillende gevallen van slechte groei („moeheidsverschijnselen") bij groentegewassen
bleken het gevolg te zijn van een aantasting door vrijlevende wortelaaltjes, o.a. bij sla,
andijvie, asperge, schorseneer.
„Peenmoeheid" bleek in het ene gebied veroorzaakt te worden door Pratylenchus
pratensis (de Man) Filipjev, in een ander gebied door Hoplolaimus uniformis Thorne
en in een derde door een nog onbeschreven Paratylenchus-soort (Paratylenchus in de
P.D.-collectie). Dit hangt blijkbaar samen met de grondsoort.
W o r t e l k n o b b e l a a l t j e s , Meloidogyne sp.
Slechte groeiverschijnselén en misvorming van de wortels als gevolg van aantasting
door wortelknobbelaaltjes werden o.a. geconstateerd bij witlof, pastinaak en peen.
Zie voor cystenaaltjesaantasting bij peen blz. 238.
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Grondontsmetting met het aaltjesmiddel DD bleek tegen de door1 aaltjes veroorzaakte
moeheidsverschijnselen in het algemeen zeer effectief, mits op het tijdstip van
toepassing de grond niet te nat en te koud is en men daarna een wachttijd in acht
neemt van minstens een maand.

ASPERGE, Asparagus officinalis L.
M i n e e r v 1 i e g,

Melanagromyza simplex Lw.

Aspergestengels uit Grubbenvorst, afkomstig van een verwaarloosd perceel vertoonden
mijnen op de onderaardse delen. De mijnen werden veroorzaakt door een mineervlieg,
Melanagromyza simplex Lw. Dit vliegje kan zeer veel schade aan asperges berokkenen,
hoewel het tegenwoordig als minder belangrijk wordt beschouwd. Tengevolge van de be
schadigingen van het weefsel door de vlieglarven, ontstaan invalspoorten voor schim
mels.
Fusarium sp.
Uit jonge aspergeplanten werd de schimmel Fusarium oxysporum Schlechtendahl ge
ïsoleerd. In hoeverre deze aantasting correleert met de aantasting van oudere planten
door Fusarium oxysporum f. asparagi is ons nog niet bekend.
In aanhangende grond w-erd een vrij hoge populatie vrijlevende aaltjes van het ge
slacht Pratylenchus gevonden.

AUGURK EN KOMKOMMER, Cucumis sativus L.
Colletotrichum lagenarium (Passer.) Ell. et Hals.
De proeftuin „Noord Limburg" zond ons augurken, aangetast door de schimmel
Colletotrichum lagenarium (Passer.) Ell. et Hals.
Deze ernstige ziekte kan op komkommers overgaan, hetgeen wij door eigen proeven
konden bevestigen. In het aan noord Limburg grenzende Duitse gebied heeft men
reeds een aantasting van komkommer in de praktijk geconstateerd.
De bovengenoemde aantasting was in ons land niet meer waargenomen sinds R i t z e m a
Bos in 1913 deze aantasting op materiaal van komkommer in Den Haag, Overschie
en Pijnacker waarnam.
'De symptomen op de vruchten doen iets aan Cladosporium cucumerinum Ell et Arth.,
vruchtvuur, denken.
B a c t e r i e v l e k k e n z i e k t e , Pseudomonas lachrymans (Smith et Byran) Carsner.
De bacterievlekkenziekte op augurk is door de natte zomer veel voorgekomen. De
ziektesymptomen zijn gelijk aan die bij komkommer. Eerst ziet men ronde, onregel
matige, waterige vlekjes op de zaadlobben. Later verschijnen op de bladeren hoekige,
waterige, bruine vlekken. Deze kunnen opdrogen en er daarna uitvallen, zodat het
blad een rafelige indruk maakt. (afb. 29 op blz. 122). Aan de onderkant van het blad
wordt bacterieslijm afgescheiden, dat bij opdrogen een witachtig vliesje achterlaat. Dit
kan men het beste 's morgens vroeg waarnemen (afb. 30 op blz. 122). De aantasting
kan ook op de vruchten voorkomen. Deze wordt vaak gevolgd door een rotting, die
secundair is. De bacterie gaat met het zaad over, zodat gezond zaad van primair
belang is.
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Af h. 29. Augurk; bacterievlekkenziekte, Pseu
domonas lachrymans; blad met hoe
kige aanvankelijk donkerbruine vlek
jes; later verdrogen deze en vallen
uit, waardoor gaatjes ontstaan.

Afb. 30. Augurk; bacterievlekkenziekte, Pseu
domonas lachrymans; onderzijde van
een blad waarop de hoekige met
slijmachtige massa bedekte bacterie
vlekjes voorkomen (alleen 's morgens
vroeg te zien).

Vruchtvuur,

Cladosporium cucumerium E l l . e t A r t h .

De weersomstandigheden in de zomer van 1954 waren zeer gunstig voor het optreden
van vruchtvuur. In het algemeen kon een ernstige aantasting worden voorkomen door
regelmatig te stuiven met producten op basis van trichloortrinitrobenzeen. Indien de
eerste bestuiving werd uitgevoerd wanneer een vruchtvuuraantasting werd geconsta
teerd, kon door enige bestuivingen achter elkaar met tussenruimten van 3 à 4 dagen
de aantasting tot staan worden gebracht.
In 1954 werden op verschillende plaatsen in ons land de door de Proeftuin Sloten
gekweekte, tegen vruchtvuur resistente witte, gele en groene komkommers in de
praktijk beproefd.
Vruchtvuur aantasting werd bij deze kommers niet aangetroffen.
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KOOL, Brassica oleracea L.
K o ol v 1 i e g,

Chortophila brassicae Bché

Hoewel op sommige plaatsen, waar een zg. depót was aangelegd, vluchtwaarnemingen
werden gedaan, werd echter het zwaartepunt bij de berichtgeving gelegd op het be
palen van de eiafzetting. In 1954 werd op 2 April via de radio medegedeeld, dat de
eerste vlucht was begonnen en dat op sommige beschutte plaatsen reeds enkele eitjes
waren afgezet. De eiafzetting nam geleidelijk toe, vooral tijdens de zonnige dagen aan
het eind van April. In totaal werden 5 pers- en radioberichten verzonden of om
geroepen.
De koolvlieg heeft in 1954 over het algemeen meer schade aan bloem- en sluitkool
veroorzaakt dan in 1953. Vooral op zandgrond werd soms een belangrijke uitval door
koolvliegaantasting geconstateerd. Evenals in 1953 werd in diverse spruitkoolpercelen
een bovengrondse aantasting in de jonge spruitjes waargenomen.
In Ouddorp werd in een veld O. Indische Kers (Trapeolum) bestemd voor zaadteelt,
een vrij erstige koolvliegaantasting waargenomen, waarbij de maden de wortels
vernietigden, zodat de planten verwelkten en afstierven.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh.
Het kringkantoor Goes zond savoyekool met een aantasting door de schimmel Pleos
pora herbarum (Pers.) Rabenh. (syn. fungus imperfectus Stemphylium botryosum Wallr.).
De vochtige weersomstandigheden zijn bij deze bladaantasting ongetwijfeld van belang
geweest.
Zwarte

plekken

Uit Sint Paneras zond men ons medio Maart bewaarkool met zwarte plekken, die
wel aan boriumgebrek deden denken, zoals bekend van koolraap.
Deze vlekken geleken op een verschijnsel dat zich in 1934 in Denemarken heeft
voorgedaan. De oorzaak werd daar geweten aan een te lage temperatuur en/of
zuurstofgebrek bij de bewaring. Dit „black spot" is in Denemarken eveneens in het
veld gevonden na een sterke temperatuurdaling.

KOOLRAAP, Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.
Koolcystenaaltje,

Heterodera cruciferae Franklin

Er werden thans ook in het westen van het land enkele zwaar met koolcystenaaltje
besmette percelen geconstateerd.

PEEN, Daucus carota L.
Het

„zwart"

Dit jaar zijn er ernstige klachten geweest over het optreden van het „zwart" in peen.
De verschijnselen van het „zwart" zijn al jaren bekend. Daar het percentage aangetaste
planten nooit hoog geweest is, misschien tot 15%, heeft men er nooit veel aandacht
aan besteed. In 1953 was er zelfs bijna geen aantasting. In 1954 waren er echter
klachten uit o.a. Scheemda, Hoorn, Rotterdam en Wageningen. De aantasting bedroeg
op enkele plaatsen zelfs 100%. Omtrent de oorzaak van de ziekte tasten wij nog
in het duister.
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PETERSELIE, Petroselinum spp.
Ceuthorrhynchus terminatus Herbst
Uit Katwijk aan Zee ontvingen wij peterselie plantjes die waren aangetast door
Ceuthorrhynchus terminatus Herbst. Dit snuitkevertje veroorzaakt een kleine onop
vallende gal aan de wortelhals van peterselie, selderie en verschillende andere schermbloemige planten.
Wij slaagden er ditmaal in de kevers op te kweken. Toen zij in September verschenen,
veroorzaakten zij een onopvallende beschadiging van het blad der peterselie-planten,
die vermoedelijk in de praktijk wel niet zal opvallen. Het blijkt voorts, dat planten die
onder gunstige omstandigheden worden gekweekt de aantasting gemakkelijk te boven
komen. De imagines van dit snuitkevertje vindt men van April tot Juli langs bosranden
en in vochtige weilanden. De levenswijze komt sterk overeen met die van andere
snuitkever. Een directe bestrijding van dé larven is door de verborgen levenswijze
niet goed mogelijk.
PREI, Allium porrum L.
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.
Uit Maastricht ontvingen wij preiplanten, aangetast door de schimmel Fusarium
avenaceum (Fr.) Sacc.
Gewoonlijk veroorzaakt deze schimmel een droogrot. Doch door het langdurig zachte
weer voor de vorstinval zijn de omstandigheden voor de bewaring nogal ongunstig
geweest. Door secundair opgetreden bacteriën was het droogrot tot een natrot over
gegaan.
SELDERIE, Apium graveolens L.
Bruine vlekken in de

knol

Van het Rijkstuinbouwconsulentschap te 's Hertogenbosch ontvingen wij knolselderie
met bruine vlekken in de knol. Deze deden aan het „bruin" bij koolraap denken,
dat veroorzaakt wordt door boriumgebrek. Bij knolselderie zijn de symptomen van
boriumgebrek echter holle knollen.
De oorzaak van deze bruine vlekken is mogelijk een erfelijke afwijking, daar slechts
het materiaal van één plantgoedkweker dit verschijnsel vertoonde.
Symptomen die hier veel op gelijken zijn uit de Duitse literatuur bekend.

SPINAZIE, Spinacia oleracea L.
Pythium debaryanum Hesse
Uit een groot aantal inzendingen spinazieplantjes van het Proefstation te Naaldwijk
werd de schimmel Pythium debaryanum Hesse geisoleerd. Vanuit de praktijk werd
vermoed dat het wegvallen der plantjes aan Colletotrichum spinaciae Ell. et Halst,
moest worden toegeschreven.
TOMAAT, Solanum lycopersicum L.
Grauwe

s c h i m m e l , Botrytis cinerea Pers.

In het algemeen blijft een aantasting door de grauwe schimmel, Botrytis cinerea Pers.
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beperkt tot de onrijpe vruchten, waarop witte vlekjes ontstaan. De vorm en grootte
dezer vlekjes kan zeer variëren. De meeste vlekjes zijn rond en wit tot zeer lichtgroen
gekleurd met een iets donkerder centrum, waarin vaak een zwart puntje is te zien.
In 1954 was de aantasting door de grauwe schimmel, vooral in onverwarmde waren
huizen, ernstig, waardoor belangrijke oogstdervingen zijn opgetreden. Door de aan
tasting vertoonden zowel onrijpe als rijpe vruchten zachtrotte plekken, die vnl. voor
kwamen rondom de aanhechtingsplaats. Tengevolge hiervan vielen vele vruchten af.
De aantasting ging vaak uit van de bloemdelen, die bij het omlaag vallen op lager
geplaatste trossen terecht kwamen. Ook bladeren en stengels werden aangetast.
Fusarium oxysporum Schlecht.
Uit Zwolle ontvingen wij tomatenplanten, afkomstig uit een kas met een praktisch
mislukt gewas. Geisoleerd werd vnl. Fusarium oxysporum Schlecht.; verder werden
ook gevonden Corticium vagum Berk. et Curt, en Pythium debaryanum Hesse.
Als verklaring wordt gegeven dat de kweker tijdens de droogte in het voorjaar de
planten te nat en te koud heeft opgekweekt, met als gevolg dat de genoemde schimmels
de verzwakte planten konden aantasten. Tegen de tijd van het rijpen der vruchten
stierven de planten af.
Van Fusarium oxysporum zijn stammen bekend die in andere delen van de wereld
verwelkingsziekten bij tomaat veroorzaken.
B a c t e r i e z i e k t e , Pseudomonas solanacearum Smith.
Bij enkele tomatenkwekers vertoonden de planten verwelkingsverschijnselen. De ver
schijnselen weken af van die bij een Verticillium —- of een Corynebaclerium michiganense aantasting.
Uit het onderzoek is gebleken, dat de tomatenplanten aangetast waren door de bacterie
Pseudomonas solanacearum Smith.
Een beschrijving van dit onderzoek en van de typische symptomen door deze aantasting
veroorzaakt worden vermeld op blz. 255.
Bladverbranding
Uit Groningen constateerden wij een bladaantasting van tomaat, die zich aanvankelijk
ernstig liet aanzien. De oorzaak was waarschijnlijk gelegen in een te zwaar zwavelen
van de kas, waardoor de metalen draden werden aangetast. De metaal-zwavelverbinding
die in fijne deeltjes in grote hoeveelheden door het tikken op het blad kwamen, ver
oorzaakten verbranding.

UI, Allium cepa L.
Stengelaaltje,

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

In enkele delen van Zeeland werden aan de hand van grondmonsters, die op de P.D.
werden onderzocht, voor de uienteelt onbesmette percelen uitgekozen. De belang
stelling voor dit onderzoek neemt toe.
Aspergillus sp.
Via een Rotterdams expertisebureau ontvingen wij uit Italië afkomstige uien, aange
tast door schimmels van het geslacht Aspergillus niger van Tieghem en Aspergillus
alliaceus Thom. et Church.
Deze laatste schimmel is kenmerkend voor uien uit zuid-oost Europa.
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Deze schimmels komen bij opgeslagen uien vaak vlak onder buitenste droge rokken
voor, waar zij een zacht- of droogrot veroorzaken. Zij kunnen vooral aantasting
veroorzaken bij gekneusde, door vorst of door zonbestraling beschadigde uien, die in
slecht geventileerde ruimten worden bewaard.
Botrytis squamosa Walker
Uit o.a. Dordrecht ontvingen wij een aantasting van pootuitjes door de schimmel
Botrytis squamosa Walker.
Deze Botrytis-soorl nauw verwant aan de bekende Botrytis alii Munn., de veroorzaker
van bodem- en koprot, treedt gewoonlijk op onder zeer vochtige weersomstandigheden;
vandaar dat men deze ziekte meestal aantreft in de vochtige herfstmaanden.
De eerste aantasting is herkenbaar aan ronde tot ovale grijsachtige vlekjes, die meestal
het eerst verschijnen op de lagere gedeelten van de oudste bladeren.
Pleospora herbarum (Fr.) Rabenh.
Van de R.L.C. te Groningen ontvingen wij stengels van zaaduien, ernstig aangetast
door de schimmel Pleospora herbarum (Fr.) Rabenh. (syn. fungus imperfectus
Stemphylium botryosum Wallr.).
In de literatuur is deze aantasting bekend. Men verschilt echter nogal van mening
over de betekenis van de schimmel. Pleospora herbarum is nl. een zwartschimmel
die in de meeste gevallen secundair optreedt na de valse meeldauw Peronospora
destructor (Berk.) Casp.
Op de stengels van zaaduien worden dan zwarte vlekken met vruchtlichamen, dikwijls
in ringen er omheen, gevormd. Verder zinkt de epidermis over grote gedeelten in,
waarbij het onderliggende weefsel chlorotisch wordt. Bij ernstige aantasting breekt
dan de stengel.
Bloeiwijze

met

bolletjes

Een zaadfirma uit Rozenburg zond ons bloeiwijzen met bloemen en bolletjes naast
elkaar. Dit is een in het geslacht Allium voorkomend verschijnsel dat wel als determinatiekenmerk wordt gebruikt.
Ook vegetatieve vermeerdering van ui door versterkte vorming van broedbolletjes
is mogelijk.
Behalve erfelijke factoren schijnen ook uitwendige factoren invloed te hebben.

WITLOF, Cichorium intybus L.

B 1 a d v u u r,

Pseudomonas marginalis (Brown) Stev.

Dit jaar werden weer enkele gevallen van bladvuur voor onderzoek opgestuurd. Het
natte weer was buitengewoon gunstig voor het optreden van deze ziekte.
Het was mogelijk bacteriën vlak bij de kop van de plant te isoleren. Naar het midden
en de punt van de wortel toe waren geen bacteriën meer aanwezig.
Bij het trekken van dergelijke zieke pennen kan men geen goede oogst verwachten.
Daar sla en andijvie eveneens vatbaar zijn voor deze bacterieziekte, wordt vrucht
wisseling met andere dan deze genoemde gewassen aanbevolen.
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2. Waarnemingen en proeven in Tuinbouwgewassen.
GRONDMOEHEID IN DE BOOMKWEKERIJEN EN
HERINPLANTINGSPROBLEMEN IN DE FRUITTEELT
Zoals in het Jaarboek 1953 (Meded. Plantenziektenk. Dienst, no 124) reeds werd
vermeld zijn er in het najaar van 1953 wederom proeven aangelegd met EDB
(dibroomaethaan), chloorpicrine en DD (een mengsel van dichloorpropeeen en dichloorpropaan). Behalve deze ook reeds eerder beproefde middelen is in deze proeven nog
een fungicide opgenomen en wel nabam. De veldjes werden in het voorjaar van 1954
bezaaid met Laburnum anagyroides.
De reeds in 1952 ontsmette veldjes werden in 1954 werderom bezaaid met een
boomkwekerijgewas (appel).
De gegevens, in 1954 verkregen uit deze beide groepen proeven, wettigen de volgende
conclusies:
1.

Grondontsmetting met nematiciden ter bestrijding van door vrijlevende wortel
aaltjes (Pratylenchus sp.) veroorzaakte grondmoeheid in boomkwekerijen is in
proeven succesvol gebleken.

2.

Van de gebruikte middelen DD, EDB, chloorpicrine en nabam (een fungicide)
is chloorpicrine het meest effectief gebleken, gevolgd door DD. Deze beide
middelen hadden ook in het tweede jaar na de behandeling een goede nawerking.
EDB gaf het eerste jaar reeds een onbevredigend resultaat, nabam gaf in het
geheel geen effect; uit de nog lopende proeven kan over dit laatste middel
echter nog geen definitief oordeel worden gevormd.

3.

DD is in het licht van de rentabiliteit van de gebruikte middelen het meest aan
bevelenswaardig. Een juiste dosering is 60 cc/m2. Een nadeel is de aanvankelijke
phytocide werking. Het verdient daarom aanbeveling dit middel zo ver mogelijk
vóór het planten of zaaien toe te passen, bv. na voorvrucht graan of vroege
aardappelen.

Ook gezien het feit, dat de toepassing van DD voor de uitvoerders minder bezwaar
lijk is dan die van chloorpicrine is DD te prefereren,

Afb. 31. Grondmoeheidsplek op
een perceel diverse
boomkxvekerijgewassen

Het praktijk-advies behoeft nog nadere détaillering in verband met de juiste toe
passing van DD in diverse grondsoorten. Ook over het gebruik van dit middel bij
lage grondtemperaturen en de later ten gevolge van onvoldoende verdamping door
deze te lage temperaturen vermoedelijk optredende schadelijke invloed op het gewas,
is nog weinig bekend. De mate van phytoxiciteit van een in het najaar uitgevoerde
grondontsmetting, tegenover die van een in het voorjaar toegepaste ontsmetting, is
evenzo nog een punt van onderzoek.
Dompelproeven, waarbij éénjarige appelzaailingen werden gedompeld in een kwik
middel in verschillende concentraties of in warm water met verschillende temperaturen,
in beide gevallen gedurende verschillende tijden, teneinde de in de wortels aanwezige
aaltjes te doden, leverden de volgende resultaten op.
Van de planten, welke gedompeld werden in verschillende concentraties van het ge
bruikte kwikmiddel vertoonden alleen die, welke een behandeling van een kwartier
of een uur in XU % concentratie hadden ondergaan geen of weinig schade. Alle
hogere concentraties of langere dompelingstijden bleken funest voor het gewas te zijn.
Uit de warmwaterbehandelingen menen wij te mogen afleiden, dat zelfs een dompeling
in water van 49° C gedurende korte tijd, ± 7V2 minuut, de planten geen schade heeft
toegebracht. Waarschijnlijk kan zo nodig zonder bezwaar de temperatuur worden
verhoogd en de tijdsduur van de dompeling worden verlengd.
Het is evenwel wenselijk gebleken beide soorten dompelproeven in gewijzigde vorm in
1955 voort te zetten.
Behalve in boomkwekerijen ondervindt men ook bij de herinplanting van gerooide
boomgaarden vooral gedurende de eerste jaren dikwijls moeilijkheden, in de vorm van
slecht groeien van de pas geplante bomen en struiken.
Dikwijls treft men in dergelijke oude boomgaarden veel vrijlevende wortelaaltjes aan.
Er werd dan ook geprobeerd of ook hier grondontsmetting de groei van de jonge
bomen of struiken zou beïnvloeden.
De groeiverschillen, welke in de genomen proeven na enige maanden optraden
waren deels niet erg duidelijk, deels frappant. In met DD (60 cc/m2) behandelde
grond was de groei van type IV beter dan in onbehandelde grond, terwijl bij Prunus
mahaleb de beter groeiende planten in grond stonden, die gedurende twee uur tot
60° C verwarmd was. In alle series werd naast de twee hiervoor genoemde behan
delingen nog grond gebruikt, die gedurende twee uur was gesteriliseerd (100°C).
De voorlopige conclusie uit deze proeven is, dat grondontsmetting vóór herinplanting
van jonge bomen in zojuist gerooide oude boomgaarden, zinvol zal zijn. Vermoedelijk
zal men zich kunnen beperken tot ontsmetting van enkele vierkante meters rondom
de nieuwe plantgaten of desgewenst tot ontsmetting van stroken grond van bv. een
meter breedte, in welke stroken men de jonge bomen dan dient te planten. In 1955
en zonodig in volgende jaren zal de ontwikkeling van de planten verder in het oog
worden gehouden.

MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN DE ASPERGEVLIEG,
Platyparaea poeciloptera Schrank.
Als gevolg van de slechte weersomstandigheden was de aantasting door de aspergevlieg in 1954 gering; door de gemiddeld lage zomertemperatuur zijn de vliegen
weinig actief geweest. De controle op de juiste en tijdige naleving van de, bij de
Aspergevliegwet 1948 verplicht gestelde, bestrijdingsmaatregelen leverde in de zomer
maanden geen moeilijkheden op.
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In de Aspergevliegwet, die van kracht is in de gemeenten Arcen en Velden, Beesel
Belfeld, Bergen, Broekhuizen, Grubbenvorst, Helden, Horst, Kessel, M'aasbree,
Neer, Overasselt, Sevenum, Tegelen, Venlo en Wychen is o.a. bepaald, dat alle
door de aspergevlieg aangetaste aspergestengels in het tijdvak van 15 Juni tot 1 Septemmer moeten worden verwijderd en vernietigd, zodra de aantasting zich openbaart.
De aangetaste stengels werden over het algemeen goed en tijdig opgeruimd; slechts
een enkele maal moest een kweker worden gewaarschuwd, omdat de aangetaste stengels
niet tijdig of niet op de juiste wijze waren opgeruimd.
Ook in het najaar is in de reeds genoemde gemeenten de bestrijding van de aspergevlieg krachtens de Aspergevliegwet verplicht. De betreffende bepaling houdt in, dat
alle aspergestengels vóór 1 December geheel moeten worden uitgetrokken of agesneden en daarna onmiddellijk vernietigd. Deze maatregel is bedoeld als aanvulling
op de bestrijding in de zomer; het is nl. mogelijk dat bij een late aantasting de symp
tomen vóór 1 September nog niet duidelijk te zien zijn en aangetaste stengels blijven
staan. Vooral bij forse gewassen, zoals die in de omgeving van Wychen voorkomen,
is het vaak moeilijk bij een late aantasting vóór 1 September symptomen waar te
nemen. Deze aspergestengels worden dus nog vóór 1 December opgeruimd.
Ook in het najaar is streng toegezien op een goed uitvoeren van de bestrijdings
maatregelen. Het lossnijden van de stengels geschiedt tegenwoordig veelal met behulp
van een lang mes dat bevestigd is aan de tractor. Dit mes kan op zodanige diepte
door de grond worden getrokken, dat bij het verwijderen van de stengels alle
eventueel aanwezige poppen van de aspergevlieg eveneens worden verwijderd.
Nauwgezette naleving van de diverse voorschriften blijft steeds noodzakelijk, omdat
hierdoor de aantasting in het algemeen binnen zeer redelijke grenzen is te houden.

PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DE ASPERGEROEST,
Puccinia asparagis D.C.
Omdat in Limburg geen roestaantasting werd geconstateerd, zijn geen bespuitingen
of bestuivingen uitgevoerd. De in 1953 opgezette proef om de invloed van de be
spuitingen op de opbrengst na te gaan, zal in 1955 bij aanwezigheid van roest worden
voortgezet.
In de andere aspergecentra Wychen en Beek en Elten, werd evenmin roestaantasting
geconstateerd. In de omgeving van Bergen op Zoom werd op een enkel veld plaatse
lijk enige roestaantasting gevonden.

PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DE BONENROEST, Uromyces phasaeolorum
De Bary (syn. U. phaseoli (Pers.) Wint. = U. appendiculatus (Pers.) Lev.)
In
ter
op
In

1953 werd een aanwijzing verkregen, dat met zineb-preparaten goede resultaten
bestrijding van de bonenroest kunnen worden bereikt. In 1954 werden opnieuw
enige plaatsen proeven opgezet.
alle proeven werd hetzelfde ras stokslabonen, nl. Mentor gebruikt.

De middelen werden als volgt gespoten: zineb 0,5 en 0,35%, captan 0,51%. De
hoeveelheid vloeistof bedroeg 10—20 liter per are. Tevens werd een middel op basis
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van trichloortrinitrobenzeen verstoven naar een hoeveelheid van 250—400 g per are.
Er werd viermaal gespoten en ook viermaal gestoven. Aan de hand van het aantal op
de bladeren voorkomende sporenhoopjes werd een schaal gemaakt, waarna van
ieder veldje 50-100 bladeren werden geplukt en ingedeeld in deze schaal.
Gezien de proefresultaten is een chemische bestrijding van de bonenroest door
toepassing van zinebpreparaten zeer goed mogelijk.
De eerste behandeling moet worden uitgevoerd wanneer er nog geen roestaantasting
aanwezig is; de volgende behandelingen moeten met een tussenruimte van ± 2 weken
worden uitgevoerd. Er dient gespoten of geneveld te worden met een dosering van
resp. 0.5 en 5%.
De werking van captan was minder goed, evenals van trichloortrinitrobenzeen, wat
echter te wijten kan zijn aan een te gering aantal malen stuiven.

WAARNEMINGEN EN PROEVEN MET BETREKKING TOT DE
KOOLGALMUG, Contarinia nasturtii Kieff (=C. torquens De Mey)
Ten behoeve van de berichtgeving via pers en radio werden op enige plaatsen
waarnemingen omtrent de vluchten en de eiafzetting van de koolgalmug gedaan.
Op 14 Juni werd, behalve in de koolgebieden van Noord-Holland, op beschutte
plaatsen in sommige streken van ons land eiafzetting door de koolgalmug gecon
stateerd. In Noord-Holland werden de eerste muggen op 16 Juni gevangen. De
eerste vlucht eindigde op 14 Juli. De tweede vlucht begon op 30 Juli en eindigde op
17 Augustus. Een derde vlucht werd in 1954 niet waargenomen.
Op grond van de verkregen gegevens zijn 8 pers- en radioberichten verzonden en
omgeroepen. De aantasting was met uitzondering van die in het zuiden van het land,
over het algemeen gering.
De proeven hebben ook in 1954 geen resultaat opgeleverd, omdat het aantal draaiers
in de contrôleveldjes te gering was om hierop een conclusie te baseren.

BESTRIJDINGSPROEF TEGEN HET WORTELKNOBBELAALTJE.
Meloidogyne spp. — Heterodera marioni Cornu Goodey, BIJ DAHLIA
Op een door het wortelknobbelaaltje besmet perceel werd op 6 Mei een strook grond
geïnjecteerd met 4 liter Shell D.D. per 250 m2. Hoewel op de behandelde strook de
aaltjespopulatie sterk gereduceerd bleek te zijn, was de behandeling toch niet afdoende.
Met uitzondering van één variëteit bleken de diverse variëteiten op de behandelde
strook aanvankelijk een mindere stand te vertonen. Later in het seizoen verdween
dit verschil echter. Mogelijk was bij het planten het middel nog niet voldoende uit
de grond ontweken en heeft het een tijdelijke groeiremming veroorzaakt.
Bij het rooien bleek op de behandelde strook het percentage aangetaste planten
veel lager te zijn dan op de onbehandelde gedeelten, terwijl ook de aard der aan
tasting veel geringer was. Bovendien was de opbrengst (knolgewicht) op de behandelde
strook duidelijk hoger.

BESTRIJDING VAN VUUR IN ANEMOON, Anemone spp.
In de kring Hoorn werd een vuurbestrijdingsproef in anemonen uitgevoerd met diverse
middelen. In totaal werden tussen 29 Juni en 17 Augustus met tussenpozen van
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7-10 dagen 7 bespuitingen uitgevoerd, waarbij per bespuiting een hoeveelheid
spuitvloeistof, overeenkomende met 1200-1400 1. per ha werd verspoten. Bij de
waarderingen te velde bleef de volgorde: 1. kopercarbonaat 0.35%; 2. zineb/80
0.35%; 3. captan/50 0.4%; 4. ferbam 0.3%; 5. TMTD/80 0.2%; 6. onbehandeld,
tot het einde toegehandhaafd.
Kopercarbonaat was duidelijk beter dan alle daarop volgende middelen. Hetzelfde
geldt vervolgens voor zineb en captan ten opzichte van de daarna genoemde
middelen.
Ook bij de opbrengsten in gewichten en in aantallen (waarbij met waarderingscijfers
gewerkt is) gaf kopercarbonaat de beste resultaten, hoewel bij de opbrengsten in ge
wichten de verschillen met zineb en captan onbelangrijk waren.
Verder bleek, dat de met kopercarbonaat, zineb en captan behandelde objecten
rijker bloeiden dan de overige objecten, hetgeen de opbrengst vermoedelijk ongunstig
heeft beïnvloed.
Indien de bloemen verwijderd waren, zouden de resultaten met deze middelen dus
misschien nog gunstiger geweest zijn.
Resumerend kan worden gezegd, dat kopercarbonaat een zéér gunstige, en zineb
een gunstige invloed heeft uitgeoefend ten opzichte van de vuurbestrijding en de
opbrengst. Captan gaf aanvankelijk ook een goede vuurbestrijding, doch uiteindelijk
vielen de resultaten, ook ten opzichte van de opbrengst, iets tegen.
Ferbam en TMTD gaven ook aanvankelijk nog een redelijk goede vuurbestrijding
te zien, hoewel deze toch duidelijk minder was dan bij gebruik van de andere middelen.
Met betrekking tot de opbrengst hebben deze middelen geen enkel effect gehad.

BESTRIJDING VAN VUUR IN RANONKEL, Ranunculus sp.

Te Zwaagdijk werd op het ras Salvator Rose een vuurbestrijdingsproef uitgevoerd,
waarbij de volgende middelen in de daarachter vermelde concentraties werden
toegepast: kopercarbonaat 0.35%; ferbam 0.3%; zineb/80 0.35%; TMTD/80 0.2%;
captan/50 0.4%.
Vanaf 25 Juni tot en met 5 Augustus werden om de 7 dagen totaal 6 à 7 bespuitingen
uitgevoerd, waarbij per keer een hoeveelheid spuitvloeistof, overeenkomende met
1000—-1200 1. per ha, werd verspoten. De laatste bespuiting werd alleen op de met
ferbam, zineb en captan behandelde objecten uitgevoerd, daar de overige objecten op
die datum reeds geheel waren afgestorven.
Laatstgenoemde drie middelen gaven een prima vuurbestrijding te zien. Ook met
betrekking tot de opbrengst, zowel in gewicht als in sortering, hebben deze middelen
zeer goede resultaten gegeven.
Met kopercarbonaat werd aanvankelijk ook een zeer goede vuurbestrijding verkre
gen, doch plotseling trad een ernstige aantasting op. Bovendien heeft dit middel
groeiremmend gewerkt, hetgeen de opbrengst nadelig heeft beinvloed. De vuurbestrijdende werking van TMTD/80 was minder dan van de overige middelen. De
opbrengsten èn in gewicht èn in aantallen van de met kopercarbonaat en TMTD
behandelde objecten waren niet beter dan die van het onbehandelde object.
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BESTRIJDING VAN AALTJESZIEKTE, Ditylenchus destructor Thorne
IN TIJGERBLOEMEN, Tigridia pavonia (L. F.) Ker.
De in de herfst van 1953 op verschillende wijzen (zie Versl. en Meded. Plantenz.k.
Dienst no 124 (Jaarboek 1953) blz. 113 en 114) behandelde Tigridiabollen werden,
evenals de onbehandelde bollen, na goed terugdrogen op twee manieren opgekuild
en wel:
1.
2.

buiten, waarbij gezorgd werd voor een goede bedekking en afwatering;
in grote bakken, die in een vorstvrije ruimte geplaatst en gevuld werden met
schoon droog zand.

In het voorjaar bleken de buiten opgekuilde partijtjes geheel verloren te zijn gegaan
(tengevolge van de laat ingevallen strenge vorst?), terwijl de in bakken met zand
vorstvrij bewaarde partijtjes weinig uitval vertoonden. Na uitplanten werd bij de
controles te velde van een invloed der diverse behandelingen op stand en bloei der
partijtjes niets geconstateerd.
In 1954 werden van de gerooide partijtjes opnieuw monsters in het laboratorium
onderzocht. Hierbij bleken zowel de in 1953 wèi als de niet behandelde partijtjes
door Ditylenchus destructor te zijn aangetast. Andere parasitaire aaltjes werden niet
aangetroffen.
Bij de gezonde partijtjes heeft dus opnieuw besmetting via de grond plaats gevonden.
Tevens is het dus mogelijk gebleken door een juiste behandeling (warmwaterbehan
deling 43,5° C gedurende 1 of 2 uren, voorafgegaan door bewaring in een ruimte
bij ± 25°C met goede ventilatie en gevolgd door goed terugdrogen) door Ditylenchus
destructor aangetaste partijen gezond te maken, zonder dat het gewas hiervan schade
ondervindt. Op dezelfde strook grond, waar in 1953 door Ditylenchus destructor
aangetaste Trigidia's opnieuw werden aangetast, werd een in 1953 gezond uitgeplante partij Iris „White Excelsior', welke een warmwaterbehandeling had ondergaan,
eveneens in ernstige mate door Ditylenchus destructor aangetast.
Dit wijst erop, dat Trigidia's en Irissen door hetzelfde aaltje worden aangetast,
waarmee eerder verkregen laboratoriumresultaten worden bevestigd. Tigridia's en
Irissen moeten daarom als ongewenste voorvruchten voor elkaar worden beschouwd.

REACTIES VAN TULPENBOLLEN OP BEGASSINGEN TEGEN DE
TULPENGALMIJT, Aceria tulipae Keifer, UITGEVOERD IN 1953
(zie Versl. en Meded. Plantenz.k. Dienst no 124 (Jaarboek 1953( blz. 114 en 115)
Van de in de herfst van 1953 op tulpenbollen (z 6—9) van de variëteit Krelage's
Triumph uitgevoerde begassingen met methylbromide en blauwzuur, bleken diverse
behandelingen ernstige schade aan het gewas, zowel te velde als bij de broei, te
hebben veroorzaakt. De betreffende behandelingen zijn uitgevoerd in de tweede helft
van October.
Methylbromide
Atmosferische druk gedurende 4 uren.
Van de behandelingen met methylbromide gedurende 4 uren bij atmosferische druk
gaven die met 32 cc, 28 cc en 24 cc methylbromide per m8 respectievelijk een
abnormaal slechte, een slechte en een matige ontwikkeling te zien.
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Afb. 32. Tulp, Mdt. Krelage's
T Humph; begassingsproef.
11. 32 cc meth. br.jm3
4 u. atm. druk
12. 32 cc meth. br./m3
4 u. atm. druk
13. 32 cc meth. br./mS
4 u. atm. druk
14. 20 cc meth. br./m3
4 u. atm. druk
15. onbehandeld.

De bollen, die een dergelijke behandeling met 20 cc methylbromide per m3 hadden
ontvangen, ontwikkelden een gewas, dat zo goed als niets voor het onbehandelde
onderdeed (zie afb. 32).
De behandeling met 32 cc gaf talrijke verdroogde bloemknoppen. Dit gold eveneens,
hoewel in veel mindere mate, voor de behandeling met 28 cc methylbromide per m!.
Tussen de resultaten van de veld- en de broeiproef bestond, evenals bij de andere
series behandelingen, een sterke correlatie.
Vacuum (onderdruk van 66 cm kwik) gedurende 2 uren.
Van de vacuumbehandelingen met methylbromide gedurende 2 uren, had die met
32 cc per m3 een zeer slecht en die met 28 cc per m3 een matig gewas ten gevolge.
Eerstgenoemde behandeling gaf veel en laatstgenoemde in mindere mate beschadigde
bladranden en verdroogde bloemknoppen.
De met 24 cc en 20 cc methylbromide per m3 behandelde bollen gaven op het veld
een gewas, dat niet voor het onbehandelde object onderdeed. Bij de broei gaven de met
24 cc behandelde bollen een iets geringere, de met 20 cc behandelde bollen een
iets grotere bloemproductie dan de onbehandeldelde bollen. Voor de broeiresultaten
met behandelingen van 32 cc en 24 cc /m3, 2 uur vacuum, zie afb. 33.
Tenslotte zijn op afb. 34 de broeiresultaten van enkele behandelingen, zowel bij
atm. druk als bij vacuum, weergegeven.

Afb. 33. Tulp; Mdt. Krelage's
Triumph; begassingsproef.
T. 11a 32 cc meth.
br.jmS 4 u. atm. druk
T. 16a 32 cc meth.
br./m3 2 u. atm. druk
T. 17 28 cc meth.
br./ms 2 u. vacuum
T. 18 24 cc meth.
br./m3 2 u. vacuum
T. 15a onbehandeld.

Afb. 34. Tulp; Mdt Krelage's Triumph; begassingsproef.
T. 16a 32 cc meth. br./m% 2 u. vacuum
T. 18a 24 cc meth. br./mZ 2 u. vacuum
T. 16a vertoont beschadigde bloemen
en bladeren en verminderde opkomst.

Blauwzuur
Atmosferische druk gedurende 24 uren.
De met 18, 14 en 10 g HCN per m3 behandeldelde bollen bleken volledig te zijn
gedood. Het gewas, dat zich op het veld uit de met 6 g HCN per m3 behandelde
bollen ontwikkelde, was vrij behoorlijk, maar toch duidelijk minder dan het onbehan
delde object, terwijl bij de broeiproef de bloemproductie bijna even groot was, maar de
bloei vroeger intrad.
Vacuum (onderdruk van 66 cm kwik) gedurende 2 uren.
Ook hierbij kwam van de bollen, die met 18 en 14 g HCN per m3 behandeld waren,
niets terecht, terwijl van de met 10 g HCN m3 behandelde bollen, zowel te velde
als bij de broei, slechts enkele planten tot ontwikkeling kwamen. De met 6 g HCN
behandelde bollen gaven zowel op het veld als bij de broei een praktisch even goed
gewas als de onbehandelde, terwijl de bloemproductie duidelijk minder, maar wel
vroeger was.
Op afb. 35 en 36 zijn enige resultaten, zowel te velde

als bij de broei, weergegeven.
Afb. 35. Tulp; Mdt. Krelage's
Triumph; begassingsproef.
6. 18g HCN/m3 2 u. vacuum
7. 14g HCN/mZ 2 u. vacuum
8. 10g HCN/m3 2 u. vacuum
9. 6g HCN/m3 2 u. vacuum
10. onbehandeld.

Afb. 36. Tulp; Mdt. Krelage's
T riumph; begassings
proef.
T. 1 18g HCN/mS
24 u. atm. druk
T. 4
6g HCN lm*
24 u. atm. druk
T. 8a 10 g HCN lm*
2 u. vacuum
T. 10a onbehandeld.
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C. DIVERSEN
Pluimvoetbijen,

Dasypoda plumipes Panz.

In een gemeente in Noord-Brabant deden pluimvoetbijen schade aan de bestrating
van een plein, doordat zij bij het maken van nesten zand naar boven brachten,
waardoor verzakkingen ontstonden.
Mier,

Lasius umbratus Nyl.

In een tuin te Maarn werd grote last ondervonden van wortelluizen die aldaar op
allerlei gewassen voorkwamen. Op Composieten, in het bijzonder op witlof en andijvie
kwam de luis Neotrama delguercioi Baker voor. Op bonen (Phaseolus) troffen wij aan
Trifidaphis phaseoli Pass., een polyphage soort.
Beide soorten wortelluizen zijn geheel afhankelijk van mieren. Het bleek dat in deze
tuin vooral de mier Lasius umbratus Nyl. talrijk voorkwam. Deze mier verpleegde
ook ter plaatse de bladluizen. De heer Hille Ris Lambers was behulpzaam bij de
determinatie. In een dergelijk geval dient de bestrijding vooral op de mieren te zijn
gericht.
„Jumping beans"
Er werd ons gevraagd of er bezwaar zou zijn tegen de import in Nederland van
Euphorbiaceeën-zaden, zg. „jumping beans", bewoond door rupsen van Carpocapsa
saltitans W e s t w. Tengevolge van de activiteit van de rups, die de kop tegen de
zaadhuid slaat, rollen de zaden om, waardoor de eigenaardige bewegingen dezer
zaden ontstaat. De zaden worden geïmporteerd als een soort speelgoed of als curiosi
teit. Tegen import is geen bezwaar, omdat de betreffende Carpocapsa-soort in ons
land niet kan leven.
Krekel,

Gryllulus domesticus L .

Op allerlei Gemeentelijke vuilnisstortplaatsen werd dit jaar veel last ondervonden
van het massaal optreden van krekels, Gryllulus domesticus L.
Merkwaardig was daarvan, dat in 1954 zeker niet gesproken zou kunnen worden van
een gunstige zomer voor de ontwikkeling van krekels, die zeer sterk van warmte
afhankelijk zijn. In 1947 merkten wij dit verschijnsel ook op, maar schreven het
toe aan de warme zomer.
Tinaea pallescentella Staint.
In een enchytraeën-kweek te Maastricht ontwikkelde zich motten die bleken te
behoisn tot de soort Tinaea pallescentella Staint. Dit is een in ons land niet dikwijls
gevonden soort, die enige jaren geleden door ons werd aangetroffen in een partij
IJslands vismeel. Vermoedelijk leefde de mot in de enchytraeën-kweek van zo nu
en dan toegevoegde beschuit.
H u i s z w a m, Merulius domesticus Falck.
K e l d e r z w a m , Coniophora cerebella (Pers.) Duby
In 1954 zijn veel klachten ontvangen over aantasting van hout door de huiszwam,
Merulius domesticus Falck.
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Ook het optreden van de kelderzwa-m, Coniophora cerebella (Pers.) Duby, werd
verschillende keren gemeld.
De huiszwam treedt uitsluitend op in huizen die om een of andere reden vochtig zijn.
Heeft deze zwam echter eenmaal vaste voet gekregen, dan kan ook volkomen droog
hout worden aangetast. De schimmel scheidt nl. water af dat het droge hout be
vochtigt. Zorgen voor voldoende ventilatie is een van de belangrijkste maatregelen
ter bestrijding.
De kelderzwam is vaak op vochtige plaatsen in huizen en gebouwen te vinden, ook
buiten kelders. In vochtig hout groeit deze schimmel het snelst van alle bekende
houtaantastende soorten. De laatste jaren is deze zwam als een zeer gevreesde aantaster bekend geworden.
Door haastig bouwen, het aanleggen van te weinig, slecht functionnerende roosters,
gebruik van onvoldoend droog hout, en het dicht afdekken van nieuwe vloeren met
oliepreparaten of linoleum, heeft men bij vele na-oorlogse huizen soms de vloer na
een jaar reeds moeten vernieuwen.
Lichtgevende

aardappelen

Van de Gemeente-Politie te De Bilt ontvingen wij een monster gekookte lichtgevende
aardappelen, afkomstig uit de voorraadkelder van een ongeruste huisvrouw. Rottings
bacteriën waren de oorzaak.
Lichtgevende organismen komen o.a. voor bij bacteriën, schimmels, aardwormen,
kreeftachtigen, duizendpoten, insecten, weekdieren, pijlinktvissen en vissen; zij zijn
op zichzelf niet zeldzaam.
Deze organismen geven licht tengevolge van een oxydatieproces in hun cellen, waarbij
het enzym luciferase werkzaam is.
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Onderzoek

van

bestrijdingsmiddelen

ALGEMEEN
Het aantal ingezonden monsters bedroeg 948. Op advies van de afdeling O.B., vaak
bijgestaan door andere afdelingen werd voor 145 bestrijdingsmiddelen door de
Directeur Generaal van de Landbouw ontheffing verleend van het verbod bestrijdings
middelen te vervoeren en te verkopen.
CHEMISCH LABORATORIUM-ONDERZOEK
De volgende onderzochte monsters moeten om hun naar verhouding srote aantallen
genoemd worden.
koperhoudende middelen
42
DNC-houdende middelen
30
DDT-houdende middelen
23
aldrin houdende middelen
19
dieldrin-houdende middelen
14
MCPA-houdende middelen
18
Het grote aantal koperhoudende middelen houdt verband met de belangstelling, die
er bestaat voor vloeibare of pasteuse koperpreparaten, die per hectare gerekend, ten
opzichte van koperoxychloride, een koperbesparing toelaten.
De grote belangstelling voor aldrin en dieldrin blijkt uit de opgegeven aantallen;
veelal treden deze middelen in de plaats van HCH-middelen.
Verscheidene fabrikanten en importeurs trachten over te gaan op meer geconcentreerde
MCPA-houdende middelen, teneinde vracht en emballage te besparen.
In 46 monsters grond werden bepalingen verricht.
Onderzoek van gewassen e.d. op sporen bestrijdingsmiddelen vond plaats in 14
gevallen.
Ter controle van de in de handel zijnde bestrijdingsmiddelen werd een aantal mon
sters onderzocht; belangrijke afwijkingen werden hierbij niet vastgesteld.
BIOLOGISCH LABORATORIUM-ONDERZOEK VAN FUNGICIDEN
Het aantal monsters, dat in 1954 op het fungiciden-laboratorium werd aangeboden,
was vrijwel gelijk aan dat in 1953, nl. 77. Ook de verdeling over de typen fungiciden
bleef nagenoeg constant, nl:
zwavel
15
dithiocarbamaten
15
koperpreparaten
12
kwikpreparaten
12
TMTD-preparaten
2
chloornitrobenzeen
7
dinitrorhodaanbenzeen
2
gemengde preparaten
5
diversen
7
De meeste monsters konden in 1954 worden afgewerkt. Enkele moesten worden
overgeschreven naar 1955, of konden niet worden afgedaan wegens nog lopend veld
onderzoek.
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Bepaald nieuwe typen werden niet aangeboden; wat er aan „nieuwtjes" bij was,
waren grotendeels varianten van reeds bekende typen of mengsels van fungiciden, die
ieder op zichzelf reeds bekend waren.

BIOLOGISCH LABORATORIUMONDERZOEK VAN INSECTICIDEN,
ACARICIDEN EN MOLLUSCICIDEN.
Middelenonderzoek
Nog in onderzoek van 1953
Ingekomen in 1954

26 monsters
158
„
Totaal 184

Van de in 1954 ontvangen monsters waren resp.:

16% oviciden ter bestrijding van spint (PCPBS, chlorocide en dergelijke middelen)
11' op basis van aldrin
7%
dieldriu
DDT
6%
6%
HC H
par athion
6%
heptachloor
5%
malathion
5%
5 % systemische middelen
4% op basis van lindaan
4% „
„
,, 2 of meer werkzame bestanddelen
3% typische voorraadbeschermingsmiddelen (deze zijn niet elders in deze lijst onder
gebracht.
2% op basis van DNC
2% „
„
„ TEP
18% diverse middelen.
In totaal zijn 277 proeven gedaan, verdeeld over diverse insectensoorten; o.a. 12 op
engerlingen, 18 op bladluissoorten, 41 op spint en 94 op voorraadinsecten (verge
lijkende proeven), terwijl 42 proeven ter toetsing van de phytotoxische werking van
middelen zijn uitgevoerd en 6 ter bepaling van de houdbaarheid van residu's op
bladeren onder invloed van weer en wind. Wat de wintermiddelen betreft (totaal
5 monsters te onderzoeken) werden 8 proeven uitgevoerd.
Het aantal graanmonsters onderzocht op aantasting ten behoeve van het Voedsel
voorziening Import Bureau was dit jaar gering door de gewijzigde internationale
politiek inzake de handel in voedergranen; het betrof slechts 11 monsters.
Gevoe ligheidsonderzoek
Enige insectensoorten zijn onderzocht op hun gevoeligheid t.o.v. verschillende middelen.
1.
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Proeven met erwtenbladrand kever, Sitona lineatus L. (in overleg met de afdeling
Landbouw).
In aansluiting aan de proeven in 1953 werd nu gewerkt met praktijkdoseringen
van parathion, dieldrin, lindaan en DDT, ni. met de middelen die het meest be
loofden.
Er werd gespoten op kevers en op gewas waarop onbespoten kevers na het op
drogen van het residu werden geplaatst. De volgorde waarin de middelen werkzaam
waren, gewaardeerd naar een gelijke hoeveelheid werkzame stof per ha bleek

te zijn: parathion, DDT, dieldrin en lindaan. Bij de residuproeven nam dieldrin
een betere plaats in dan DDT. De behandelde planten werden in de kas bewaard;
mogelijk is het mede daaraan toe te schrijven, dat parathion ook bij de residuproeven zijn gunstige plaats behield. DDT kwam in de proeven van 1954 wat
gunstiger naar voren dan in 1953.
2.

Proeven over het gebruik van dieldrin tegen de koolzaadsnuitkever, Ceuthorrhynchus assimilis Payk., vooral met betrekking tot duur van de werking van het
residu op de plant.
Bij bespuitingen op koolzaad buiten en controle van het residu op bepaalde
tijdstippen in het laboratorium, door middel van koolzaadsnuitkevers, die op
het behandelde gewas werden bewaard, bleek, dat 10 dagen na de bespuiting nog
een behoorlijk werkzaam residu aanwezig was, althans bij doses van 600 of 500 g
dieldrin per ha.
Dieldrin residu's op klimopbladeren buiten bewaard en op werkzaamheid onder
zocht door middel van graanklanders, bleken ongeveer even lang werkzaam te zijn.

3.

Proeven op praktisch volgroeide engerlingen van de meikever, Melolontha melolontha L.; de julikever, Polyphylla fullo L., en de junikever, Amphimallus solsti
tialis L., toonden aan, dat deze dieren zelfs bij een directe bestuiving of bespuiting
met bestrijdingsmiddelen, zeer wenig gevoelig zijn.
Gebruikt werden o.a. aldrin, chloordaan, dieldrin, DDT, heptachloor, lindaan,
malathion, parathion en toxapheen. Economische toepassing is bij deze grote
larven niet goed mogelijk.
Verder bleek, dat bij gebruik van parthion in vloeibare vorm op de grond, in
zo hoge concentraties dat resultaten verkregen werden, de toegevoegde hoeveelheid
water in één keer, tegelijk met het middel, moet worden toegediend. Nagieten
(inregenen!), enige tijd na toepassing van het middel, gaf minder goede resultaten.

Schoonmaken

van

het

gebruikte

glaswerk

Glaswerk, vooral petrischalen waarin gestoven of gespoten wordt met alle soorten
middelen, moet volkomen schoon zij bij het begin van iedere nieuwe proef. Goed
hechtende middelen met lange werkingsduur moeten voor 100% kunnen worden
verwijderd en liefst op niet te dure en langdurige wijze. Daartoe wordt als volgt te
werk gegaan.
De gebruikte schalen worden verticaal in een groot wasblik o)^ .stapeld en dit blik
wordt gevuld met onverdunde vruchtboomcarbolineum. De schalen blijven tenminste
24 uren in de vruchtboomcarboleneum en worden daarna mei een synthetisch was
middel in warm water gewassen. Een proef heeft ons geleerd, dat dan reeds praktisch
alle residu's zijn verdwenen. Gewoonlijk wordt nog even nufeespoeld in aceton en
daarna weer in warm water. Deze werkwijze wordt al enige jaren met succes toegepast.
De vbc wordt vele malen gebruikt en de aceton na gebruik overgedistilleerd.
Een vergelijking van vbc, aceton en butanon, waarin de schalen tenminste 24 uren
bleven staan, leverde geen voorkeur voor een van de drie op; de resultaten waren in
alle gevallen goed.
In verband met de prijs verkiezen wij vbc; deze stof levert geen brandgevaar op,
waarvoor aceton en butanon berucht zijn.
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BIOLOGISCH VELDONDERZOEK
Alvorens in details de gegevens te vermelden, welke in een aantal proeven werden
verkregen, laten wij enige algemene ervaringen volgen, die bij diverse proeven werden
opgedaan. Voor een goede hantering van de middelen in de praktijk zijn deze gegevens
nl. van groot belang.
Bij vele proeven blijkt, dat verschillende formuleringen van eenzelfde werkzame stof
vaak een sterk verschillend effect hebben, niet alleen ten aanzien van de te bestrijden
parasiet, doch vooral ten aanzien van de invloed op de plant.
Enkele frappante voorbeelden hiervan werden in 1954 waargenomen.
Bepaalde parathion formuleringen (uitsluitend de vloeibare, niet de spuitpoeders)
veroorzaakten op vele plaatsen in ons land groeistofachtige afwijkingen op appel
en peer. De scheuteinden werden krom; de bladstelen bogen terug, zodat de bladeren
niet meer „afstonden" maar vlak tegen de twijg kwamen te liggen. De stelen van de
jonge pas gezette vruchtjes kromden ook sterk en vele vruchten vielen af. De vruchten
die bleven hangen vertoonden een sterke verruwing. Dit alles kwam slechts in een
zeer beperkte tijdsperiode voor, nl. na de bespuitingen welke op 22 en 24 Mei 1954
plaats vonden. Op 22 Mei viel na langdurige droogte voor het eerst enige regen,
waarop de bomen reageerden met een plotselinge zeer sterke groei. Tengevolge van die
sterke groei was het gewas blijkbaar extreem gevoelig geworden.
Dat spuitpoeders met eenzelfde actieve stof (parathion) dergelijke groeistofachtige
verschijnselen niet vertoonden, moet vermoedelijk worden toegeschreven aan het feit,
dat laatstgenoemde middelen in minder sterke mate het blad binnendringen dan
bijv. emulsies.
Dergelijke „groeistof" effecten werden ook waargenomen na gebruik van TEP en
Systox. De verschijnselen bleven niet tot fruit beperkt. Ook op vlas en erwten zijn
eind Mei '54 op enige plaatsen overeenkomstige verschijnselen waargenomen.
Voorts was het de kwekers van kassla reeds lang bekend, dat na gebruik van vloei
bare parathion groeiafwijkingen bij sla kunnen optreden, die bij gebruik van de spuit
poeders niet voorkomen.
De invloed van de formulering kwam in 1954 zeer sterk tot uiting bij de menging
van fungiciden met insecticiden; dit gebeurt in de fruitteelt zeer vaak.
Indien voor deze menging een vloeibare vorm van het insecticide gebruikt werd, trad
méér beschadiging op dan wanneer men een spuitpoedervorm van het insecticide
toepaste, of indien de middelen niet gemengd werden verspoten. Hoe agressiever het
betreffende fungicide op de plant werkt, des te sterker was de beschadiging na
menging met vloeibare middelen. Deze beschadiging is van tweeërlei aard, nl. ver
sterkte rui gedurende de maand Mei en Juni en een sterker optreden van verruwing
van de vruchten zowel in Mei en Juni als later in het seizoen. Niet alleen bij parathion
trad bij gebruik van de vloeibare vorm meer beschadiging op dan bij de overeen
komstige spuitpoedervorm, doch eveneens bij diazinon, lindaan en DDT. Het is een
algemeen optredend verschijnsel, dat echter eerst in 1954 voor het eerst sterk op
de voorgrond trad.
Dat de vloeibare formulering van een insecticide meer beschadiging geeft dan een
spuitpoeder, moet voor een groot deel worden toegeschreven aan het fei, dat de
emulsievormen gewoonlijk wat meer in het blad binnen dringen dan de spuitpoeders.
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Bovendien bevatten de emulgeerbare insecticiden en emulsies van insecticiden ge
woonlijk een belangrijk grotere hoeveelheid organische oplosmiddelen dan spuitpoeders.
In dergelijke oplosmiddelen gaat gemakkelijk iets van het fungicide in oplossing en
met het oplosmiddel dringt er op deze wijze iets van het fungicide in het blad; als
gevolg hiervan kan soms beschadiging optreden. De meeste fungiciden zijn niet op
losbaar in water.
Verspuit men een waterige suspensie van een spuitpoeder, dan blijft het fungicide na
verdamping van het water aan het buitenoppervlak van het blad. De binnendringing in
het blad is meestal minder dan wanneer organische oplosmiddelen e.d. in het spel zijn.
Bovengenoemde ervaringen werden in 1954 met zeer vele fungiciden opgedaan, nl.
bij captan, organisch kwik, spuitzwavel, dinitrorhodaanbenzeen, ziram enz.
Op grond hiervan kunnen ten aanzien van de menging van deze typen middelen
met insecticiden de volgende algemene richtlijnen worden gegeven.
1.

Bij voorkeur niet mengen.

2.

Indien gemengd moet worden gespoten, dan steeds de spuitpoedervorm van
de insecticiden gebruiken.

3.

Wanneer kort na elkaar moet worden gespoten is het gewenst eerst het insecticide
te verspuiten en korte tijd erna, wanneer de organische oplosmiddelen verdwenen
zijn, de fungiciden. Wanneer men het omgekeerd doet, dan is de kans aanwezig,
dat er nog een geringe hoeveelheid van het fungicide in oplossing gaat en de
binnendringing in het blad wordt bevorderd.

4.

Bij gebruik van oplosmiddelen die slechts langzaam verdwijnen (o.a. verschil
lende typen minerale olie) moet een ruime termijn tussen bespuitingen met insec
ticiden en fungiciden worden genomen. Na een bespuiting met minerale olie moet
men zeker 3 weken wachten eer men met zwavel kan spuiten.

Niet alleen t.a.v. nevenwerkingen zoals het optreden van phytotoxische effecten is het
type van formulering van belang, doch in een aantal gevallen ook t.a.v. de directe
werking op de parasiet. Een sterk binnendringende parathion werkt t.a.v. bloedluis
beter dan een die minder sterk binnendringt.
Bij de middelen-keuring in 1953 onderzochten wij de werking van twee DNC middelen
op bladluis; beide bevatten evenveel actieve stof, ni. ± 18%; de ene formulering gaf
een volkomen onvoldoende luisdoding, terwijl de andere een 100% doding gaf.
Toepassing van enkele gechloreerde koolwaterstoffen en
f o s f o r -esters tegen e e n a a n t a l bodeminsecten, uienvlieg,
wortelvlieg en koolvlieg
a.

Proeven tegen de uienvlieg
De proeven werden opgezet omdat met een zaadbehandeling met het aanbevolen
middel DDT, lang niet altijd een afdoend effect tegen de aantasting wordt
bereikt. Vooral op venige gronden stelt een DTT-zaadbehandeling vaak teleur.
Een zaadbehandeling met de middelen aldrin 25%-dust en met lindaan 20%
gaf een zeer slechte opkomst van het gewas. Bij de lindaan-behandeling viel
ca. 80% van de planten weg, bij aldrin ±63%. Merkwaardig is, dat bij proeven
met aldrin in 1953 een dergelijke ongunstige invloed op de opkomst niet werd
vastgesteld.
De overige in deze proef opgenomen middelen op basis van dieldrin en chloordaan hebben de opkomst niet ongunstig beïnvloed; beide typen middelen werkten
goed t.a.v. de uienvlieg.
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b.

Proeven tegen de wortelvlieg
Nieuw bij de bestrijding van de wortelvlieg is de wijze waarop de middelen in
de grond worden gebracht. Tot nu toe werden stuifmiddelen vóór het planten
in de grond geharkt of vloeibare middelen met veel water gegoten nà het planten.
In 1954 werd een aantal vloeibare formuleringen van gechloreerde koolwater
stoffen voor het zaaien van het gewas op de oppervlakte van de grond gespoten
en dan ingeharkt; hierbij bleek, dat de gietmiddelen op basis van aldrin en heptachloor, verspoten over de grond, geen minder goede resultaten hebben opge
leverd dan de stuifmiddelen op dezelfde basis. De bestrijding kan hierdoor veel
goedkoper worden; de toepassing van de stuifmiddelen is aanzienlijk duurder
dan de ingeharkte op de grond gespoten middelen.
De gietmiddelen op bovengenoemde basis, verspoten over de grond, hebben geen
minder goede resultaten opgeleverd dan wanneer de middelen na het planten
met veel water werden ingespoeld. Men kan dus bij de bestrijding met minder
water volstaan, hetgeen minder arbeid vergt.
De middelen op basis van parathion hebben in vele gevallen onvoldoende gewerkt.
Dit moet vrij zeker worden toegeschreven aan de korte werkingsduur.

c.

Proeven tegen de koolvlieg
De resultaten, welke in de proeven werden bereikt, waren nogal verschillend.
Op zeer droge gronden was de verdeling van het middel in de grond gedurende
de droge periode van eind April en begin Mei blijkbaar niet voldoende, waardoor
de werking matig was.
Van groot belang bleek, dat de stuifmiddelen goed in de grond bij de stambasis
werden verdeeld. Wanneer de poeders los over de grond werden gestrooid en
praktisch niet werden ingewerkt, was het effect van alle middelen matig en van
parathion stuif zelfs uitgesproken slecht.
Op enigszins vochthoudende gronden was het effect van de stuifmiddelen be
langrijk beter dan op de droge gronden.
De gietmiddelen werkten op zeer droge gronden weinig beter dan de stuifmid
delen, mits deze laatste goed met de grond werden gemengd. Vooraf mengen
van grond met het stuifmiddel in een verhouding van 1 deel middel op 9 delen
grond, van welk mengsel ca 15—25 g bij iedere plant wordt gestrooid, geeft een
goede en betrouwbare werking.
Parathion heeft, zowel als stuif- als gietmiddel, een wisselend resultaat gegeven.
Meestal was de werking matig en minder goed
Diazinon-stuif 2% werkte in enkele proeven
middelen. De werking van stuifmiddelen op basis
en heptachloor was goed; onderling verschillen
werking.

dan van de overige middelen.
iets beter dan parathion-stuifvan aldrin, dieldrin, chloordaan
de middelen slechts weinig in

Bij de gietmiddelen gaven aldrin, heptachloor, diazinon en
ongeveer een gelijk effect, parathion werkte echter minder goed.
Proeven met middelen op
bladluizen op fruit

chloordaan

alle

basis van DNC tegen eieren van

DNC-middelen, verspoten met grote hoeveelheden water gaven, wanneer ze onder
niet al te ongunstige condities werden verspoten, vrijwel steeds een goede luisdoding.
In de praktijk heeft men echter bij verneveling van deze middelen niet steeds een
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voldoende eidoding verkregen; onderzoek daarvan was dus nodig.
In vorige jaren was gebleken, dat DNC-teerolie-combinaties, verneveld naar rato
van 200 1/ha niet steeds een voldoende werking gaven.
Een verbetering is in twee richtingen mogelijk, nl. vergroting van de hoeveelheid
spuitvloeistof en daarmede een verbetering van de verdeling bij gelijkblijvende hoe
veelheid actieve stof per ha.
Het
van
van
stof

is echter ook mogelijk, dat verbetering kan worden verkregen door vergroting
de hoeveelheid actieve stof of door een combinatie van beide, nl. vergroting
de hoeveelheid spuitvloeistof en gelijktijdige vergroting van de hoeveelheid actieve
per ha.

In de in 1953 genomen proeven was de bladluisdoding uiterst gunstig verlopen.
Zowel met de fijne DNC-suspensies als met DNC-emulsies werd met 200 1/ha en
een 10-voudige spuitconcentratie een uitstekend effect bereikt.
In 1954 bleek in deze „nevelproeven" evenals in de spuitproeven, dat de fijne
suspensies iets veiliger werken dan de emulsies of emulgeerbare producten.
De werking van de fijne suspensies in 200 1/ha was in enige proeven uitstekend.
Verhoging van concentratie of van hoeveelheid spuitstof gaf geen verbetering van
effect.
De werking van de beide emulsie-typen is iets minder goed dan van de fijne suspen
sies in deze nevelproeven. In 200 1/ha bij een 10-voudige spuitconcentratie geven ze
een redelijk effect, doch ze werken minder goed dan de fijne suspensie in 200 1/ha.
Verhoging van de hoeveelheid spuitvloeistof geeft bij de emulsies een duidelijke ver
betering van het effect. 300 1 in 7-voudige of 10-voudige concentratie geeft een
effect dat weinig verschilt van de suspensies in 200 1 en 300 1/ha. Verhoging van de
hoeveelheid werkzame stof geeft bij de emusies niet het gewenste effect. 200 1 in
15-voudige concentratie geeft een resultaat dat slechts weinig beter is dan, of gelijk is
aan dat van 200 1 met 10-voudige concentratie.
Omdat bij concentratieverhoging of vergroting van de hoeveelheid liters spuitvloeistof
per ha een grotere kans op spuitbeschadiging bestaat, werden speciale waarnemingen
gedaan t.a.v. de invloed op de bladeren. Bij vergroting van de hoeveelheid vloeistof
kan het voorkomen, dat de vloeistofdruppels op de bladeren gaan samenvloeien,
waardoor beschadiging optreedt.
Uit eerder genomen proeven was gebleken, dat bij verneveling de emulgeerbare oliën
iets meer risico geven wat beschadiging betreft; zodra men ze iets te laat toepast
kan ernstige verbranding optreden; tegelijk verspoten fijne DNC-suspensies of
-emulsies geven in dat geval minder beschadiging.
In 1954 werd bij verneveling met geen van de genoemde typen enige beschadiging
vastgesteld, ook niet in 15-voudige concentratie of bij 300 1 met 10-voudige con
centratie. Een juiste keuze van het bespuitingstijdstip heeft zeker dat goede resultaat
tengevolge gehad.
D e i n v l o e d v a n m i n d e r g o e d e weersco ndities o p h e t e f f e c t
v a n D NC-besp uitingen
Hierbij moet worden aangetekend, dat het hier niet gaat om bespuitingen op een
abnormaal vroeg tijdstip, doch gedurende de periode die de praktische teler in het
algemeen als redelijk gunstig voor het uitvoeren van bespuitingen met DNC acht.
Onder gunstige condities dient men dan ook te verstaan:
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condities waarbij óf de temperaturen ôf de relatieve luchtvochtigheid niet zo hoog
zijn als ze in genoemde perioden in gunstige omstandigheden wel kunnen zijn.
Het bleek, dat de dispergeerbare fijne DNC-spuitpoeders weinig gevoelig zijn voor iets
afwijkende omstandigheden. Met deze middelen was op alle data het effect goed.
De DNC-teer-olie combinaties of combinaties van DNC met andere oliën toonden zich
iets meer afhankelijk van de spuitdata. In enkele proeven was het effect gelijk aan
dat van fijne spuitpoeders; in een aantal andere proeven echter steeds iets minder
goed. Op de data waarop deze proeven werden gespoten, was in de meeste gevallen de
temperatuur iets lager dan in de proeven waarin een goed effect met alle typen
middelen werd verkregen.
Ook bij de proeven, waarbij deze middelen werden verneveld naar rato van ca
225—250 1/ha, traden soortgelijke verschillen op.

Proeven met
fosforesters)

m i d d e l e n t e g e n b l o e d l u i s (in hoofdzaak verschillende

Middelen op basis van malathion bleken tegen bloedluis zeer goed te werken bij
toepassing vroeg in het jaar. Vooral zodra na de winter de was-afscheiding begint. De
werking van malathion was bij verneveling iets minder goed dan wanneer het middel
werd verspoten. Toch was ook bij toepassing met de nevelspuit het effect goed te noe
men; er werd een resultaat bereikt, dat voor de praktijk volkomen verantwoord was.
Diazinon, toegepast in 0,12% (product met 20% werkzame stof) werkte eveneens zeer
goed tegen bloedluis.
Endrin gaf onvoldoende effect; ook EPN 0,1% -)- extra uitvloeier gaf onvoldoende
effect; lindaan emulsie 0,075% van een 14% product gaf daarentegen een zeer
redelijk effect.
Bij het onderzoek naar de werking van systemische middelen t.a.v. bloedluis kan
het volgende worden geconcludeerd.
Het doel van de bespuiting met systemische middelen is vaak een gelijktijdige be
strijding van spint en bloedluis.
De middelen op basis van schradan hadden t.o.v. bloedluis de beste werking in
vergelijking met de overige onderzochte systemische middelen.
Isolan/Pyrazoxon toegepast in 0,075% werkte zeer redelijk.
De werking van Systox en Metasystox t.a.v. bloedluis was in een drietal proeven
slechts matig.

Onderzoek van nieuwe middelen tegen fruitspint, waar
mede, na bespuiting ongeveer in het roseknopstadium,
de wintereieren worden gedood
DNC-minerale oliecombinaties, welke in de winter, wanneer de knoppen nog in rust
zijn, worden verspoten, raken voor de spintbestrijding op de achtergrond. De hoge
prijs en het feit, dat de eieren niet voor 100% worden gedood zijn hiervan de
oorzaak. Onderzocht werd de werking van nieuwe middelen op basis van PCPCBS,
PCPBS, chloorparacide enz. in vergelijking met de standaard Shell Anti-spintolie.
Opvallend is, dat het effect van de middelen op sommige plaatsen, vooral in het
zuidwesten en het westen van Nederland zeer matig was, terwijl dezelfde middelen,
toegepast ongeveer op hetzelfde tijdstip in het oosten van het land en in het noorden
(o.a. de Noordoostpolder) veel beter was. Op de objecten in de laatstgenoemde gebieden
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bereikten de middelen een doding van 90% en meer, in Zeeland was de spint-doding
met dezelfde middelen vaak niet meer dan 30—40%.
PCPBS
De werking van PCPBS 50% wp was op de meeste plaatsen goed. De doding was op
de meeste plaatsen 90% of hoger, doch nergens 100%. Het middel, toegepast in 0,15%
gaf op alle plaatsen een beter resultaat dan toegepast in 0,1%.
In de proef in Zeeland werkte ook PCPBS niet voldoende; het effect was echter
beter dan van de meeste andere in deze proef opgenomen middelen.
Chloorparacide
De resultaten met een middel op basis van chloorparacide waren in de proeven in
het zuidwesten en westen van het land zeer matig; het effect was onvoldoende voor
de praktijk.
Op de meer noordelijk en oostelijk gelegen proeven was de werking beter; we kregen
een voor de praktijk verantwoorde bestrijding.
PCPCBS
De werking van middelen op basis van PCPCBS stond op alle plaatsen iets achter
bij die van PCPBS; de resultaten waren op verschillende proefvelden wat wisselend.
Bij een proef in de Noordoostpolder gaven alle middelen waarin PCPCBS voorkwam,
een belangrijke tot zeer belangrijke beschadiging op peer, ras Comtesse de Paris; in
hoofdzaak een beschadiging van de bloemtros. Bij de verschillende middelen op basis
van PCPCBS ging 40—90% van de vruchten verloren. Het perenras Conférence
werd niet beschadigd.
Onderzoek van het effect van een aantal nieuwe middelen
ter bestrijding van fruitspint
De thans algemeen toegepaste bestrijding door twee bespuitingen met parathion met
een tussenruimte van ca 12 dagen kan zeer effectief zijn, doch de methode vraagt veel
vakkennis voor het nauwkeurig vaststellen van het juiste tijdstip van de bestrijding
(d.i. het tijdstip, waarop de uit de wintereieren gekomen dieren bijna volwassen zijn,
doch nog geen eieren hebben gelegd: begin-half Mei en 12 dagen later).
In de praktijk is dan ook grote behoefte aan middelen, die ook bij minder nauwkeurige
bepaling van het bestrijdingstijdstip een voldoend effect hebben.
De volgende groepen middelen, welke voor onderzoek werden aangeboden, bieden
mogelijkheden voor de oplossing van dit probleem.
1.
2.

3.

systemische middelen; één maal spuiten kort na de bloei.
eidodende middelen op basis van PCPBS, PCPCBS, chloorparacide of combinaties
van parathion met deze middelen; éénmaal toepassen bij de eerste „top" van
eieren.
middelen tegen volwassen mijten en larven op een parathion verwante basis, doch
met langere werking dan parathion, ni. EPN, malathion, chloorbenzilaat, diazinon.

ad 1
De systemische middelen werden alle verspoten vóór de uiterlijk toegestane datum van
31 Mei, tijdens de „mijtentop".
De bespuitingen vielen vlak nà de bloei. Als standaardmiddel werd Systox gebruikt.
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Systox en Metasystox
Zowel de directe doding als de nawerking was zeer goed. De bomen blijven lang
vrij van spint, tenzij na het eindigen van de periode van werking (± 6 weken nà de
bespuiting) door overwaaien van spint, infectie van buitenaf optreedt. De spint
populatie neemt in dat geval na 6 weken weer sterk toe.
Middelen op basis van schradan
De werking van de middelen van de substandaard, Pestox III, in 0,15% was goed,
weinig minder dan die van Systox; de werkingsduur is echter minder lang.
ad 2
Een éénmalige bespuiting met deze middelen na de bloei werkte in 1954 niet geheel
bevredigend, de zeer vele regens hebben hiertoe zeker bijgedragen. De spintpopulatie
wordt wel binnen redelijke perken gehouden, maar een 100% doding werd praktisch
niet verkregen. Het blijkt wel, dat een gelijktijdige bespuiting met een acaricide
(combinatie van oviciden met parathion, malathion of diazinon) is aangewezen om
een afdoend effect te verkrijgen.
Het standaardmiddel PCPBS wp 50% werd verspoten in 0,1%.
PCPBS
De werking van de vloeibare middelen en van de onderzochte spuitpoeders was
parktisch gelijk aan die van de standaard.
chloorparacide
Bij gebruik van spuitpoeder, toegepast in 0,5%, is het effect minder goed dan van de
standaard; in 0,1% echter gelijkwaardig aan de standaard.
PCPCBS
De werking van de spuitpoeders is over alle proeven bezien ongeveer gelijk aan die
van de standaard. Enkele vloeibare middelen op basis van PCPCBS voldeden slechts
matig.
Tedion
Van het spuitpoeder was het effect ongeveer gelijk aan dat van de standaard; van
het emulgeerbaar product was de werking zeer goed, iets beter dan van de standaard.
EPN
EPN (een acaricide met ovicide werking) gaf een goede acute doding van spint en een
goed effect tegen de eieren.
ad 3
(Middelen met relatief korte werkingsduur, in vergelijking met parathion).
parathion
De werking van parathion spuitpoeder en vloeibaar product was in alle proeven uit
stekend. De directe doding was vrijwel overal praktisch 100%.
malathion
De directe werking van diverse merken malathion was vergelijkbaar met die van
parathion.
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malathion -(- PCPBS
De directe doding was als die van malathion.
chloorbenzilaat
Vergeleken werd een éénmalige bespuiting in een concentratie van 0,2% met twee
maal spuiten in 0,1% en twee maal spuiten in 0,15%. Het effect van twee maal
spuiten was aanzienlijk beter dan van één maal spuiten in de dubbele concentratie.
De directe doding was iets minder dan die van parathion; een tweemalige bespuiting
gaf ongeveer gelijk resultaat als een twee maal op de juiste tijdstippen uitgevoerde
bespuiting met parathion.
diazinon
De werking van de emulsievorm was praktisch gelijk aan die van parathion; de spuitpoedervorm is wellicht iets minder effectief, doch het verschil met de emulsievorm
is zeer gering.
Onderzoek van de werking van enkele gechloreerde kool
waterstoffen en fosforesters op zaagwespen, Adoxophyes orana
e n Enarmonia
Als standaardmiddel werden gebruikt parathion en lindaan, die beide een goede
bestrijding gaven.
De systemische middelen, Systox en Isolan/Pyrazoxonmengsel, gaven een iets tot
belangrijk minder goede doding van zaagwesp. Bij sterkere eiafzetting zijn genoemde
middelen dus niet toe te passen voor gelijktijdige zaagwesp- en spintbestrijding.
EPN en malathion werken onvoldoende tegen zaagwesp; met diazinon kan een
behoorlijk effect tegen zaagwesp worden verkregen; de dosis van een product met 20%
actieve stof moet dan echter ten minste 0,075 — 0,1% zijn.
Dieldrin en Endrin werken goed tegen zaagwesp.
Carpocapsa en tortriciden (in hoofdzaak Adoxophyes orana)
Als gevolg van het zeer slechte zomerweer in 1954 is de aantasting door Carpocapsa
en Tortriciden op de meeste plaatsen zeer gering geweest.
Als standaardmiddelen werden gebruikt parathion en DDT, die tegen beide parasieten
een behoorlijk effect geven; geen van de onderzochte middelen overtrof de standaard
middelen in werking. Diazinon in een gelijkwaardige sterkte verspoten, werkte iets
minder, maar toch nog zeer redelijk. Wij kregen de indruk, dat het effect t.o.v.
Carpocapsa iets beter was dan t.a.v. Adoxophyes orana. Vermoedelijk kan het middel
met een geringe concentratieverhoging op hetzelfde peil als parathion komen.
EPN, toegepast in 0,1% gaf t.o.v. beide parasieten een goed effect; het middel komt
dicht bij de standaard.
Veldonderzoek van nematicide middelen
Over de resultaten van enige jaren proefnemingen werd een uitvoerig verslag gegevea
in een lezing gehouden op de Pflanzenschutztagung 1954 in Bad Neuenahr (Duits
land) en op het symposium voor Phytopharmacie te Gent 1955.
Een korte samenvatting van de eindconclusie van de proefnemingen volgt hieronder. 1)
Voor de bestrijding van grondmoeheid bij cultures in de volle grond (bloemen,
bollen, groenten) blijkt het middel DD beter te werken dan een van de andere
onderzochte middelen (methylbromide, chloorpicrine, aethyleendibromide).
n

Besemer, A. F. H. Die Wahl eines geeigneten Nematizids.
Mitt, aus der Biol. Bundesanstalt 1955.
Besemer, A. F. H. en Oostenbrink, M. Phytotoxische en nematicide nawerking van
grondontsmetting met DD.
Mededelingen van de Landbouwhogeschool Gent 1955.
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Chloorpicrine geeft in vele gevallen een uitstekende aaltjesdoding en geeft vaak een
belangrijke groeistimulans, doch is echter veel duurder dan DD, zodat het economisch
rendement minder is dan dat van DD.
Van de onderzochte middelen geeft DD de hoogste aaltjesdoding. Op zandige, lichte
grond is de invloed van DD op de planten spoedig verdwenen en is na korte tijd
(ca 6 weken) geen phytotoxische werking van DD te bemerken.
Op vochtige sterk humeuse grond duurt het vaak veel langer, voordat het effect van
DD op de verbouwde gewassen geheel is verdwenen. Het is een kwestie van goede
bedrijfsvoering de toepassing van DD goed in te passen tussen de opeenvolgende
culturen.
Onderzoek

van

fungiciden

Onderzoek van de werking van dithiocarbamaten tegen „vuur" in tulpen en gladiolen.
„Vuur in tulpen"
Het blijkt langzamerhand, dat het niveau van „vuurbestrijding", dat met de dithiocar
bamaten wordt bereikt, zeer hoog ligt.
Vrijwel alle onderzochte middelen geven een voor de praktijk verantwoorde bestrijding;
de onderlinge verschillen tussen de werking van de diverse middelen is uiterst gering.
Aan een aantal middelen zijn voedingszouten toegevoegd, o.a. mangaan en enige
andere elementen. Deze middelen gaven slechts in één proef, in vergelijking met de
overeenkomstige middelen zonder de voedingszouten, een beter effect; in de betreffende
proef trad enig mangaangebrek op, in alle andere proeven was de werking van de
betreffende middelen gelijk of praktisch gelijk.
Van veel groter invloed is het type van het dithiocarbamaat zelve. In voorgaande
jaren werd duidelijk vastgesteld, dat er „ijzer"tuinen en ,,zink"tuinen zijn; in de
eerste geven de ijzerdithiocarbamanten het beste effect, gelijk aan of iets beter dan
de zinebmiddelen. Er zijn echter ook tuinen waarop men met zinebmiddelen een
duidelijk beter effect krijgt dan met middelen op basis van ferbam.
Het effect verkregen met de onderzochte middelen sluit zich geheel aan bij het hiervoorgenoemde. De middelen waarin zineb voorkomt sluiten wat het effect betreft
aan bij de zineb standaard; alle middelen waarin ferbam het hoofdbestanddeel is, komen
in werking praktisch overeen met de ferbamstandaard. De toevoegingen van voedings
zouten e.d. verandert daaraan niet veel.
Op de tuinen waarop in 1954 de proeven werden genomen, was het resultaat van de
zineb-middelen over het algemeen iets beter dan van de middelen op basis van
ferbam. De toevoeging van mangaan en andere voedingszouten aan ferbam bracht
deze middelen niet op het niveau van de zineb middelen.
De middelen die in hoofdzaak bestaan uit zineb en waaraan mangaan en eventueel
andere zouten zijn toegevoegd, gaven een werking die gelijk was aan die van de
standaardmiddelen op basis van zineb alleen.
In de proeven werd ook een nieuwe type dithiocarbamaat onderzocht, nl. mangaandimethylcarbamaat. In de tuinen waar Mn-gebrek optrad was de werking van dit
middel redelijk, doch beslist nog iets minder goed dan de zineb standaard. Op andere
tuinen was de werking iets minder goed in vergelijking met de standaard op basis van
zineb en ferbam.
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,,Vuur in gladiolen"
Reeds eerder werd vastgesteld, dat voor de vuurbestrijding in gladiolen de middelen
op basis van zineb beter geschikt zijn dan de middelen op basis van ferbam. Dat blijkt
opnieuw uit de proeven van 1954.
Ontsmettingsmiddelen voor gladiolenknollen
ming van Fus ariumaantasting

ter

voorko

Onderzoek van middelen op basis van organisch kwik en van captan.
Door slechte weersomstandigheden gedurende de planttijd werd het planten op enige
van de proefvelden vertraagd. De ontsmetting vond steeds kort voor het planten plaats.
Bij de laat uitgeplante partijen gaven vooral de kwikhoudende ontsmettingsmiddelen
een sterke vertraging van de opkomst te zien. Deze vertraging, alsook de totale uitval
van een aantal knollen was evenredig met de toegepaste concentratie of dompeltijden
van de middelen. Captanspuitpoeder, dat eveneens voor deze ontsmetting werd ge
bruikt, gaf deze vertraging van opkomst niet te zien, het effect van captan t.a.v.
Fusarium was redelijk, doch iets minder goed dan van org. kwikpreparaten. Door de
grote droogte die aanvankelijk op een aantal van deze proefvelden heerste, was deze
opkomstvertraging zeer lang te zien. Pas in begin Augustus was de stand bij de
verschillende objecten ongeveer gelijk geworden.
Onderzoek naar
t. o. v. s c h u r f t

de werking van

diverse typen fungiciden

De resultaten van de voornaamste proefnemingen werden reeds elders gepubliceerd.
Zie Mededelingen van de Directeur van de Tuinbouw, Jaarg. 18 1955, blz. 298—303
en 308—311.
Onderzoek van
andere houtige

fungiciden
gewassen

tegen

meeldauw

op

appel

en

De resultaten van een aantal proefnemingen, waarin de voor meeldauw „critieke"
bespuitingstijdstippen werden vastgesteld werden uitvoerig gepubliceerd in de Fruit
teelt, 45e Jaargang, no 10, Maart 1955.
De werking van enige nieuwe middelen t.a.v. appelmeeldauw werden onderzocht.
Crotonzuurderivaten
De werking van deze middelen tegen appelmeeldauw is goed. De spuitpoeders,
toegepast in 0,12% geven een werking te zien die gelijkwaardig is aan die van
spuitzwavel.
Voor de schurftbestrijding heeft het middel echter geen waarde; de waarde van het
middel voor de praktijk is dus zeer beperkt. Het middel zal steeds gecombineerd moeten
worden met een goed schürftbestrijdingsmiddel.
Combinaties van zwavel met andere fungiciden
In het algemeen kunnen deze combinaties zo worden gemaakt of worden gekozen, dat
het effect tegen meeldauw ongeveer gelijk is aan dat van spuitzwavel alleen. Bij
een aantal combinaties is het effect t.o.v. schurft belangrijk beter dan van zwavel
allein. Hierbij dient te worden aangetekend, dat de middelen (ook de zwavelpreparaten)
toegepast zijn op gunstige tijdstippen t.a.v. de meeldauwinfectie; in het algemeen
liggen die ongunstig t.o.v. de schurftinfecties.
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Enkele combinaties, zoals zwavel met org. kwik, zwavel met dinitrorhodaanbenzeen,
gaven een minder goede bladstand dan spuitzwavel alleen.
De proeven worden voortgezet om deze combinaties zo uit te balanceren, dat van on
gunstige beinvloeding van de bladstand geen of slechts weinig sprake is.
De combinatie van ca 0,3% spuitzwavel en 0,1% TMTD 80% voldeed goed bij
niet te sterke meeldauwaantasting. Het effect t.o.v. meeldauw was minder goed dan
van 0,5% spuitzwavel (type Thiovit). De werking tegen schurft was beter dan van
0,5% van genoemde spuitzwavel. Bij sterke meeldauwinfectie is de genoemde com
binatie t.o.v. meeldauw niet effectief genoeg en zal een combinatie met meer zwavel
moeten worden gezocht.
Ook een mengsel van o.a. captan en spuitzwavel (SM 55) gaf een goed effect tegen
meeldauw en schurft.

Onderzoek
kommers

naar

de

bestrijding

van

het

rankrot

bij

kom

De gebruikelijke bestrijding, bestuiving met penthachloornitrobenzeen, bevredigt niet
geheel, doordat het effect van het middel onvoldoende is wanneer het niet steeds
preventief wordt toegepast.
Slechts twee proefnemingen konden worden uitgevoerd. De conclusies hebben dan
ook een beperkte betekenis. Het is we! gebleken, dat de gebruikelijke behandeling,
zoveel mogelijk preventief uitgevoerde bestuiving met pentachloornitrobenzeen, slechts
een matig effect geeft.
Een combinatie van een grondbehandeling met pentachloornitrobenzeen vóór het
planten en een gewasbehandeling gaf een veel beter effect.

O n d e r z o e k v a n m i d d e l e n t e g e n Botrytis i n

aardbeien

Uit de proeven kwam in sterke mate tot uiting, dat het tijdstip waarop met de be
spuitingen wordt begonnen zeer belangrijk is. Het blijkt, dat daar waar het vroegst
met de behandeling werd begonnen het beste effect werd bereikt.
Met bespuitingen moet vóór de bloei worden aangevangen, ongeveer wanneer de
eerste bloemen worden gevormd.
De onderzochte middelen op basis van captan en van TMTD hebben geen grote
verschillen te zien gegeven; captan werkte in de toegepaste concentraties iets minder
goed dan TMTD. Een combinatie van TMTD en zwavel voor gelijktijdige Botrytisen meeldauw bestrijding gaf een behoorlijk effect t.a.v. Botrytis. Meeldauw kwam
niet voor.

LABORATORIUMONDERZOEK VAN RATTEN- EN
MUIZENBESTRIJDINGSMIDDELEN
Dit jaar werden 46 monsters ratten- en muizenbestrijdingsmiddelen voor onderzoek
ontvangen, verdeeld als volgt:
Onderzoek i.v.m. aanvragen voor ontheffing
Onderzoek ten bate van derden
Voor controle
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25
6
9

Aan proefdieren werden dit jaar ontvangen:
bruine ratten
zwarte ratten
Alexandrijnse ratten
woelratten
huismuizen
andere muizensoorten

559
30

2
6
130
9

Voorts werden 100 bonte ratten (zg. hooded strain) van het Centraal Proefdieren
Instituut T.N.O. te Utrecht betrokken t.b.v. verschillende onderzoeKingen.
Afgesloten werd het project betreffende het onderzoek naar de oorzaken van de
achteruitgang van de resultaten bij herhaald gebruik van bestrijdingsmiddelen op basis
van scilla-extract.
Uit de resultaten van dit onderzoek konden de volgende conclusies worden getrokken:
Van een eventuele gewenning van de ratten aan het vergif is niets gebleken.
Bij herhaald gebruik van scilla-extract met hetzelfde lokaas herkennen de ratten op
den duur het voor hun gevaarlijke voedsel en weigeren dit. Herhaalt men een ver
delgingsactie met scilla-extract, dan zal dit, wil men bevredigende resultaten hebben,
moeten worden gemengd met een ander lokaas dan waarmede men de eerste keer
de actie inzette. Beter is het om bij een herhaling met een ander lokaas en een andere
vergifbasis te werken, bv, met een cumarinederivaat.
Komt men herhaaldelijk terug met scilla-extract dan zal men, ook al gebruikt men
iedere keer een ander lokaas, op den duur onvoldoende resultaten hebben. De dieren
gaan nu alle lokaas wantrouwen.
Op blz. 211 is een rapport over deze onderzoekingen gepubliceerd.
Afgesloten werd een onderzoek naar de bruikbaarheid van de zg. ,,ladderproef" voor
het bepalen van de lethale dosis van vergiften voor ratten. De resultaten van dit
onderzoek zijn op blz. 216 gepubliceerd.

CONTROLE OP DE NALEVING VAN DE WET OP DE
BESTRIJDINGSMIDDELEN
De verdere uitbouw van het controle-apparaat is in 1954 snel en grondig ter hand
genomen. Reeds eerder was de conclusie getrokken, dat een effective en intensieve
controle slechts kon worden bereikt met controleurs, die als „specialist" hun dage
lijks werk van deze controle konden maken. De omvang van de handel, het steeds
groter wordend aantal middelen en de gecompliceerdheid van de hele materie, maakten
dit besluit noodzakelijk.
Derhalve zijn in Februari 1954 een vijftal C.C.D.-controleurs voor dit werk opgeleid,
in elk C.C.D.-gewest één. Daarnaast is de controle door de buitendienst van de P.D.
op de gebruikelijke wijze voortgezet.
Het effect van deze maatregel is zeer groot geweest. In totaal zijn door deze C.C.D.controleurs 2200 adressen bezocht, met een totaal van 2689 bezoeken.
De P.D. nam aan deze arbeid deel met 423 bezoeken op 393 adressen, welke
activiteit uitging van 22 kringkantoren.
In totaal was het effect:
afgelegde bezoeken
3112
aantal bezochte adressen 2355

(een aantal adressen werd door beide diensten bezocht).
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De resultaten werden vastgelegd in 2682 rapporten, welke op het hoofdkantoor van de
P.D. werden verwerkt en in kaartsysteem gebracht, in welk systeem ook de rapporten
van de jaren vóór 1954 werden opgenomen.
De rapporten leverden zeer veel stof voor nadere beschouwingen. Vooral de wijze
van opslag bij tussenhandelaren, coöperaties en loonspuiters bleek op vele plaatsen
ontstellend slecht en gevaarlijk. Het is verwonderlijk dat er niet veel meer ongelukken
gebeuren.
De gebruikelijke onregelmatigheden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

opslag niet achter slot en grendel,
rondslingerende ledige verpakkingen,
aanwezigheid van niet-geëtiketteerde voorraden,
losse verkoop zonder etiket,
gemengde opslag met voedingsmiddelen voor mens of dier, veegeneesmiddelen,
likstenen, e.d.,
onvoldoende kwaliteit van de gebezigde verpakkingen.

In zeer veel gevallen bleek men direct bereid mee te werken aan een verbetering van
ontoelaatbare toestanden. Vaak bleek het wat moeilijk om een redelijke oplossing
te vinden.
Behalve in onkunde en slordigheid, moesten de oorzaken vaak worden gezocht in on
voldoende of ongeschikte opslagruimte, zodat vertimmeringen of verbouwingen nood
zakelijk werden. Ook op dit gebied is veel bereikt en is er veel in gang gezet waarvan de
resultaten pas in 1955 kunnen worden geboekt.
Helaas blijven er te veel adressen over, waar men nog te weinig inziet, dat hier snel
en grondig moet worden gehandeld. Wellicht dat er processen-verbaal nodig zullen
zijn om hierin enige verbetering te brengen.
Hoewel er naar gestreefd is het gehele land te bewerken, zijn met de reeks controle
bezoeken in 1954 geenszins alle bestaande adressen afgewerkt. Naar verwachting
zal het totaal wel belangrijk hoger komen te liggen dan de thans bekende 2500
adressen.
Het spreekt vanzelf, dat uit de rapporten ook veel materiaal is voortgekomen voor
de eigenlijke controle op de naleving van de wet op de bestrijdingsmiddelen. Enkele
overtredingen gaven aanleiding tot inmenging van de Justitie, zodat het totaal-beeld
thans er als volgt uitziet:
jaar

aan justitie
doorgezonden
processen verbaal

hiervan door
veroordeling
afgehandeld

afgedaan buiten
rechtsgeding
(schikking)

vóór 1952
1952
1953
1954

2
1
5
5

1
1
4
4

1

totaal

13

10

3

—

1
1

Deze opsomming betreft dan alleen de fabrikanten of importeurs van bestrijdings
middelen. In de tussenhandel is in 1954 nog uitsluitend adviserend en voorlichtend
opgetreden.
Daarnaast zijn in 1954 vele kwesties administratief behandeld en hebben diverse
firma's een „laatste waarschuwing" ontvangen.

152

De hiervoor genoemde 13 processen-verbaal kunnen nog als volgt worden onderverdeeld:
9 wegens het in de handel brengen van niet-goedgekeurde middelen,
3 wegens ernstige afweiking in kwaliteit,
1 wegens algehele afwezige etikettering.
De ervaring bewees, dat de Economische Politierechter in het algemeen afwijkingen in
kwaliteit ernstiger aanrekende dan de overige overtredingen.
De 13 zaken die in de loop van de jaren bij de justitie aanhangig zijn gemaakt, waren
alle zg. „eerste zaken", d.w.z. geen enkele firma kwam nog voor de tweede maal voor
de rechter. De opgelegde straffen bestonden derhalve uitsluitend uit geldboetes. Een
maal is een groot deel van de opgelegde boete voorwaardelijk gesteld, met een proef
tijd van twee jaar. In een ander geval overwoog de Officier van justitie de toepassing
van art. 7 lid le van de wet op de economische delicten (sluiting van de onderneming
tot een maximum van 1 jaar), doch legde de Politierechter slechts een flinke boete op.
Ook in 1954 zijn weer allerlei contrôlemonsters onderzocht. Verreweg het merendeel
bleek te voldoen aan de gestelde kwaliteits-eisen, enkele afwijkingen waren niet van
ernstige aard. Slechts één proces-verbaal werd in 1954 gemaakt op grond van
kwaliteits-afwijking, doch het betreffende contrôlemonster werd reeds eind 1953
genomen. Alle overige afwijkingen werden administratief afgedaan.
Doordat in 1954 enkele dodelijke ongevallen met bestrijdingsmiddelen plaats hadden,
welke meer dan tot nog toe de aandacht trokken van de grote pers (vnl. de beide
DNC-vergiftigingen in de provincie Groningen eind Mei 1954) kwam de kwestie van de
gevaarlijkheid van de omgang met deze middelen weer in de algemene belangstelling.
De ontstellende resultaten van onze intensieve controle in 1954 hebben hiertoe ook
sterk bijgedragen.
Het is meer dan ooit noodzakelijk gebleken om deze controle en voorlichting intensief
voort te zetten en zo mogelijk nog sterker uit te breiden.
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Inspectie van in- en uitvoerproducten
A.

Overzicht van de in 1954 geïnspecteerde, voor uitvoer bestemde hoeveelheden.
kg
consumptie
aardappelen

3920.608
3783.150
28432.400
6633.489
1309.000
13.000
51.000
941.000
2258.260
38204.180
71963.540
75029.651

5939.325
3047.650
12729.654
4401.163
5853.700
1808.235
7510.425
6539.960
11137.905
17957.850
16482.240
13344.504

1177.000
11603.000
5726.000

Totaal

232539.278

106752.611

20549.930

Maand

Bloembollen

Boomkwekerij-producten

colli

kg los

colli

kg los

28.913
39.449
62.242
41.372
5.295
1.479
4.102
264.252
345.393
121.013
33.527
34.667
981.710

124.711
79.632
97.041
18.106
13.334
7.891
58.079
2648.215
2736.077
759.337
99.799
223.817
6866.039

2.638
1.843
18.479
9.365
449
269
70
433
1.335
13.448
19.767
9.549

75.275
19.080
2496.498
1352.255
76.490
5.312
23
2.155
153.145
2870.588
2105.991
568.483
9725.295

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

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

Groenten

77.645

15.000
761.000
1208.720
59.210

kg
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242.785
320.302
485.351
66.548
10.407
10.000

kg
•—
—
—
—

533

—

—

—

—

2.305
106.305
313.590
1557.589

—
•—

275
808

95.000

colli

stuks

5.120
5.720
10.103
12.720
12.387
8.841
5.422
1.771
6.396
12.999
10.445
9.346
101.270

—.
—

3.245
3.190
—
—
—
—
—

200
3.215
358.096
367.946

Vruchten

•—

95.000

Bloemisterij-producten
kg los
—
—

5.788
2.100
1.635
130
150
—

2.220
555
1.910
1.300
15.788

Zaden
uitzaai

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

kg
voeraardappelen

kg
industrie
aardappelen

kg
pootaardappelen

Maand

colli
8.051
1.519
2.759
524
235
9.693
452
178
525
426
138
2.829
27.329

ander doel
kg

602.625
1150.887
2921.005
1422.419
71.043
4.897
9.474
14.102
57.249
22.184
65.393
280.558
6621.836

colli

kg

49
328
30
192
358
157
124
309

92.289
14.219
15.214
125.287
34.153
110.156
20.040
18.870
107.520
33.255
44.854
25.406
641.263

—

487
856
509
3.399

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

B.

Diverse producten
kg

colli

2299.107
1147.045
1169.583
1848.933
530.079
567.535
327.379
888.077
640.287
320.985
644.924
419.097

17.275
7.478
552

10803.031

25.641

—
—

42
—
—

1
—
—

293

Voorschriften
ALGEMEEN

Aardappelen
Verpakking
Ook in 1954 werden de doelmatigheidsproeven met nieuw gefabriceerde aardappel
kratten bij het T.N.O. te Delft voortgezet.
Er werd in samenwerking met het Bedrijfschap voor Aardappelen, de Propagandastichting Aardappelen en de Stichting voor Aardappelbewaring een enquête gehouden
over de kwaliteit van aardappelkratten. De P.D.-ambtenaren pleegden hierover over
leg met de aardappelexporteurs. De meningen bleken zeer verdeeld en men kwam
tot de conclusie, dat het wenselijk was, de aardappelkrattenkeuring rigoureus aan te
pakken in samenwerking met het T.N.O. te Delft. Over het aanbrengen van aanbeve
lenswaardige wijzigingen werd door het Bedrijfschap voor Aardappelen overleg ge
pleegd met de krattenfabrikanten.
Kratten met zg. „kopsluiting", zondei gespijkerde deksels bleken de test van het
T.N.O. te Delft goed te doorstaan, zodat vanaf einde 1954 werd besloten de van de
nummers A 111, 112, 113, 114, 115 en 116 voorziene kratten te exporteren zonder
de deksels te spijkeren.
In verband met de geringe huidvastheid van „vroege" aardappelen werd begin Juni
geen toestemming verleend voor verscheping van consumptie-aardappelen in zakken.
Na 15 Juli werd verlading in balen uitsluitend toegestaan voor verzending in koelruim
of zg. ,,Raschig"-ruim voor die consumptie-aardappelen, welke tenminste 14 dagen
in kratten (of aan daarmee gelijk te stellen wijze) in quarantaine zijn opgeslagen
geweest.
Quarantaine-maatregelen
Voor de quarantaine voor Phytophthora bij aanbieding van consumptieaardappelen
voor export naar overzeese landen bleven de in 1953 uitgevaardigde voorschriften
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onverminderd van kracht. Vanaf 16 Juli werd de verplichte quarantaineperiode voor
consumptie-aardappelen met overzeese bestemming verlengd tot 14 dagen bij opslag
in kisten of kratten, of in mechanisch geventileerde bewaarplaatsen (met een minimum
temperatuur van circa 20°C) en tot 3 weken bij opslag in kuilen (mits in voldoende
droge toestand opgeslagen en bij goede ventilatie).
Alle consumtie-aardappelen, welke op of na 16 Juli voor quarantaine werden aan
geboden moesten dus gedurende bovengenoemde periode onafgebroken zijn opge
slagen geweest, alvorens inspectie voor export over zee werd verricht.
Wat de grondquarantaine betrof werd dezelfde regeling toegepast als in 1953
Bij bovenmaatse aardappelen uit pootgoed, bestemd voor consumptie, werd de door de
N.A.K, vastgestelde rooidatum als begindatum voor de quarantaine aangehouden.
Daar de aardappelen na het looftrekken en loofklappen soms nog enige weken in
de grond blijven, werd de quarantaineperiode op 4 weken gesteld, te rekenen vanaf
de officieel vastgestelde rooidatum. Voor aardappelen, bestemd voor de bezettings
legers in Duitsland en Frankrijk werd, na besprekingen met het Amerikaanse inkoop
bureau, besloten geen quarantaine-maatregelen toe te passen.
Met ingang van 4 October werd de verplichte quarantaine voor Phytopthora voor
alle vroege rassen opgeheven.
Op 18 October werd de quarantaine voor Phytophthora voor alle aardappelrassen op
geheven. Hierbij werd nadrukkelijk bepaald, dat de aardappelen en ook de eventuele
aangehechte grond geheel droog moeten zijn. Werd „jong ziek" aangetroffen dan moest
de gehele partij alsnog in quarantaine worden gebracht.
Algemeen.
In verband met eventuele vorstschade bij aardappelen, werd de instructie gegeven
de partijen, die na een vorstperiode ter inspectie werden aangeboden zéér nauwkeurig
te keuren. Daar de aardappelen uitwendig ongeschonden kunnen zijn, doch inwendig
afwijkingen kunnen vertonen, werd geadviseerd van alle te exporteren partijen een
flink aantal knollen door te snijden en op beschadiging te controleren.
Bij Ministeriële beschikking van 28 Juli 1953 is opnieuw de teelt van aardappelen
op de paden tussen de bloembollenbedden in de bollenstreek verboden. Een nauw
keurige controle op de naleving van dit voorschrift werd in 1954 ingesteld.
Ook verscheen een nieuwe Ministeriële beschikking, houdende voorwaarden op grond
van de Plantenziektenwet voor de invoer van aardappelen.
Deze beschikking komt er praktisch op neer, dat de in Nederland ingevoerde aard
appelen in het bijzonder vrij moeten zijn van aardappelwratziekte (Synchytrium endobiioticum (Schilb.) Pers. Op het terrein, waarvan de aardappelen afkomstig zijn,
mag nimmer aardappelwratziekte zijn waargenomen, hetgeen moet blijken uit een
certificaat van de betreffende dienst van het land van oorsprong, en waarin bovendien
wordt verklaard dat de zending door een bevoegde ambtenaar van die dienst is
onderzocht en vrij is bevonden van schadelijke organismen, alsmede dat de zending
voldoet aan de bij invoer in Nederland gestelde phytosanitaire eisen.
In het algemeen heeft de aardappeloogst veel te lijden gehad van de zeer slechte
weersgesteldheid, waardoor o.a. veel waterrot voorkwam. Met de N.A.K, werd
overeengekomen, dat zoveel mogelijk de oogst van de lage gedeelten van een perceel
apart zouden worden gehouden, terwijl vochtige partijen niet mochten worden ge
plombeerd.
Partijen, waarin najaar 1954 zodanig rot voorkwam, dat ze na sortering niet voor
plombering in aanmerking kwamen, werden minstens 2 weken onder controle opge
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slagen. Nam het rot in deze periode toe, dan werden de partijen tot het voorjaar
opgeslagen. Werd er in het voorjaar nog toename van rot geconstateerd, dan volgde
definitieve afkering.
Bloembollen
Voor de groothandel werd voor gladiolenknollen geen minimummaat meer voorge
schreven bij export naar het kanaaleiland Yersey. Voor Groot Brittanië, geheel Ierland
en de andere kanaaleilanden is voor de groothandel een minimummaat van 8 cm
voorgeschreven.
In samenwerking met het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten werd de nieuwe lijst
van minimum-maten bloembollen voor het seizoen 1955/56 vastgesteld. De maten
van het Bedrijfschap voor dat seizoen zijn gelijkluidend aan de door de P.D. vastge
stelde maten.
Geleidebiljetten en paklijsten dienen tijdig in de haven aanwezig te zijn, ter ver
mijding van stagnatie bij de inspectie en de inlading. Aan de exporteurs en expediteurs
werd verzocht de papieren zoveel mogelijk tegelijk met de zending te versturen.
In het algemeen had ook de bollenexport te lijden van de slechte weersomstandigheden.
Er kwamen veel zachte en zure tulpen voor, terwijl het in het bijzonder moeite
kostte de narcissen in droge toestand te verzenden.
B o o m k w e k e r ij p r o d u c t e n
Laanbomen mogen niet voor uitvoer worden aangeboden, indien zij niet voldoen aan
redelijke eisen m.b.t. kwaliteit en rasechtheid, in verband met het doel, waarvoor
zij zijn bestemd. Zij moeten derhalve steeds van het N.A.K.-B. plombe zijn voorzien.
Met betrekking tot de begassing van geïmporteerde boomkwekerijproducten werd een
nieuwe regeling getroffen, waarbij een tweetal mobiele begassingsinstallaties werden
gestationneerd, resp. te Roosendaal en Reuven.
De begassing in Utrecht werd opgeheven. Zeer kleine zendingen, zoals postpakketten
e.d. kunnen ook in Wageningen worden begast.
Op enkele kleine administratieve wijzigingen na bleef de regeling der begassirlg gelijk
aan die, vastgesteld bij de S. J. schildluisbeschikking van 2 April 1953. Het aantal te
begassen geslachten bleef dus gehandhaafd op 20. Coniferen en Ericaceeën vallen
buiten de regeling.
Ook de import uit België bleef men in 1954 gassen. België eiste van ons land
bij import aldaar ook begassing van diverse gewassen. Men hoopt met dit land in
Unieverband tot een meer soepele regeling te komen.
Zaden
Bij export van Amerikaanse eikels werd de eis gesteld, dat 85% kiemkrachtig en
dus bij doorsnijden „blank" is; voor inlandse eikels bedraagt dit percentage 65.
Te verse of onvoldoende gedroogde partijen zijn niet geschikt voor export, omdat
daarbij de mogelijkheid van verbroeiïng bestaat.
Voorts moet op ernstige dierlijke beschadeging worden gelet, evenals op te sterk
gekiemde partijen, speciaal in het voorjaar.
Verpakking

(algemeen)

Midden April 1954 is een Ministeriële beschikking van kracht geworden, waarbij de
invoer van grond als verpakkingsmateriaal voor planten wordt verboden ter voor
koming van het optreden en de verbreiding van de Japanse kever (Popillia japonica
Newm.). De Directeur van de P.D. kan van dit verbod onder bepaalde omstandigheden
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ontheffing verlenen. Het verbod geldt niet voor grond, uitsluitend aanwezig in de
vorm van een kluit rondom het wortelgestel van de planten.
Dienstreizen

in

verband

met

de

export

Te Brussel had begin 1954 een bespreking plaats tussen afgevaardigden van de
Belgische en Nederlandse P.D., alsmede van Bedrijfschap en exporteurs over' het
exportverbod van Belgische knolbegonia's en gloxinia's.
In 1954 konden de knollen op dezelfde wijze worden geëxporteerd als voorheen het
geval was. De Chef van de Afdeling Inspectie, de Heer J. Zwartendijk bracht Maart/
April enige weken in de U.S.A. door ter bespreking van diverse export- en inspectieaangelegenheiden, speciaal om de invoerkeuring van de boomkwekerijproducten
aldaar mee te maken. Voor hen, die veel boomkwekerij-gewassen naar de U.S.A.
exporteren werd een lijst met waardevolle aanwijzingen samengesteld.
Eind Augustus werd nogmaals België bezocht in verband met de grote invoer van
knolbegonia's, gloxinia's en azalea's in ons land.
De heer J. Zwartendijk en zijn a.s. opvolger de Heer Dr J. W. Hes brachten een
bliksemvisite aan de Duitse grens, waar moeilijkheden waren gerezen over uit Ne
derland in te voeren bloembollen.
Begin December reisden de Heren Hes en Zwartendijk naar Londen voor een be
spreking met de Heren Inch en Moore van de Engelse P.D. en de landbouwattaché,
de Heer Dr Brakker.
Bij deze bespreking werden behalve de keuringsmethodiek, ook een aantal andere
meer algemene kwesties aangeroerd, zoals het standaardcertificaat en de invoer
van stekken.
De export van pootaardappelen naar Italië gaf aanhoudend moeilijkheden.
Speciaal de aantasting van Rhizoctonia vormde een reden tot afkeuring; de normen,
die hier werden gevolgd, waren onduidelijk.

EUROPESE

LANDEN

België
Boomkwekerijproducten.
Met betrekking tot de begassing van houtige gewassen tegen de San José-schildluis is
men met België dit jaar nog niet tot overeenstemming gekomen. Ook België ging
begassing eisen van geïmporteerde Nederlandse gewassen en wel te Brussel. Alleen voor
alle soorten van het geslacht Rosa werd voor de periode van 22 November — 18
December een uitzondering gemaakt. Men hoopt in 1955 tot een bevredigende
oplossing voor beide partijen te geraken.
Denemarken
Algemeen
Voor Denemarken werden enige nieuwe invoerbepalingen van kracht. De invoer van
groente met wortels, benevens van sla en bloemkool werd alleen toegestaan in de
periode van 1 November t/m 31 Maart. Aardappelen mogen alleen worden ingevoerd
wanneer hiervoor een speciale invoervergunning door de Deense autoriteiten wordt
verstrekt. Eikels moeten worden ontsmet met een kwikbevattend middel. Invoer van
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zaden van Castanea moltissima is alleen mogelijk op speciale invoervergunning. Aan
de lijst van gevaarlijke parasieten werd per 1 Augustus de anjerbladroller (Tortrix
pronubana) toegevoegd.
Duitsland
Aardappelen
Aardappelen bestemd voor het Amerikaanse bezettingsleger in Duitsland moeten aan
zeer hoge eisen voldoen.
Met de volgende eisen moet rekening worden gehouden:
1). de aardappelen moeten tot één ras behoren, goed gevormd en schoon zijn en
vrij zijn van vorstschade, zwarte harten, ringrot, bacterierot, natrot, Phytophthora, zonnebrand, doorwas, beschadigingen, holheid, inwendige verkleuringen,
gerimpelde knollen, spruiten, droogrot, andere ziekten en insecten en mechanisch
of anderszins beschadigde knollen;
2). bijzondere aandacht moet worden besteed aan schurft, Rhizoctonia, ritnaaldenbeschadiging, blauw en ook zeer' kleine gebreken van welke aard ook, die slechts
in de helft der partij mogen voorkomen;
3). knollen beneden de min. maat mogen hoogstens 5 mm daarvan afwijken, het
aantal mag slechts zeer gering zijn.
Bloembollen
Aan de Duitse grens rezen moeilijkheden betreffende de invoer van bloembollen,
daar hierop o.a. mijt (Rhigoglyphus echinopus), Pénicillium en Botrytis werden aan
getroffen. Hieraan werd bij inspectie bijzondere aandacht besteed.
Boomkwekerijproducten
Anjerstekken mogen, evenals afgesneden anjerbloemen gedurende het gehele jaar in
Duitsland worden ingevoerd, mits ze geheel vrij zijn van bladrollers {Tortrix pronubana)
en de herkomst op het certificaat wordt aangegeven.
Snijbloemen en siertakken.
Aan export van deze producten moet de uiterste zorg worden besteed, daar bij het
constateren van bladrollers bij anjers (o.a. Tortrix pronubana) of San José-schildluis,
de invoertermijnen voor Clematisbloemen, anjerssnijbloemen, benevens bloemen
bladeren en siertakken van alle tweezaadlobbige loofhoutgewassen, weer zullen worden
ingevoerd. Deze invoertermijnen werden begin 1954 opgeheven.
Vruchten.
Evenals Engeland stelde ook Duitsland weer strenge eisen bij de invoer van kersen
m.b.t. de kersenvlieg (Rhagoletis cerasi). Ook dit jaar werd hieraan bij inspectie
extra aandacht geschonken.
Engeland

en

Wales

Algemeen
Met de Vereniging voor Vaste-Plantenkwekers had een bespreking plaats, waarin
naar voren werd gebracht, dat de export van gewortelde stekken naar Engeland zeer
veel nadeel ondervindt van de Engelse importmaatrelen in verband met de Colorado
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kever. Hiertoe is geen enkele reden, daar het stekken van de vaste planten uitsluitend
plaats vindt in kassen en bakken en er dus geen vrees behoeft te zijn voor aanwezig
heid van coloradokevers of larven daarvan.
Inmiddels werd bereikt, dat per 1 April 1955 de Engelse eisen bij de invoer van
planten en plantendelen uit Nederland aanmerkelijk verzacht zullen worden.
Groenten
Voor de export van groenten naar Engeland werden opnieuw dezelfde verzachtende
bepalingen toegepast als in 1953. Uiterste waakzaamheid m.b.t. de Coloradokever
blijft echter geboden, daar de Engelse autoriteiten de bepalingen zullen verscherpen
indien in een ingevoerde zending coloradokevers worden gevonden.
Vruchten
Evenals Duitsland stelde ook Engeland weer strenge eisen bij de invoer van kersen
m.b.t. de kersenvlieg (Rhagoletis cerasi). Ook dit jaar werd hieraan bij inspectie extra
aandacht geschonken.
Frankrijk
Algemeen
De invoerbepalingen in Frankrijk werden in 1954 aangevuld en gewijzigd. Dahlia's
moeten in het bijzonder vrij zijn bevonden van virusziekten.
Griekenland
Algemeen
Een grote vereenvoudiging werd bereikt door het vervallen verklaren van diverse
bijschrijvingen op het gezondheidscertificaat.
De bijschrijving betreffende de DDT-bestuiving bleef echter gehandhaafd. De be
stuiving geldt voor aardappelen en bloembollen.
Guernsey
Bloembollen
Uit Guernsey werden klachten ontvangen wegens aantasting van geïmporteerde
Irisbollen door „Iris gray bulb rot".
De oorzaak moet hier echter vermoedelijk in Guernsey zelf worden gezocht. Door
onvoldoende wisselbouw is de grond, waarin de geïmporteerde Irissen worden uitgeplant, zowel buiten als in de kassen nl. zwaar besmet met de zg. „kwade grondziekte".
Bij deugdelijke grondontsmetting zal men weinig last meer ondervinden.
De geconstateerde mijtaantasting door „bulb scale mite", die wel wordt aangetroffen
wanneer de verzending wat laat in de tijd plaats heeft, kan als een secundair
verschijnsel van geen betekenis worden aangemerkt.
Ierse

Republiek

Aardappelen
Bij wijze van uitzondering werd toestemming verleend tot invoer van enkele partijen
pootaardappelen. De aardappelen moesten uitsluitend behoren tot de E-klasse, vrij
zijn van Coloradokever, aardappelcystenaaltje, bietencystenaaltje en aardappelwratziekte en derhalve goed geschoond zijn van grond.

100

Alle colli moesten voorzien zijn van het P.D.-plombe.
Van percelen, waarvan de aardappelen afkomstig waren, werden grondmonsters
getrokken, welke op het laboratorium van het Hoofdkantoor op cysten van aaltjes
werden onderzocht.

Jersey
Bloembollen
De periode voor invoer van bloembollen werd een halve maand vervroegd, nl. van
15 Augustus t/m 31 Maart d.a.v. In de periode van 1 April — 15 Augustus is geen
bollen export naar dit eiland mogelijk.

Schotland
Bloembollen
Uit Schotland werden klachten ontvangen over uit ons land ingevoerde bloembollen.
De aantasting in procenten uitgedrukt was echter bij de meeste variëteiten niet groot,
terwijl de graad van aantasting niet werd aangegeven. In 1955 zullen de moeilijkheden
persoonlijk met de bevoegde autoriteiten worden besproken.

Zweden
Aardappelen
Voor de invoer van consumptieaardappelen in Zweden werden de volgende eisen
gesteld:
1).

binnen 10 km van de groeiplaats geen aardappelwratziekte, (Synchytrium endobioticum)

2),

binnen 5 km van de groeiplaats geen aardappelcystenaaltje (Heterodera rostochiensis)

3).

binnen 20 km van de groeiplaats geen Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata)
gedurende de laatste 2 jaar.

Ten gevolge van deze eisen kunnen slechts aardappelen uit: Zeeland, (behalve ZeeuwsVlaanderen), Goeree en Overflakkee, de kop van Noord-Holland (ten noorden van de
lijn Alkmaar/Hoorn met inbegrip van de Wieringermeerpolder), naar Zweden ver
scheept worden.
Voorts moet schurftschaal IV2 worden aangehouden, nieuw fust worden gebruikt, elke
collo geplombeerd zijn met het P.D.-plombe en de aardappelen vrij van grond worden
geleverd.
Bloembollen
Herexport van bloembollen en -knollen naar Zweden mag slechts plaats hebben uit
de zg. O.E.E.C.-landen.
Dit zijn (met inbegrip van de koloniën, doch zonder Dominions): België, Denemarken,
West-Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië (dus ook de
Kanaaleilanden), Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Saargebied, Triëst, Turkije, IJsland, Zwitserland.
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ANDERE LANDEN
Algerië
Aardappelen
Elke zending te importeren aardappelen moet geheel vrij zijn van grond en andere
verontreinigingen, waarmede het aardappelcystenaaltje (Heterodera rostochiensis Woll.)
zou kunnen worden overgebracht.
Als invoerkantoor zijn aangewezen: Algiers, Bone, Bongie, Mostaganem, Oran en
Philippeville. Ook via Nemours is invoer van aardappelen toegestaan, mits inspectie
plaats vindt door de P.D.-ambtenaar uit Oran of indien monsters daarvan voor inspectie
naar Oran worden gezonden.
Bloembollen
Na veelvuldige telegramwisseling werd bereikt dat de door Algiers geëiste „traitement
de chaleur" (warmwaterbehandeling) in het bijzonder voor tulpen- en hyacinthenbollen voorlopig werd opgeschort. Er zullen pogingen worden gedaan de behandeling
voor dit land geheel te doen vervallen.
Gladiolenknollen moeten een naphtalinebehandeling ondergaan.
Australië
Het aardappelinvoerverbod voor Australië is nog steeds van kracht.
Men hoopt op een geschikt moment de Australische autoriteiten nog nadere voorstellen
te doen om tot gehele of gedeeltelijke opheffing van het verbod te komen.

B ra z i 1 i ë
Aardappelen
Enige Braziliaanse zakenlieden bezochten de P.D. in verband met de afkeuringen van
Ned. aardappelen door de Braziliaanse P.D.-ambtenaren.
Uit de rapporten bleek, dat o.a. Corticium vagum, (Rhizoctonia saloni), Streptomyces
(gewone schurft) en Spondilocladium (zilverschurft) in een zending waren aangetroffen.
Na desinfectie werd de zending ten invoer toegelaten.
Men heeft in Brazilië ook zendingen afgekeurd wegens Aplanobacter sepedonicum
(„bacterial ring rot"). Dit verschijnsel werd echter nimmer in Nederland waargenomen;
wel in de U.S.A., waar het sterk is verspreid door het snijden van pootaardappelen.
Voorts werd afgekeurd wegens Fusarium oxysporum, een schimmel die schadelijk kan
zijn in landen met plotseling optredende hittegolven (zoals b.v. U.S.A. en Canada).
Naar aanleiding van klachten over het voorkomen van poederschurft, werd medegedeeld,
dat in de restanten der partijen, welke destijds naar dat land werden geëxporteerd,
geen poederschurft (Spongospora subterranea) kon worden vastgesteld.
Wel werd Rhizoctonia, gewone schurft en zilverschurft geconstateerd, waarvan mag
worden aangenomen, dat deze reeds voor de verzending in de knollen aanwezig was.
Het is echter zeer moeilijk partijen te vinden, die absoluut vrij zijn van genoemde
schurftaantastingen.
Het geringe aantal beschadigde en rotte knollen, enz. kan tijdens het vervoer1 zijn
toegenomen.
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Er is op aangedrongen in het vervolg bij voorkomende klachten steeds een monster
van de in Brazilië afgekeurde knollen naar Nederland voor onderzoek op te zenden.
In het algemeen moet voor Brazilië zeer nauwkeurig worden geïnspecteerd. Speciaal
wanneer de weersomstandigheden slecht zijn en de aardappelen „behangen" zijn
met grond waardoor aantastingen als gewone schurft en Rhizoctonia moeilijk waar
neembaar zijn. Een monster van de partij moet dan worden gewassen. Ook aan het
invullen der certificaten moet goede zorg worden besteed.
Canada
Algemeen
De eis werd gesteld, dat turfstrooisel uit Nederland en West-Duitsland (ook als ver
pakkingsmateriaal voor planten en bollen) in het vervolg vergezeld moet gaan van
een verklaring van de Veeartsenijkundige Dienst.
In deze verklaring moet de garantie worden gegeven, dat het turfstrooisel geen materiaal
van dierlijke herkomst bevat (b.v. uitwerpselen), noch met vee of dierlijke producten
in aanraking is geweest. Bij aankomst in Canada vindt steeds controle hierop plaats.
Zendingen Nederlandse sierteeltproducten die per postpakket naar Canada worden
verzonden, moeten voorzien zijn van een gezondheidscertificaat, dat aan de bovenzijde
in het postpakket moet worden gesloten. Aan de buitenkant moet dan duidelijk zicht
baar worden vermeld: „Certificate of health inside package".
Kruidachtige planten
In verband met de vrij grote import van mierikswortel (Horseradish) (Armoracia
rusticana) in Canada, zijn ook door dit land, evenals door de U.S.A. enige bepa
lingen uitgevaardigd, waaraan dit product bij invoer moet voldoen. De partij moet
geheel vrij zijn van grond en vergezeld zijn van een certificaat, waaruit blijkt, dat de
grond, waarin het product is gegroeid, geheel vrij is bevonden van het aardappelcystenaaltje. Ook partijen welke vanuit het buitenland via Nederland naar U.S.A. en
Canada worden doorgevoerd moeten geheel vrij zijn van grond.
Bloembollen.
Met betrekking tot de export van irissen naar Canada werd bepaald, dat irissen geen
warmwaterbehandeling meer behoeven te ondergaan. Zeer strenge inspectie op aaltjes
moet plaats vinden, terwijl de bollen goed droog moeten zijn. Bij het aantreffen van
levende aaltjes moet zonder meer worden afgekeurd.
In overleg met de Canadese Inspectiedienst werd geen bezwaar gemaakt „Paperwhites"-narcissen (die veel uit Frankrijk worden ingevoerd) met Nederlandse bollen
in dezelfde kisten te verpakken.
De „Paperwhites" moeten echter voorzien zijn van een certificaat van het land van
oorsprong met de vereiste aardappelmoeheidsclausule en het opslagcertificaat.
Costa

Rica

Wegens het gevaar voor mede-invoer van het mond- en klauwzeervirus mogen hooi,
stro, e.d. niet langer als verpakkingsmateriaal worden gebruikt bij export, ook van
plantenmateriaal, naar Costa Rica. De wel toegelaten verpakkingsmiddelen zijn: carton
papier, bordpapier, zaagsel, houtkrullen, houtsnippers en houtwol.
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Cuba
Elke geïmporteerde zending, verpakt in hooi of stro, wordt bij aankomst in Cuba
aan een begassing onderworpen, ook indien dit reeds vóór de uitvoer in het land
van herkomst heeft plaats gevonden.
Tegen het gebruik van houtwol e.d. verpakkingsmateriaal bestaat van Cubaanse
zijde geen bezwaar.

Ecuador
Aardappelen
De invoer van pootaardappelen is toegestaan op invoervergunning. Als voorwaarde is
gesteld, dat de Ecuadoriaanse importeurs steeds moeten opgeven aan wie en in welke
hoeveelheden zij de uit Nederland geïmporteerde pootaardappelen verder distribueren.
De Direction General de Agricultura kan dan het verloop verder controleren.
India
Aardappelen
Uit India werd van daarheen geëxporteerd pootgoed één aardappelknol terugontvangen,
welke aangetast zou zijn door wratziekte. Er bleek echter geen sprake te zijn van
wratziekte, doch van „doorwas", welk verschijnsel optreedt als na een droge periode
waarin de groei heeft stil gestaan, een regenperiode of bevloeiïng volgt, waardoor de
groei verder gaat. De doorgroei treedt dan op bij verschillende ogen, waarbij poppige
knollen ontstaan. De „dochterknollen" waren nl. met een brede voet aan de moeder
knol verbonden, hoewel het soms ook wel meer ronde knolletjes zijn, die met een
dunne verbinding aan de grote knol zijn bevestigd.
A Igemeen
Het reeds sedert 1914 bestaande verbod voor de invoer van planten per vliegtuig in
India is weer extra in de belangstelling komen te staan. Het verbod is nog steeds van
toepassing op alle planten en plantendelen, behalve in het algemeen zaden. Doorvoer
per vliegtuig via India mag uisluitend plaats vinden, indien de zending vergezeld is
van een gezondheidscertificaat en de speciale, voorgeschreven verpakking is toegepast.
Verzending per luchtpost via India zal derhalve in het algemeen het best kunnen
geschieden in dichtgesoldeerde blikken met ventilatie-openingen van metaalgaas.

Israël
Houtige gewassen
Een zending appelonderstammen uit ons land werd in Israël aan een nader onderzoek
onderworpen, daar men aantasting door wortelknobbel vermoedde.
Uit het aldaar verrichte laboratoriumonderzoek bleek echter dat de zending niet
door dezie ziekte was aangetast.
Na opplant gedurende het groeiseizoen manifesteerden zich echter nieuwe knobbeltjes,
welke na onderzoek wel door deze ziekte (Agrobaterium tumefaciens) bleken te zijn
veroorzaakt.
Hieruit kon worden geconcludeerd, dat de aantasting in Israël zelf is ontstaan en dat
de grond, waarin de onderstammen werden geplant, niet als onbesmet kon worden
aangemerkt.
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Bloembollen
Voorts kwamen uit Israël klachten over geïmporteerde bloembollen. Het is inderdaad
mogelijk, dat de bollen na aankomst in dat land secundaire schimmels vertoonden.
Dit kan n.l. voorkomen na een vrij lange reis door gebieden met verschillend klimaat.
Jordanië
Aardappelen
Betreffende doorvoerzendingen aardappelen via de Libanon naar Jordanië en Irak werd
bepaald, dat naast het originele P.D.-certificaat één extra copie zal worden verstrekt,
waarop moet worden vermeld: „Transit; destiné au Libanon".
Mexico
Aardappelen
Bij export van pootaardappelen naar Mexico moet voortaan op het certificaat worden
verklaard dat het pootgoed vrij is van Aardappelcystenaaltje (Heterodera rostochiensis)
en van ziekten en plagen, genoemd in het Mexicaanse Besluit: „Cuarentena Exterior
no. 4".
In zendingen uit Nederland geïmporteerde aardappelen, werd Phytophthora waarge
nomen, ondanks de vereiste inspectie en verplichte quarantaine. Dit is o.m. het ge
volg geweest van de zeer natte zomer in 1954. Behalve door het slechte weer kan
de ziekte zich tijdens de reis onder voor de ziekte gunstige omstandigheden (grote
luchtvochtigheid bij vrij hoge temperatuur) hebben uitgebreid.
Bloembollen
Bij een zending leliebollen, verpakt in houtmot, waren de zakken aan één zijde vergaan
en de leliebollen verrot, hetgeen tijdens de reis moet zijn gebeurd. Hoewel de
verpakking in houtmot waarschijnlijk geen directe oorzaak is geweest, was verpakking
in droog, fijn turfstrooisel beter geweest.
Nieuw-Zeeland
Zaden
Alle bloemzaden kunnen zonder certificaat in dit land worden ingevoerd, doch bij
invoer vindt invoerinspectie plaats.
De import van Prunus-zaden (dus ook van sierperzik, -pruim en -kers), benevens
zonnebloemzaden, afkomstig uit resp. Amerika en Argentinië, is verboden i.v.m. de
vrees voor het overbrengen van virusziekten.
Hetzelfde geldt voor tabakszaad uit alle landen.
U. S. A.
Bloembollen
Ook dit jaar werd weer een „preshipment-inspection" voor ons land georganiseerd.
Hiertoe kwamen een vier-tal U.S.A. inspectors naar ons land, waarvan er één ge
durende het gehele jaar in ons land was gestationneerd. Een en ander had ook dit jaar
een vlot verloop.
Ook alle postpakketten bloembollen, waarvoor een „permit" aanwezig is, werden
door de Amerikaanse Inspecteurs gecontroleerd. Hiervoor werd een speciale regeling
met de kringkantoren getroffen.
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Zaden
Zaden van Lathyrus, Vicia en Hibiscus esculentus (okra) moeten worden geïnspecteerd
en voorzien zijn van een gezondheidscertificaat (model 66).
Alle andere zaden en ook granen kunnen vrij worden ingevoerd.
Doorvoer
Voor doorvoer van buitenlandse producten moet steeds een certificaat voor her-export
(model 57) worden bijgevoegd, benevens een foto-copie van het bij invoer in Nederland
aanwezige gezondheidscertificaat, dat moet voldoen aan de Amerikaanse eisen.
Verpakking
Nadrukkelijk is er nogmaals op gewezen, dat alle verpakkingsmateriaal, in het bijzonder
ook turfstrooisel, niet verontreinigd mag zijn door grond.
Zuid-Afrika
Aardappelen
Met ingang van 1 September 1954 werd de invoer van aardappelen in Zuid-Afrika
slechts toegestaan, indien in het vereiste gezondheidscertificaat wordt verklaard, dat de
aardappelen afkomstig zijn van een perceel, dat vrij is bevonden van Heterodera
rostochensis, H. schachtii, H. punctata en H. major.
Vóór elke verscheping zal dan ook grondmonsteronderzoek van de partij te Wageningen
moeten plaatsvinden.
Dit geldt zowel voor poot- als consumptie-aardappelen. Pootaardappelen moeten
tevens vergezeld zijn van een N.A.K.-verklaring (model 12).
Bloembollen
Ook uit Zuid-Afrika werden enige klachten ontvangen over geïmporteerde bloem
bollen. Er werd zelfs min of meer verondersteld, dat naar dit land afgekeurde of
slechte bollen werden verzonden. Gewezen werd op de vrij lange reis in verschillend
klimaat. De bollen dienen dan ook bij aankomst zeer zorgvuldig te worden behandeld
en ook aan de bewaring dient extra aandacht te worden geschonken.
Het komt nl. meermalen voor, dat de bollen of knollen het eerste jaar na import
geheel in rust blijven, pas daarna begint dan de ontwikkeling.
Zaden
Zaden en granen zijn in het algemeen vrij van inspectie en gezondheidscertificaat.
Voor tomatenzaad wordt een certificaat (model 1) geëist, waarop moet worden bij
geschreven achter „additinal declaration": „Originating from plants inspected in the
field and found free from Aplanobacter michiganense".
C.

Overzicht zaadinspecties

In het afgelopen jaar werden door de Kringkantoren 5827 zaadmonsters ter inspectie
ingezonden. Tabel 32 geeft daarvan een overzicht.
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kring

aantal monsters

kring

aantal monsters

Aalsmeer
Amsterdam
Apeldoorn
Boskoop
Groningen
Goes
Heemstede
Hillegom
Hoorn
Leeuwarden

26
6
26
254
23
79
4
5
3350
40

transport
Naaldwijk
Roermond
Roosendaal
Rotterdam
's-Hertogenbosch
St. Paneras
Terneuzen
Utrecht
Wageningen
Winschoten

3813
556
32
30
741
37
230
25
26
149
188

transporteren

3813

totaal

5827

In 1953 werden 4939 monsters ter inspectie ontvangen. Hieruit blijkt, dat in 1954,
888 zaadmonsters méér werden ingezonden dan in 1953.
Van de ingezonden monsters werden er 257 voor export afgekeurd. De redenen van
afkeuring zijn vermeld in tabel 33.

aantasting

gewas
Tuinbouw zaden
Artisjokken
Bieten
Bloemzaden

Bonen
Erwten
Komkommers
Kool

Peterselie
Prei

x

aantal
afgekeurde
monsters

Alternaria sp.
Phoma betae Frank

1
10

broodkeverlarven (Stegobium paniceum L.)
stofluizen
mijten
parasitaire schimmels x)
Acanthocelides obtectus Say
parasitaire schimmels
meelmotlarven (Ephestia sp.)
mijten
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. en
A. circinans (Berk. et Curt.) Bolle
Phoma Ungarn (Tode) Desm.
Phoma en Alternaria spp.
mijten
Septoria petroselini Desm.
broodkeverlarven (Stegobium paniceum L.)

1
1
15
40
1
63
1
1
11
5
8
5
1
1

De term „parasitaire schimmels" is gebruikt in de gevallen, dat de oorzaak van de afkeu
ring aan een combinatie van verschillende schimmels was te wijten.
Mijten en stofluizen werden niet nader gedetermineerd.
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Radijs

Sla
Spinazie
Tuinbonen
Witlof
Wortelen
Landbouw zaden
Gerst
Gras
Haver
Lucerne
Lupinen
Lijnzaad
Mais
Mosterd
Tarwe

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. en
A. circinans (Berk. et Curt.) Bolle
Phoma Ungarn (Tode) Desm. en Alternaria spp.
bacteriën
Colletotrichum spinaciae Ell. et Halst.
Alternaria spp.
Ascochyta spp.
bacteriën
mijten
Stemphylium radicinum (M., Dr. en E.) Neerg.
broodkeverlarven (Stegobium paniceum L.)

17
5
2
4
1
2
1
2
1
1

Helminthosporium sativum P., K. et B.
diefje (Pinus tectus Boield.)
Helminthosporium sativum P., K. et B.
Fusarium spp.
parasitaire schimmels
parasitaire schimmels
bacteriën
Botrytis cinerea Pers. f. Uni v. Beyma
overige ziekten
Helminthosporium spp.
mijten
Fusarium spp.

6
1
2
1
1
3
3
23
3
1
3
1

In procenten uitgedrukt werd 4.4% van de monsters voor export afgekeurd. Dit
getal ligt ongeveer gelijk aan dat van 1953, toen 4% van de monsters werd afgekeurd.
Opmerkelijk is echter, dat de oorzaken van afkeuring in belangrijke mate verschillen
met 1953. Werd toen 63% van de afgekeurde monsters wegens dierlijke- en 36%
wegens aantasting door plantaardige parasieten afgekeurd, nu zijn deze cijfers resp.
16 en 84%.
Voor deze grote verschillen zijn enkele oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats
kan de toename van de afkeuringen wegens schimmel- of bacterieaantastingen voor
het grootste deel worden toegeschreven aan de buitengewoon slechte weersomstandig
heden tijdens de groei en de oogst van de gewassen in 1954. Ook zij de methoden van
onderzoek naar het voorkomen van schimmels en bacteriën meer uitgebreid en
verbeterd.
Dat het aantal afkeuringen wegens het voorkomen van voorraadinsecten in de
monsters zo sterk is afgenomen, moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan het
feit dat de exporteurs deze aantastingen zelf kunnen waarnemen en aangetaste partijen
bij voorbaat reeds voor export uitschakelen of aan een extra schoning onderwerpen.
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Gewervelde dieren

RATTEN EN MUIZENBESTRIJDING

Algemeen
Tot ons genoegen menen wij te mogen constateren, dat de belangstelling bij het publiek
in Nederland voor de rattenbestrijding sterk groeiende is, zo zelfs, dat de werkzaam
heden van de Afdeling Gewervelde dieren in sterke mate zijn toegenomen.
Deze belangstelling komt o.a. tot uiting in het grote aantal aanvragen voor instructie
van gemeentelijke rattenbestrijders. Hadden in 1953 in totaal 125 gemeenten een door
ons opgeleide rattenbestrijder, einde 1954 was dat het geval in 320 gemeenten.
In het algemeen zijn de resultaten hiervan zeer gunstig. Steeds weer blijkt dat, waar
de rattenbestrijder actief is, het publiek vertrouwen in hem krijgt en zich hoe langer
hoe meer meer tot hem wendt. Dit is ook het geval in gemeenten, die schoorvoetend
overgingen tot de aanstelling van een rattenbestrijder, omdat men door het geringe
aantal klachten dat over rattenoverlast werd vernomen, meende dat er weinig of geen
ratten in die gemeenten voorkwamen. Hieruit blijkt dat het belangrijk is een goed
opgeleide rattenbestrijder in de gemeente ter beschikking te hebben.
Kan men dus in het algemeen spreken van een succes, in de praktijk is toch gebleken,
dat een gemeentelijke organisatie van de rattenbestrijding op zichzelf niet voldoende
is om een werkelijk gesloten, systematische bestrijding over het gehele land te be
werkstelligen. Hiervoor is het nodig, dat ook regionaal deze bestrijding wordt ge
organiseerd. Vandaar dat er nu ook gestreefd wordt naar een hechte organisatie in de
vorm van zg. regionale rattencommissie's. De bedoeling is, dat regionaal een aantal
gemeenten zich voor de rattenbestrijding aaneensluit. In de praktijk bestaat reeds een
voorbeeld van een dergelijke regionale organisatie, nl. de Commissie inzake Ratten
bestrijding in West-Friesland, onder leiding van de Burgemeester van Midwoud (N.H.).
De organisatie, die reeds dateert van 1930 heeft bewezen goed te voldoen en kan
dus als een voorbeeld dienen.
De gemeenschappelijke regeling bij de rattenbestrijding in West-Friesland
In 1941 waren bij deze Commissie 29 gemeenten aangesloten onder een gemeen
schappelijk regeling. De leiding van de bestrijding is in handen van de voorzitter
of technische leider. Deze wordt in zijn taak bijgestaan door een plaatselijke hoofdleider
in ieder de aangesloten gemeenten.
Deze plaatselijke hoofdleider kan zich zo nodig verzekeren van de hulp van één of
meer helpers in de gemeente. Alle helpers, ook de plaatselijke hoofdleiders, doen hun
werk gratis, terwijl voor de bestrijding zelve evenmin kosten in rekening worden
gebracht.
In alle dorpen zijn bij de hoofdleider gedurende het gehele jaar bestrijdingsmiddelen
aanwezig. Uitgesproken rattenhaarden en moeilijk te zuiveren objecten worden
eventueel onder persoonlijke leiding van de voorzitter of de algemeen technische
leider behandeld.
De benodigde fondsen worden verkregen door bijdragen van de aangesloten gemeen
ten. De grootte van de bijdrage van iedere gemeente wordt bepaald door het aantal
inwoners, het aantal woningen of het aantal hectaren bouwland. Elk jaar wordt een
begroting opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.
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Het gebied van deze organisatie heeft ongeveer 88000 inwoners, terwijl de bijdragen van
de gemeenten in 1953 totaal f 5693,69 bedroegen.
Ons doel is nu om te bereiken, dat het gehele land wordt verdeeld in regionale rattenbestrijdingscommissies, die in principe op bovenstaande wijze zijn georganiseerd.

Ratwering
Op 1 Februari 1954 werd aangesteld een candidaat-bouwkundig ingenieur die tot
taak kreeg de problemen van de ratwering te bestuderen, voorzover het bouwkundige
maatregelen betreft. Deze studie verkeert nog in het beginstadium zodat er nog
geen resultaten te melden zijn. Wel is een voorlopig resultaat bereikt bij een bestaande
boerderij te Maarheze.
Deze boerderij was een beruchte rattenhaard (zwarte rat). Kort na iedere verdelgings
actie was de boerderij weer zwaar besmet. Dit gebouw is geheel onderzocht op zijn
mogelijkheden voor het binnenkomen en het nestelen van ratten.
Al deze mogelijkheden werden zo goed mogelijk weggenomen, en daarna verdwenen
de ratten vanzelf, dus zonder enige verdelgingsactie. Ca 5 maanden na het treffen
van de voorzieningen, was de boerderij nog steeds vrij van ratten.
Het vraagstuk van de bouwkundige voorziening t.a.v. de ratwering zal in 1955 verder
worden bestudeerd.
In dit verband werd contact gelegd en samenwerking verkregen met de afdeling
Boerderijenbouw van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

Tentoonstellingen en radio
Voorts blijkt het groeien van de belangstelling voor de ratten- en muizenbestrijding uit
het feit dat zowel pers als radio bijdragen en reportages vroegen over de rattenbe-:
strijding. Voorheen was men maar nauwelijks bereid voor de rattenbestrijding plaats
en tijd beschikbaar te stellen. Daarnaast werd spontaan verzocht mede te werken
aan verschillende land- en tuinbouwtentoonstellingen door het inrichten van een stand,
betrekking hebbende op de rattenbestrijding.
Met behulp van de Afdeling Publiciteit heeft dit steeds tot een succes geleid. Een
aantal aanvragen voor tentoonstellingen moest door tijdsgebrek worden afgewezen,
zodat alleen aan de belangrijkste kon worden medegewerkt.
Zo werd een rattenbestrijdingsstand ingericht op de tentoonstellingen in:
Meppel van 17—22 Mei, georganiseerd door de Commissie Landbouwverenigingsleven,
Landbouwonderwijs en Bedrijfsvoorlichting;
Goes van 17—19 Juni;
Asten van 3—4 Juli. Deze tentoonstelling werd georganiseerd door de Stichting
„Maatschappelijk werk ten Plattelande";
Ruurlo van 25—26 Augustus, georganiseerd onder de naam „Plawilvo", d.w.z. „Plat
telandsjongeren willen vooruit";
Steenwijk (Handel-Ambacht-Industrie) van 6—11 September;
Purmerend („Marktstad") van 14—18 September;
Utrecht, van 29 September—6 October, georganiseerd door de kring Utrecht van de
Nederlandse Fruittelersorganisatie;
Putten van 18—20 November als deel van een pluimveetentoonstelling.
Op al deze tentoonstellingen was steeds in onze stand een ambtenaar van de dienst
aanwezig. De uren, waarin de tentoonstelling was gesloten, werden benut door het
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houden van voordrachten over rattenbestrijding voor leerlingen van lagere en
middelbare scholen.
Voor land- en tuinbouwscholen worden in de periode van de algemene actie ter be
strijding van de bruine rat in het najaar voordrachten gehouden over rattenbestrijding.
Buitenlandse bezoekers en

reizen

Als vervolg op het bezoek van Dr D. Chitty van het Bureau of Animal Population te
Oxford in 1953, maakte Dr A. van Wijngaarden van 19—30 April een studiereis
naar Oxford om nader kennis te maken met de methode van Dr Chitty bij het
onderzoek naar de populatiedynamica van de aldaar voorkomende veldmuis, Microtus
agrestis L.
Bestrijding

van

de

bruine

rat,

Rattus norvergicus Berkh.

De landelijke actie 1953
Bij het ter perse gaan van het Jaarboek 1953 waren nog niet alle gegevens bekend
van de landelijke actie 1953, zodat hier nog enige aanvullende gegevens volgen.
In totaal werd aan deze actie deelgenomen door 663 gemeenten of 65,8% van het
totaal van 1008 gemeenten in Nederland.
Hieronder volgt de verdeling van het aantal deelnemende gemeenten per provincie.
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Zeeland

53
167
116
57
61

(46.9%)
(96.5%)
(96.7%)
(95.—%)
(60.4%)

Noord-Brabant
Limburg
Overijsel
Drente
Friesland
Groningen

70
44
35
15
30
15

(49.3%)
(39.3%)
(66.--%)
(44.1%)
(68.2%)
(26.8%)

Op aanvraag werden 6600 affiches, 210000 folders voor huis-aan-huis verspreiding
en ruim 1300 schriftelijke instructies voor uitleggers verstrekt.
Met het oog op de propaganda in de pers werd op 2 December een persconferentie
belegd door de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening, terwijl 2 radio-omroepverenigingen (NCRV en VARA) resp. op
11 November en 9 Februari door middel van een vraaggesprek de aandacht vestigden
op de rattenbestrijding. In het kader van de streekactie werden 54 propaganda-voordrachten en instructieavonden belegd.
Het aantal bij de actie „bruine rat" gebruikte lokaasporties bedroeg 4.958.000 tegen
4.200.000 in 1952.

De landelijke actie 1954 (11-18 December)
In totaal werd aan deze actie deelgenomen door 695 gemeenten (68,9% van het
totale aantal gemeenten).
Hieronder volgt de verdeling van het aantal deelnemende gemeenten per provincie.
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Zeeland

54
165
117
52
64

(47.8%)
(95.4%)
(97.5%)
(86.7%)
(63.4%)

Noord-Brabant
Limburg
Overijsel
Drente
Friesland
Groningen

(64.8%)
(42.--%)
(75.5%)
(55.9%)
26 (59.1%)
19 (33.9%)

92
47
40
19
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In totaal werden verstrekt: 3895 affiches, 276.275 folders voor huis-aan-huis bezorging
en 7280 schriftelijke instructies voor uitleggers. In totaal werden 70 propaganda- en
instructie-voordrachten gehouden, terwijl tijdens tentoonstellingen aan 49 lagere en
middelbare scholen voordrachten over ratten werden gehouden.
In het begin van 1954 kwam de nieuwe rattenfilm: „Houdt ze eruit", vervaardigd
door de cineast Albert Broosens te Haarlem, gereed. Deze film had zeer veel succes.
In totaal werden 138 schriftelijke bestrijdingsadviezen verstrekt en 348 adviezen na
onderzoek ter plaatse.
Vermeldenswaard zijn nog de volgende feiten:
In verband met een onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van Leptospiren
bij ratten en muizen werden de bij de zuivering van Diergaarde „Artis" (reeds ver
meld in het Jaarboek 1953 Versl. en Meded. Plantenziektenk. Dienst no 124) gedode
bruine ratten door het Instituut voor Tropische Hygiëne op deze micro-organismen
onderzocht. Hierbij bleek, dat ca. 35% der dieren besmet was met Leptospiren.
In de zomer van 1954 heeft zich in de gemeente Polsbroek (prov. Utrecht) een paratyphus-epedimie voorgedaan. In alle van de ruim 100 aangegeven gevallen werd in
de faeces van de patiënten Salmonella enteritidis Gaertn. var. danysz aangetoond.
Bij een aantal ratten, gevangen in de omgeving van de Slagerij, waarvan de besmetting
uitging, is eveneens deze bacteriestam in de lever en de darminhoud aangetoond.
Dit geval is van belang, omdat deze bacteriestam ook wel wordt gebruikt bij de
bestrijding van ratten en muizen.

Bestrijding van

de

zwarte

rat,

Rattus rattus L .

Aan de algemene bestrijdingsactie tegen de zwarte rat werd dit jaar deelgenomen door
64 gemeenten, t.w. 30 gemeenten in Noord-Brabant, 25 in Limburg, 5 in Zeeland, 2 in
Gelderland, 1 in Overijsel en 1 in Friesland.
Voor deze actie werden door gemeenten in totaal 57780 zg. „zwarte rat torpedo's"
aangeschaft.
De algemene klacht is dat de landbouwers nog onvoldoende het belang van de bestrij
ding van de zwarte rat inzien.
In het afgelopen jaar werden 8 schriftelijke adviezen en 72 adviezen na onderzoek
ter plaatse verstrekt.

Bestrijding

van

de

woelrat,

Arvicola terrestris terres tris (L.)

In Juni 1954 promoveerde de heer A. van Wijngaarden aan de Rijksuniversiteit te
Leiden tot doctor in de wis- en natuurkunde op een proefschrift, getiteld: „Biologie
en bestrijding van de woelrat, Arvicola terrestris terrestris (L.), in Nederland".
Deze dissertatie is tevens verschenen als Mededeling 123 in de serie Verslagen en
Mededelingen van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen.
Aan de hand van zijn onderzoekingen kwam de heer van Wijngaarden o.m. tot de
conclusie, dat de beste tijd voor de bestrijding van de woelrat juist valt vóór de
aanvang van de voortplantingsperiode, dus vóór half Maart. Deze bestrijding heeft
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alleen effect als zij georganiseerd wordt uitgevoerd. Verdelging zonder meer geeft zelden
een afdoend resultaat. Om dit te bereiken zullen ook weringsmaatregelen moeten
worden getroffen, d.w.z. het biotoop moet ongeschikt worden gemaakt voor dit dier.
De belangrijkste weringsmaatregel is het verwijderen van dekking voor de dieren,
dus het zorgvuldig kort houden van de vegetatie op slootoevers en het regelmatig
maaien van de grasmat in boomgaarden. Nog beter is het de boomgaard, indien
het bedrijf dit toelaat, de eerste jaren geheel zwart te houden.
In 1954 werden 42 schriftelijke adviezen verstrekt en 48 na onderzoek ter plaatse.

B e s t r i j d i n g v a n d e v e l d m u i s , Microtus arvalis Pali.
In 1954 werden de normale routine-tellingen in de Betuwe in verband met het populatieonderzoek verricht (180 proefvelden).
Uit de resultaten bleek, dat het aantal veldmuizen, ondanks de ongustige omstandig
heden in de winter (weinig sneeuw en veel koude) en de zeer natte zomer die daar op
volgde, langzaam maar zeker bleef stijgen. De bermenpopulaties hadden in de herfst
1954 een dergelijke hoogte bereikt, dat in de zomer van 1955 met een top in de
bevolkingsdichtheid rekening moet worden gehouden. Hoe hoog deze top zal worden,
m.a.w. of 1955 een „veldmuizenjaar" zal worden, kan nog niet worden voorspeld.
In enkele delen van de Betuwe (polder Asperen, Lage Veld bij Culemborg) werden
reeds enkele veldmuizen in de weilanden aangetroffen.
In totaal werden in het afgelopen jaar 6 schriftelijke adviezen verstrekt en 6 na on
derzoek ter plaatse.

Bestrijding

van

a nd ere

muizen

Naar aanleiding van klachten over de aanwezigheid van huismuizen, Mus musculus L.,
werden in 1954 34 schriftelijke adviezen verstrekt en 40 na onderzoek ter plaatse.
Er werden 2 bestrijdingsadviezen verstrekt tegen de bosmuis, Apodemus sylvaticm L.

Totaal aantal door het hoofdkantoor
v a n g e n r a t t e n - e n m u i z e n k 1a c h t e n
1950
1951
1952
1953
1954

250
356
580
647
656

te

Wageningen ont

25

28
111
93

88

B e s t r i j d i n g v a n d e m u s k u s r a t , Ondatra zibethica L .
In het jaar 1954 vertoonde de stijgende lijn
jaren een daling. Deze daling zal voor een
zeer ongustige weersomstandigheden, maar
deze daling te danken hebben, is de activiteit

in de muskusratvangsten van de laatste
deel zeker toe te schrijven zijn aan de
de voornaamste oorzaak waaraan wij
van de Belgische muskusrattenbestrijding.
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Dit blijkt duidelijk uit tabel 34, waarin de gevangen dieren naar de riviertjes, waarin
ze zijn gevangen, zijn gerangschikt.
Immers, was de daling alleen te danken aan de slechte weersomstandigheden, dan
zou deze voor alle riviertjes ongeveer gelijk moeten zijn. Nu zien wij, dat de aanvoer
van dieren langs enkele beken nog sterk is gestegen, langs andere daarentegen sterk
is gedaald.
Tabel 34
Aanvoerweg
Zoom en Ligne
Roosendaalse Vliet
en Molenbeek
Mark en Weerijs
Leij
Reusel
Beerse
Dommel en Tongelreep
Tungelrooyse beek
Uffelse beek
Itterbeek en Thornbeek
Andere aanvoerweg of
aanvoerweg onbekend
Totaal

Aantal gevangen muskusratten
1941
-1946

1947

1948

—

—

2
1

—

—•

2

—

—

29
27

1949

1950

1951

1953

1954

23

47

62
133
151
113
24
94
59
3
57

48
105
66
57
12
76
11
2
73

—

—

—

18

70

106

—

—

.—

—

—

—

.—

.—

—

—

—

—

—

—

—

57
86
162
88
65
101
77
1
7

2

2

2

5

9

9

15

113

27

23

74

164

537

337

569

659

832

524

9
185
186
2
150

1
107
65
67
88
.—

26
4
157
119
146
106
2

1952

Ook de gemiddelde afstand, gemeten langs de beken, waarlangs de muskusratten ons
land konden binnendringen, is in 1954 weer iets gedaald (Tabel 35). Bij enkele beken
is deze afstand wat gestegen, veroorzaakt door enkele dieren, die er in geslaagd zijn
verder door te dringen en tot voortplanting te komen. Familiegroepjes met jongen
zijn opgespoord en uitgeroeid te Linne, Ittervoort, Diessen, Rijsbergen, Wouw en
Steenbergen. Bovendien werden nog 20 macroscopisch-zichtbaar gravide dieren be
machtigd.
Tabel 35
Aanvoerweg
Zoom en Ligne
Roosendaalse Vliet
en Molenbeek
Mark + Weerijs
Leij
Reusel
Beerse
Dommel -f- Tongelreep
Tungelrooyse beek
Uffelse beek
Itterbeek + Thornbeek

Gemiddelde afstand tot de grens
19411946

1947

1948

25.4
10.7

—

—

10.7

—

—

11.0
6.3

—

7.8

—

9.3

—
—

6.8

1949

7.7
12.9
13.6
16.9
9.7

—

—

—

1950

23.5
4.7
12.6
16.5
6.9
,—.

—

—

1951

1.7
4.5
4.5
12.8
14.7
13.3
7.9
—

1952

3.4
1.9
4.0
7.8
14.7
15.3
7.2

1953

1954

5.6

6.7

1.9
1.9
4.6
63
10.9
12.1
2.8
0.8
0.0

1.5
2.8
2.2
12.1
11.4
8.2
1.2
0.5
0.2

Ook dit jaar zijn gedurende de voorjaarstrek enkele dieren er in geslaagd om door
de grenszone heen te breken en plaatsen ver in het binnenland te bereiken. Deze
voortrekkers waren zoals in voorgaande jaren, oude volwassen mannetjes, die in het
voor hen vreemde terrein, waarschijnlijk op zoek naar een partner, zo lang bleven
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rondtrekken tot ze bij toeval werden gevangen (Hoedekenskerke, Hoek, Yerseke,
Leerdam, 's-Gravendeel, Brandwijk, Berlicum).
Alle andere dieren werden in de grensstreek opgevangen.
De internationale samenwerking verliep uitstekend. In September werd te Gembloux
een vergadering gehouden door het E.P.P.O., waarbij de muskusratbestrijding in geheel
Europa werd besproken
In October namen de heren A. van Wijngaarden en J. W. Koenders deel aan een
door het E.P.P.O. georganiseerde cursus over de muskusratbestrijding, die in München
onder leiding van de heer Pustet werd gehouden.
Het contact met de Belgische bestrijdingsdienst aan de andere zijde van de grens was
goed en er bestaat een prettige samenwerking.
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat ook in 1954, dank zij de activiteit van onze
vier vangers, de muskusratten er niet in zijn geslaagd zich in Nederland blijvend te
vestigen of enige schade van betekenis aan te richten.
Bovendien zal de infiltratie uit België door de bestaande samenwerking op dit gebied,
nog verder afnemen.
Overzicht van de vangsten in 1954:
Zeeland: 3 (in 1953 : 7) : Hoedekenskerke 1, Hoek 1, Yerseke 1.
Zuid-Holland: 3 (in 1953 : 1): Leerdam 1, 's-Gravendeel 1, Brandwijk 1.
Noord-Brabant: 408 (in 1953 : 604)
Rayon West 162: Roosendaal 36, Zundert 57, Wouw 9, Putte 11, Rijsbergen 16,
Nieuw Ginneken 4, Woensdrecht 5, Rucphen 1, Ossendrecht 1, Huybergen 8, Breda
1, Steenbergen 13.
Rayon Midden 156: Hilvarenbeek 48, Goirle 38, Hoge en Lage Mierde 16, Baarle
Nassau 30, Alphen 5, Diessen 17, Oosterhout 1, Udenhout 1.
Rayon Oost 90: Valkenswaard 48, Eindhoven 19, Bladel 6, Leende 8, Veghel 1,
Riethoven 1, Berlicum 2, Hoogeloon 3, Someren 1, Waalre 1.
Limburg: 110 (in 1953 : 220): Echt 1, Hunsel 60, Thorn 10, Wessem 7, Elsloo 4,
Weert 7, Born 2, Stamproy 4, Grathem 1, Maastricht 1, Linne 13.

HET VERZAMELEN VAN STATISTISCHE GEGEVENS
In het Jaarboek 1953 (Versl. en Meded. Plantenziektenk. Dienst, no 124) is een uiteen
zetting gegeven over de enquêtes naar de mate van voorkomen van de belangrijkste
ziekten en plagen in gewassen. Aan de hand van opgedane ervaring zijn in 1954
enkele veranderingen en verbeteringen aangebracht in verschillende onderdelen der
enquêtes.
Verandering

systeem

Bij de enquête naar het voorkomen van ziekten en plagen in landbouwgewassen is
het zg. Deense waarderingssysteem vervangen door het waarderingssysteem met de
10-delige cijferschaal, zoals dat-reeds werd gebruikt voor de enquête in tuinbouwgewassen. Hiertoe is overgegaan, omdat bij het laatstgenoemde systeem de cijfers
worden verwerkt tot maandelijkse overzichten in tabelvorm.
Deze overzichten blijken beter te voldoen dan overzichten in een beschrijvende vorm
volgens het Deense systeem. De tabellen zijn zo ingericht, dat men in één oogopslag
kan zien wat men wil weten, wat met het Deense systeem niet kan worden bereikt.
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L o o p t ij d

enquête

Voor de landbouwgewassen strekt de enquête zich uit over de maanden April t/m
September.
Bij de tuinbouwgewassen is de looptijd van enkele onderdelen verlengd. Zo is de
looptijd van de enquête-fruitteelt van 7 op 12 maanden gebracht, wat de vollegröndsteelten betreft, omdat ook de gegevens over de overwinteringsstadia van belang zijn.
Verder zijn op aandringen van Rijkstuinbouwconsulenten, I.B.V.T. en U.C.B, opge
nomen de voornaamste bewaarziekten bij appel, peer en druif. Voor de bloembollen
teelt is de looptijd gebracht van 6 op 12 maanden, door ook de ziekten en plagen
Van droge bollen en knollen op te nemen.
Aantal

medewerkers

Bij de enquêtes Groenteteelt, Bloemisterij, Boomkwekerij en N.A.K.-B. heeft het
aantal medewerkers geen noemenswaardige veranderingen ondergaan, maar bij die
van Fruitteelt en Bloembollen is het aantal uitgebreid. Door het opnemen van bewaar
ziekten werken nu aan de enquête-fruitteelt behalve assistenten van tuinbouwconsulenten en ambtenaren van de P.D. ook ambtenaren van het I.B.V.T. en het U.C.B,
mede. Bij Bloembollen is het aantal medewerkende controleurs van de Keuringsdiensten
voor Bloembollen van 4 op 8 gebracht.
Tekst

formulieren

De tekst der formulieren is herzien en aangepast aan de wensen van de gebruikers
der gegevens. In het Groenten-formulier werden verschillende sluitkoolsoorten (spits
kool, rode-, witte- en savoyekool) apart opgenomen. Deze soorten zijn samengevoegd
tot één groep, nl. sluitkool, omdat de kleine verschillen ten opzichte van ziekten en
plagen de grote plaats, die aan de sluitkoolsoorten was ingeruimd, niet motiveren.
Verder is het aantal gewassen uitgebreid met de tuinboon. Op verzoek van de Afd.
Wild- en Vogelschade en Jacht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening werden vragen opgenomen over vogelschade aan groentegewassen. Bij
bloembollen werd het aantal gewassen uitgebreid met bol-iris, Colchicum en lelie en
in het fruitteeltformulier werden bewaarziekten bij appel, peer en druif opgenomen
en vogelschade aan fruit. Het aantal gewassen van het N.A.K.-B formulier werd
uitgebreid met abrikoos, hazelnoot, eik en esdoorn, daar die gewassen onder keuring
van de N.A.K.-B zijn gebracht.
De formulieren voor Boomkwekerij- en Bloemisterijgewassen hebben weinig verande
ring ondergaan.
Opvoering

uniformiteit

waardering

Dit punt heeft steeds onze aandacht. Daartoe werden instructie-vergaderingen en
-excursies met groepen medewerkers gehouden en een zo groot mogelijk contact met
medewerkers gezocht.
Gebruik

der

gegevens

Over het gebruik der gegevens kan o.m. worden medegedeeld, dat de onderdelen van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening middels de overzichten
op de hoogte worden gebracht van de mate van optreden en de verspreiding van de
voornaamste ziekten en plagen in land- en tuinbouw. Zulks kan speciaal van nut zijn
voor de Voorlingtingsdiensten van de Consulentschappen.
Onderzoekers op plantenziektenkundig gebied gebruiken de gegevens bij de bestudering
van speciale onderwerpen. Voorts maakt o.m. het Centraal Bureau van Tuinbouw
veilingen gebruik van de gegevens om een beter inzicht te krijgen over de te ver
wachten houdbaarheid van het fruit i.v.m. het optreden van bewaarziekten.
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AFZONDERLIJKE BIJDRAGEN

LEPIDOPTERA-VANGSTEN, VERRICHT MET EEN ELECTROCUTIE
VANGLAMP OP HET PROEFTERREIN VAN DE
PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST TE WAGENINGEN
(with a summary)
door/by
C. F. van de Bund
Inleiding
Van 1 April tot en met 30 November 1954 werden op het terrein van de Plantenziektenkundige Dienst nachtelijke vangsten verricht met behulp van een electrocutie
apparaat (zie afb. 1.). Het aan een paal op ± 2,50 m hoogte opgehangen toestel bestond
uit een draadkorf, waarvan de draden zich op 0,6 cm van elkaar bevonden. Deze
draden werden onder een spanning van 550 Volt gebracht. In de korf was een zg.
menglamp (160 Watt) opgehangen.
Een door het licht verblinde vlinder, die tegen de draadkorf aanvliegt, krijgt een
schok, waardoor hij verdoofd naar beneden valt in een trechter, die toegang geeft
tot een bus, waarin de damp van tetrachloorraethaan het insect doodt.
Van het gevangen materiaal werden alleen de Lepidoptera verwerkt. Deze insectengroep
is als werkobject gekozen, omdat vlinders over het algemeen gemakkelijk te deter
mineren zijn. Van de z.g. ,,Micro-Lepidoptera" bleef een deel ongedetermineerd; deze
vlinders zijn echter wel geteld. Materiaal, behorende tot andere insectenorden, is niet
verwerkt, daar het aantal per nacht gevangen individuen hiervoor te groot was.
Een enkele maal kwam het voor, dat ook de determinatie van vlinders moeilijkheden
opleverde, doordat de gevangen exemplaren
te sterk waren „afgevlogen". Dit trad op
bij krachtige wind, waardoor de dodings
vloeistof te snel verdampte, zodat niet alle
vlinders direct werden gedood. Soms werd
door zware regenval de gehele vangst be
dorven.
Dergelijke vangsten zijn niet in de reeks
opgenomen. Op zon- en feestdagen werd
niet gevangen.
De waarnemingen werden nog slechts ge
durende één seizoen verricht; bij de bespre
king van de uitkomsten moest hiermede
uiteraard rekening worden gehouden. Het
onderzoek zal echter worden voortgezet.

Afb. 1. Electrocutie-rvanglamp
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Het totale aantal vlinders, dat gedurende het seizoen werd gevangen, bedroeg 24150.
Hiervan bleken 4208 ,,Micro-Lepidoptera" te zijn, waarvan er 1981 wel en 2227 niet
zijn gedetermineerd.
Het aantal individuen en soorten, dat in elke maand is gevangen, wordt in tabel 1
weergegeven.
Tabel 1
soorten

Individuen
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November

54
1077
2738
2803
7444
9414
601
19

April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November

6
118
127
133
166
107
25
6

In totaal werden 304 soorten waargenomen.
Het gemiddeld aantal soorten, dat in de opvolgende maanden per nacht werd
gevangen, bedroeg voor: April 1,5, Mei 15,7, Juni 29,2, Juli 27,5, Augustus 39,4,
September 18,1, October 3,7, November 0,6.
Het vangseizoen werd in twee maandelijkse perioden verdeeld, waarin de maximale
vangsten per nacht waren:
April
—
Mei
Juni
—
Juli
Augustus1— September
October — November

50
59
78
12

soorten
soorten
soorten
soorten

op
op
op
op

31
10
6
4

Mei; 215 individuen op 31
Juli; 252 individuen op 10
Aug.; 1923 individuen op 2
Oct.; 185 individuen op 4

Mei
Juli
Sept.
Oct.

Uit deze gegevens blijkt, dat op bovengenoemde data resp. 42,3%, 44,3%, 46,9% en
48 van het totale aantal soorten, dat in die maand werd waargenomen, werd gevan
gen. Dit betekent, dat in de gunstige nachten van de betreffende perioden, maximaal
nog niet de helft van het totale aantal soorten, dat in die maand werd waargenomen,
is gevangen.
Stelt men de periode korter, bv. 14 dagen, dan is de periode met de grootste vangst,
die van 25 Augustus tot 7 September. Er werden toen 108 soorten gevangen. De meest
gunstige nachten, nl. 2 en 3 September, leverden elk 63 soorten, hetgeen nog slechts
58,3% van het totale aantal soorten in die periode is. Iets gunstiger is de toestand in
het voorjaar. In de eerste 6 weken van de vangperiode, ni. van 1 April tot 15 Mei,
werden 47 soorten gevangen.
In die periode was de maximale vangst, op 12 Mei, 29 soorten. Dat is dus 61,7%
van het totaal. Vermoedelijk is dit hoge percentage te danken aan het feit, dat
April en het begin van Mei koud en droog waren, met veel nachtvorsten. 12 Mei was
de derde dag met een hoge minimumtemperatuur en de vierde dag met een hoge
maximumtemperatuur. Hierdoor bleken de meeste voorjaarssoorten plotseling zeer
actief te worden, terwijl een groot aantal soorten in deze warmteperiode begon te
vliegen.
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Uit het voorafgaande blijkt, dat het dus niet mogelijk is om in één zeer gunstige nacht
een representatief beeld van de fauna, die in de betreffende maand rondvliegt, te
krijgen; zelfs niet, waneer men van tevoren de meest gunstige nacht zou weten uit
te kiezen. Wel vangt men de soorten, die in grote aantallen vliegen en die behoren
tot de klassen V tot IX. De hier bedoelde classificatie wordt in dit artikel nog nader
toegelicht. De minder algemene en de zeldzame soorten zijn maar voor een klein
gedeelte in een dergelijke vangst vertegenwoordigd. Met de hier gevolgde vangmethode,
dus één vangapparaat met een menglamp, moet men een geheel vliegseizoen of
nog langer vangen om de fauna te leren kennnen. Wil men vaststellen of een zeld
zame of een in kleine aantallen vliegende soort in een bepaald gebied voorkomt, dan
dient men gedurende de gehele vliegperiode van de betreffende soort te vangen.
De 304 soorten, die wij gedurende het seizoen hebben gevangen, waren wat het
individuen-aantal betreft, zeer ongelijkmatig verdeeld, hetgeen te verwachten was.
In tabel 2 zijn de soorten naar het individuen-aantal, dat zij vertegenwoordigen, in
9 klassen ingedeeld. (Williams, 1953).
Tabel 2
klasse
1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

aantal individuen

aantal
soorten
72
65
57
55
28
16
9
1
1

1
2—4
5—12
13—40
41—121
122—364
365—1093
1094—3280
3281—9841

In tabel 3 zijn de soorten vermeld, die werden gevangen en gedetermineerd.

Tabel 3
Lepidoptera, gevangen van 1 April tot 30 November 1954 met een electrocutie vanglamp. Deze soorten zijn alphabetisch naar de triviaalnaam gerangschikt.
De nomenclatuur is hoofdzakelijk naar Spuler en Ter Haar.
Achter elke soort is het totale aantal exemplaren vermeld, dat in bovengenoemde
periode is gevangen.
A
Tephroclystia abreviata Steph.
Hadena adusta Esp.
Acronycta aceris L.
Salebria adelphella F.R.
Mamestra advena F.
Haemithea aestivaria Hb.
Leucania albipuncta F.
Nola albula Schiff.
Larentia alchymillata L.
Catephia alchemista Schiff.

1
1
13
1
3
14
53
1
10
8

Ennomos alniaria L.
Macaria alternaria Hb.
Larentia alternata Müll.
Caradrina ambigua Steph.
Caradrina alsines Brahm.
Timandra amata L.
Pygaera anachoreta F.
Notodonta anceps Goeze.
Moma alpium Osb.
Epione apiciaria Schiff.
Tephroclystia assimillata Doubl.

9
11
6
23
3
65
6
4
1
2
1
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Trachea atriplicis L.
Agrotis augur F.
Hibernia aurantiaria Esp.
Ennomos autumnaria Wemb.
Pyrausta aurata Scop.

8
4
1
5
4

B
Agrotis baja Schiff.
Biston betularis L.
Gonodonta bidentata Cl.
Cerura bifida Hb.
Procus bicolaria Vill.
Larentia bilineata L.
Cosymbia binaria Hb.
Drepana binaria Hfn.
Caradrina blanda Schiff.
Mamestra brassicae L.
Cheimatobia brumata L.
Agrotis brunnea Schiff.
Phalera bucephala L.

5
91
1
3
1
3
1
11
1.44
147
2
1
89

C
Ammoconia caecimacula Schiff.
Diloba caeruleocephala Fr.
Arctia caja L.
Lophopteryx camelina L.
Tephroclystia centaureata Schiff.
Epineuronia cespitis F.
Drymonia chaonia Hb.
Earias chlorana L.
Plusia chrysitis L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Phasiane clathrata L.
Agrotis clavis Rott.
Caradrina clavipalpis Scop.
Agrotis c-nigrum L.
Larentia comitata L.
Leucania comma L.
Lithosia complana L.
Plusia confusa Steph.
Mamestra contigua Schiff.
Agrotis corticea Hb.
Pandemis corylana F.
Larentia corylata Thnbrg.
Demas coryli L.
Tortrix costana F.
Hypsopygia costalis F.
Hadena crenata Hfn.
Boarmia crepuscularia Dup.
Coscinia cribraria L.
Dianthoecia cucibali Schiff.
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8
1
12
10
3
13
6
13
92
27
13
16
3
8481
16
23
3
2
1
1
5
2
3
38
87
11
21
3
21

Nola cuculatella L.
Drepana cultraria F.
Pygaera curtula L.

6
2
20

D
Habrosyne deresa L.
Pheosia dictaeoides Esp.
Lymantria dispar L.
Mamestra dissimilis Knoch.
Bapta distinctata H.S.
Notodonta dromedarius L.
Palimpsestis duplaris L.

1
17
3
79
1
10
1

£
Crocallis elinguaria L.
Chaerocampa elpenor L.
Ennomos erosaria Schiff.
Orrhodia erythrocephala Schiff.
Agrotis exclamationis L.

4
1
20
1
650

F
Drepana falcataria L.
Pyralis farinalis L.
Procus fasciuncula Hw.
Larentia ferrugata Cl.
Agrotis festiva Schiff.
Plusia festucae L.
Agrotis fimbria L.
Laspeyria flexula Schiff.
Larentia fluctuata L.
Cymatophora fluctuosa Hb.
Tortrix fosterana F.
Pionea forticalis L.
Phragmatobia fuliginosa L.
Larentia fulvata Forst.
Cerura furcula Cl.
Ennomos fuscantharia Steph.

57
1
21
88
1
8
3
1
172
5
3
459
117
1
1
2

G
Plusia gamma L.
Nonagria geminipunctata Hw.
Mamestra genistae Bkh.
Cilix glaucata Scop.
Herculia glaucinalis L.
Tephroclystia goossentiata Mab.
Taeniocampa gothica L.
Taeniocampa gracilis F.
Zanclognatha grisealis Schiff.
Lithosia griseola Hb.
Panolis griseovariegata L.
Abraxas grossulariata L.

1322
1
6
43
174
9
34
12
1
5
1
2

H
Orthosia helvola L.
Pandemis heperana Schiff.
Biston hirtaria Cl.
Hepialus humili L.

5
43
1
1

I
Xanthia icteritia Hfn.
Leucania impura Hb.
Taeniocampa incerta Hfn.
Tephroclystia intricata Zett.

1
145
26
2

J
Agrotis janthina Schiff.
Plusia jota L.
Larentia juniperata L.

24
1
5

L
Drepana lacertinaria L.
Leucania l-album L.
Procus latruncula Schiff.
Acronycta leporina L.
Scoleopteryx libatrix L.
Sphinx ligustri L.
Cochlidion limacodes Hfn.
Fidonia limbaria F.
Leucania lithargyria Esp.
Hadena lithoxylea Schiff.
Orthosia Iota Cl.
Acalla logiana Schiff.
Spilosoma lubricipeda L.
Anchoscelis lunosa Hw.
Euplexia lucipara L.
Pseudophia lunaris Schiff.
Xanthia lutea Ström
Opistograptis luteolata L.
Calamia lutosa Hb.
Orthosia lychnidis Schiff.

5
31
46
2
10
12
1
1
3
4
15
1
200
1
6
3
3
145
6
39

M
Orthosia macilenta Hb.
Plutella maculipennis Curt.
Campea margaritata L.
Abraxas marginata L.
Acronycta megacephala Schiff.
Larentia mellinata F.
Spilosoma mendica Cl.
Spilosoma menthastri Esp.
Brotolomyia meticulosa L.
Hydroecia micacea Esp.
Hoplitis milhouseri F.
Plusia moneta F.

4
64
25
24
19
3
2
219
32
23
6
4

Hadena monoglypha Hfn.
Caradrina morpheus Fall.
Ortholita mucronata Scop.

414
303
1

N
Dianthoecia nana Rott.
Tephroclystia natata Hb.
Mamestra nebulosa Hfn.
Malacosoma neustria L.
Hydroecia nicitans L.
Semiothisa notata L.
Catocala nupta L.
Pyrausta nubilalis Hb.
Hydrocampa nympheata L.

1
29
2
1
519
2
7
67
6

O
Agrotis obelisca Schiff.
Larentia obeliscata Hb.
Gnophos obscuraria Hb.
Leucania obsoleta Hb.
Agrotis occulta L.
Spilonota ocellana F.
Smerinthus ocellata L.
Gortyna ochracea Hb.
Miana ophiogramma Esp.
Mamestra oleracea L.
Cymathophora or Schiff.
Agrotis orbona Hfn.
Miselia oxyacanthae L.

24
7
1
1
1
6
21
2
3
253
2
47
1

P
Leucania pallens L.
Pterostoma palpina L.
Geometra papilionaria L.
Larentia pectinataria L.
Mamestra persicaria L.
Euproctis phaeorrhoea Don.
Notodonta phoebe Sieb.
Larentia picata Hb.
Oenophthira pilleriana Schiff.
Sphinx pinastri L.
Bupalis piniarius L.
Mamestra pisi L.
Anaitis plagiata L.
Agrotis plecta L.
Cacoecia podana Scop.
Enarmonia pomonella L.
Epineuronia popularis F.
Lygris populata L.
Smerinthus populi L.

96
32
3
1
282
90
1
1
1
2
8
9
1
434
52
34
5
8
23
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Trichiura populi L.
Cosymbia porata L.
Hypena proboscidalis L.
Agrotis pronuba L.
Lygris prunata L.
Pionea prunalis Schiff.
Odonestis pruni L.
Acronycta pisi L.
Dasychira pudibunda L.
Tephroclystia pumilata Hb.
Boarmia punctinalis Scop.
Ephyra punctaria L.
Cabera pusaria L.
Agrotis putris L.
Tapinostola pygmina Hw.
Calymnia pyralina Schiff
Amphipyra pyramidea L.

2
3
83
771
5
1
2
4
13
14
2
28
14
358
1
3
32

Q
Gastropacha quercifolia L.
Drymonia querna F.

1
3

R
Chloroclystis rectangulata L.
Hadena remissa Hb.
Capua reticulana Hb.
Plastenus retusa L.
Pandemis ribeana Hb.
Larentia rivata Hb.
Macrothylacia rubi L.
Agrotis rubi View.
Larentia rubiginata Schiff.
Gnophria rubricollis L.
Acronycta rumicis L.

7
21
727
1
18
1
5
673
1
1
134

S
Mamestra sagittifera Hfn.
Stilpnotia Salicis L.
Pyrausta sambucalis Schiff.
Ourapteryx sambucaria L.
Diacrisia sannio L.
Dipterygia scabriuscula L.
Hadena secalis L.
Agrotis segetum Schiff.
Mamestra Serena Schiff.
Ephestia sericarium Scott.
Rivula sericealis Scop.
Hadena sordens Hfn.
Xylena semibrunnea Hw.
Hadena sordida Schiff.
Lithophane sororcula Hfn.
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1
8
21
4
2
10
162
39.
4
1
312
73
1
128
3

Larentia spadicearia Schiff.
Nonagra sparganii Esp.
Taeniocampa stabilis Schiff.
Biston stratarius Hfn.
Hydrocampa stratiotata L.
Hydrocampa stagnata Don.
Argyroploce striana Schiff.
Hemithea strigata Müll.
Perconia strigillaria Hb.
Agrotis strigula L.
Agrotis subsequa Schiff.
Plastenus subtusa Schiff.
Tephroclystia succenturiata L.
Abraxas sylvata Scop.
Hepialus sylvina L.

2
2
18
5
7
3
2
1
1
11
1
1
1
1
1

T
Zanclognatha tarsiplumalis Hb.
Zanclognatha tarsipennalis Tr.
Apamea testacea Schiff.
Lygris testata L.
Selenia tetralunaria Hfn.
Mamestra thalassina Hfn.
Mimas tiliae L.
Mamestra tincta Brahm
Nola togatulus Hb.
Amphipyra tragopoginis L.
Calymnia trapezina L.
Pheosia tremula CI.
Epicnaptera tremulifolia Hb.
Agrotis triangulum Hfn.
Acronycta tridens Schiff.
Mamestra trifolii Esp.
Grammesia trigrammica Hfn.
Drymonia trimacula Esp.
Abrostola triplasia L.
Epiblema tripunctana S.V.
Agrotis tritici L.
Larentia truncata Hfn.
Naenia typica L.

2
1
54
1
17
7
3
20
3
19
9
18
1
29
16
744
2
2
41
3
27
14
1

U
Hadena unanimis Hb.
Eucosmia undulata L.
Phyrria umbra Hfn.
Cuculia umbratica L.
Spilosoma urticae L.
Eurrhypara urticata L.

3
3
7
1
1
58

V
Orthosia vaccini L.

2

Larentia variata Schiff.
Argyroploce variegana Hb.
Procus versicolor Bkh.
Agrotis vestigialis Rott.
Rhodostrophia vibicaria CI.
Hyponomeuta vigintipunctata Retz.
Dicranura vinula L.
Calymnia virens L.
Tortrix viridana L.
Phibalapteryx vitalbata Schiff.
Larentia vittata Bkh.

W

4
59

Thamnonoma wauaria L.

21

12

X

47
1

Agrotis xanthographa Schiff.
Cirrhoedia xerampelina Hb.

2
4
9
48
3

Z

10

Notodonta ziczac L.

49
1

Y
Agrotis ypsilon Rott.

15
6

Het is gebleken, dat de vangsten sterk worden gereduceerd door een sterke neerslag
overdag, vooral als deze zich tot in de nacht voortzet. Deze neerslag heeft in het
bijzonder een nadelig effect als de vegetatie niet voor de nacht is opgedroogd. Lage
maximuum- en minimum temperaturen hebben een zeer sterke negatieve invloed.
Beneden de 8° C neemt de vangst bij elke graad C daling zeer sterk af. Een derde
factor, die de vangst ongustig beïvloedt, is helder maanlicht, in het bijzonder bij
volle maan. Zelfs midden in het seizoen kan bij volle maan en onbewolkte lucht,
waarbij de temperatuur aan de lage kant is, de vangst tot zeer lage waarden dalen.
Zeer grote vangsten verkrijgt men na warme dagen, gevolgd door nachten met een
hoge temperatuur, waarbij de hemel geheel of grotendeels bedekt is. Maximale
vangsten verkrijgt men omstreeks nieuwe maan bij weersomstandigheden, zoals
hierboven zijn genoemd. Lichte tot matige regenval gedurende de nacht is onder
deze omstandigheden van weinig of geen invloed.
Grafiek 1
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Het is gebleken, dat er een positieve correlatie bestaat tussen het aantal gevangen
individuen en het aantal door deze individuen vertegenwoordigde soorten. Afwijkingen
op deze regel kunnen worden veroorzaakt als één of enkele soorten zeer talrijk
gaan optreden, zodat zij het grootste deel van de vangst gaan uitmaken. Dat dit
omstreeks eind Augustus en begin September het geval is, is te zien in grafiek 1
en in de tabellen.
Het gedurende bepaalde nachten, plotselinge optreden van grote aantallen gamma
uilen, kan niet als een trekverschijnsel worden beschouwd; dit in tegenstelling tot
de mening van Lempke (1950).
Slechts in het voorjaar zou men, bij het eerste verschijnen van bv. Plusia gamma,
onder bepaalde omstandigheden trekverschijnselen kunnen waarnemen. (Grafiek 2).
Gedurende de zomer en nazomer blijkt, dat in bepaalde nachten zeer grote aantallen
van Plusia gamma worden gevangen. Nu valt een dergelijke hoge top in de grafiek
echter samen met een hoge top voor het totale aantal individuen en soorten, dat
in dezelfde nacht is gevangen. (Vergelijk grafiek 1 met grafiek 2).
Hieruit kan worden afgeleid, dat het verschijnen van grote aantallen Plusia gamma in
bepaalde zomernachten, het gevolg mag worden geacht van bepaalde voor de vlucht
gunstige weersomstandigheden. Het grote aantal gamma-uilen is dus ter plaatse aan
wezig, maar het hangt van verschillende omstandigheden af of men ze zal vangen.
Met het bovenstaande wordt niet gezegd, dat Plusia gamma gedurende de zomer niet
trekt; men kan het trekverschijnsel echter met behulp van de vanglamp niet waarnemen.

LITERATUUR
Lempke, B. J. 1950, Entomologische Berichten, Vol. 13, blz. 147.
Williams, C. B. 1953. The Journal of Animal Ecology. Vol. 22, blz. 14.

SUMMARY
Nightly catches were made between 1st April and 30th November 1954 using
an electric-gird trap. Of the insects trapped only those belonging to the Lepidoptera
were used. It appears that only approximately half the number of the species present
(58.3%) is caught during any single night when compared with the total catch of species
over a fortnightly period. This seems to hold equally true when comparing a single
night's catch with the total catch of species over a period of two months (48%).
It is therefore concluded that it is impossible to establish the presence of a certain
species in any area with a single night's catch however succesful the latter may be.
It is therefore neccessary to trap throughout the whole flying period of a certain species
suspected in the area in order to arrive at correct results.
Especially so, if the suspected species is present in small numbers only. It should
be noted that success of the catch was strongly influenced both by rain and prevailing
nightly temperatures.
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OVER DE WAARDPLANTEN VAN HET BIETENCYSTENAALTJE,
Heterodera schachtii S c h m i d t
with a summary
ON THE HOST PLANTS OF THE BEET EELWORM,
Heterodera schachtii Schmidt
door/by
M. Oostenbrink

Inleiding
Het bietencystenaaltje, Heterodera schachtii, is in 1871 door A. Schmidt be
schreven als de eerste soort van een nieuw geslacht. Oorspronkelijk werd het voor
komen van cysten op plantenwortels steeds aan dit aaltje toegeschreven. De oudste
waardplantenreeksen omvatten daardoor planten uit zeer verschillende families (9, 13,
14, 22); zij bleken te ruim, toen in het geslacht Heterodera andere soorten werden
ontdekt, die naast en soms gemengd met het bietencystenaaltje voorkomen. Thans zijn
reeds minstens 14 Heterodera-soorten bekend, die morfologisch meer of minder
duidelijk van elkaar verschillen en afzonderlijke, elkaar soms overlappende waard
plantenreeksen hebben. In 1950 werd getracht voor de vroeger geconstateerde, nietgedetermineerde cystenaaltjesaantastingen de bijbehorende Heterodera-soorten aan
te geven, hetgeen met de toen beschikbare gegevens slechts ten dele en in grote lijnen
mogelijk was (15).
Op grond van landbouwkundige ervaringen en veldwaarnemingen in verschillende
Europese landen werd de waardplantenreeks van het bietencystenaaltje, H. schachtii
sensu stricto, tot voor kort in hoofdzaak beperkt geacht tot de Chenopodiaceae en de
Cruciferae (2, 5, 7, 12, 21). Incidentele waarnemingen wezen echter, ook bij nauwe
begrenzing van de soort, nog op de vatbaarheid van enkele Polygonaceae (3, 15, 21),
Phaseolus vulgaris (4,5,6), Lupinus albus (2) en een aantal andere planten (5, 11,
21, zie ook 1). Uitgebreide, recente veldwaarnemingen e n potproeven van J o n e s
(10) en W i n s 1 o w (23) in Engeland voegden hieraan nog vele toe, o.a. uit de
families der Amaranthaceae, Aizoaceae, Caryophyllaceae, Labiatae, Onagraceae, Phytolaccaceae, Polygonaceae, Scrophulariaceae en Tropaeolaceae.
Hoewel gemengde aaltjesinfecties bij hun waarnemingen mogelijk een rol hebben
gespeeld en de auteurs daarom van „vermoedelijke waardplanten" spreken, wijzen
hun gegevens er duidelijk op dat H. schachtii sensu stricto ook buiten de Chenopo
diaceae en Cruciferae veel waardplanten moet hebben.
Nadere gegevens over het polyphage karakter van het bietencystenaaltje zijn uit
de U.S.A. gemeld. Op grond van veldwaarnemingen kwam men tot de conclusie,
dat behalve Chenopodiaceae en Cruciferae ook Solanum nigrum een algemene waardplant is, en dat ook Amaranthus retroflexus, Polygonum minimum, Portulaca oleracea
en Rumex-sp. soms aangetast worden (19, 20). Ra ski (18) constateerde in 1952
in natuurlijke besmette gronden cysten van het bietencystenaaltje op Beta vulgaris,
Amaranthus retroflexus, A. graecizans, Chenopodium murale, Solanum nigrum en
tevens op enkele gele rassen van Solanum lycopersicum, op Lathyrus odoratus, Lupinus
sp., Phaseolus-boon Vigna sinensis, Pisum sativum, Vicia atropurpurea. Door ge
slaagde terugentingen op biet met cysten van de wortels van Lupinus, Phaseolus-boon en
Solanum lycopersicum werd het bewijs geleverd, dat het hier inderdaad het bieten
cystenaaltje is geweest dat deze gewassen aantastte.
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Tegelijk met de vorengenoemde recente onderzoekingen in Engeland en de U.S.A.
is, van 1950 t/m 1954, ook eigen onderzoek verricht naar de waardplantenreeksen
van verschillende cystenaaltjes in Nederland. De resultaten van dit onderzoek worden
hierna vermeld, voor zover het bietencystenaaltje betreft.
Werkwijze

en

materiaal

Bij het eigen onderzoek werd gebruikt gemaakt van een speciale techniek, die reeds
eerder beschreven is als monocyste-cultuur (16). Elke plant werd hierbij geinoculeerd
met de inhoud van, of de gelokte larven uit één enkele cyste, afkomstig van de wortels
van een aangetast bietengewas. Door de te inoculeren planten te kweken in
glazen cultuurbuizen met gesteriliseerde, cystenvrije grond en de buizen zorgvuldig
te houden in een cystenvrije kas, werd het gevaar voor ongewilde Heterodera-infecties
weggenomen.
Dank zij het gebruik van aaltjes van bekende herkomst als inoculum kon elke nieuwe
cyste, welke met zekerheid werd geconstateerd tegen de glaswand van de buis
(visueel), op de wortels van de uitgelichte plant (ev. microscopisch en na kleuring) of
in de grond van de buis (door uitspoelen van de grond), als een exact gegeven
worden beschouwd.
Voor elke plantensoort werden 5 buizen aangelegd, omdat het toedienen van een
zo kleine hoeveeldheid inoculum en de onnatuurlijke groeiomstandigheden voor de
plant de aanslagkans van de aaltjes blijkbaar verkleinen. De negatieve uitslagen zijn
ook nu nog niet doorslaggevend en zijn alleen vermeld voor zover zij interessant of
voor de discussie van betekenis geacht werden.
Het vinden van één of meer nieuwe cysten is bij deze proefopzet dus reeds een
bewijs, dat het bietencystenaaltje zich op de betreffende plant heeft kunnen repro
duceren. Dank zij het feit, dat de gevonden cysten enige jaren bewaard werden
en ondertussen geleerd werd het bietencystenaaltje morfologisch van naverwante
soorten te onderscheiden (8, 17), kon achteraf worden geverifiëerd, dat in alle positieve
gevallen inderdaad bietencystenaaltje was geconstateerd.
Aansluitend bij de monocyste-proeven werd nog een aantal plantensoorten getoetst
in potten met natuurlijke, besmette grond.
Door alle gevonden cysten stuk voor stuk te determineren werd ook hier de zeker
heid verkregen dat het steeds bietencystenaaltje betrof.
De gebruikte bietenCystenaaltjes-populaties zijn alle afkomstig van bietenmoede
gewassen of percelen in Nederland, zij het niet voor alle jaren van hetzelfde perceel.
De benodigde plantenzaden zijn grotendeels verschaft door de Hortus Botanicus
Academicus te Leiden en het Arboretum van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Verkregen resultaten
In 1950 werden 22 plantensoorten in 5-voud volgens de monocystecultuur getoetst;
alle gewonnen cysten werden gedetermineerd.
Aangetaste soorten, met tussen haakjes het aantal malen dat op een plant volgroeide
cysten werden gevonden en tevens het gemiddeld aantal gevonden cysten (c) per plant:
Beta vulgaris L. (5x, 4'/s c), Chenopodium capitatum Aschrs. (3x, 8V3 c), Ch. bonushenricus L. (3x, l2/3 c), Ch. vulvaria L. (3x, 8V3 c), Ch. murale L. (3x, 3Va c), Poly
gonum convolvulus L. (3x, 1 c), Spinacia oleracea L. (lx, le), Stellaria media Vill.
(Ix, 1 c).
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Geen aantasting werd geconstateerd bi] o.a. Chenopodium album L., Ch. ambrosioides
L., Ch. botrys L., Ch. foliosum Aschrs., Ch. quinoa Willd., Spergula arvensis L.,
Trifolium pratense L. en T. repens. L.

In 1951 werden een groot aantal plantensoorten op dezelfde wijze als in 1950 ingezet
en beoordeeld. Door tijdelijk ongunstige klimatologische omstandigheden in de kas
vielen vele planten uit of groeiden ze slecht. De aantastingen waren daardoor gering en
de negatieve uitslagen van weinig betekenis.
Aangetast met volgroeide cysten: Amaranthus caudatus L. (lx, 1 c), Arabis arenósa
Scop. (lx, 1 c), A. turrita L. (lx, lc), Barbarea praecox R. Br. (2x, IV2 c), Beta
vulgaris L. (lx, ? c), Brassica cernua Thbg. (Ix le), B. nigra Koch (2x, lc), Cardamine
impatiens L. (3x, 1 c), Cheiranthus alpinus L. (3x, l2/3 c), Ch. cheiri L. (2x, 1 c),
Chenopodium rubrum L. (lx, 1 c), Dianthus plumarius L. (lx, 1 c), Iberis umbellata L.
(2x, 2V2 c), Isatis tinctoria L. (lx, 1 c), Malcolmia maritima R. Br. (lx, 1 c),
Rapistrum perenne All. (2x, IV2 c), Rumex patientia L. (2x, 1 c), Sisymbrium officinale
Scop, (lx, 3 c), S. sophia L. (2x, 1 c), Vigna sinensis Endl. (3x, IV3 c).
Verscheidene soorten vertoonden onvolgroeide ÇÇ aan de wortels zonder dat rijpe
cysten werden gevonden, o.a. verschillende Amaranthus- en Dianthussoorten, Cheno
podium album L., Saponaria officinalis L., en Stellaria media Vill.
Geen cysten of onvolgroeide 22 werden gevonden o.a. bij Pisum sativum L., Solanum
lycopersicum L., S. nigrum L., Spergula arvensis L.

In 1952 werd op dezelfde wijze als in 1950 en 1951 een aantal plantensoorten onder
zocht.
Aangetast met volgroeide cysten: Arabis turrita L. (2x, 1 c), Aubrietia columnea Guss.
(lx, enkele c), Barbarea praecox R. Br. (4x, TM2 c), B. vulgaris L. (lx, 13 c), Beta
vulgaris L. (2x, 2V2 c), Brassica cernua Thbg. (2x, 4 c), B. nigra Koch (lx, 19 c)
B. oleracea L. (3x, 21 >/s c), Cheiranthus alpinus L. (lx, 1 c), Dianthus barbatus L.
(2x, 1 c), Malcolmia maritima R. Br. (lx, 1 c), Rapistrum perenne All. (2x, 19 c),
Sesbania exaltata (Raf.) Rydb. (lx, 3 c), Stellaria media Vill. (lx, 1 c), Sisymbrium
officinale Scop, (lx, 1 c).
Onvolgroeide 22 werden geconstateerd o.a. bij Amaranthus blitum L. (Kth.), A. cauda
tus L., Arabis arenosa Scop., Cheiranthus cheiri L., Isatis tinctoria L., Rumex patien
tia L., R. obtusifolius L., Sisymbrium sophia L.
Geen cysten of onvolgroeide 22 werden geconstateerd bij o.a. Amaranthus retroflexus
L., Galeopsis tetrahit L., Glycine soja S. et Z., Lupinus albus L., Papaver somniferum
L., Pisum sativum L., Solanum lycopersicum L., S. nigrum L.

In 1954 werden 14 plantensoorten, van elk 3 planten, geteeld in met bietencystenaaltjes
besmette grond van twee verschillende Nederlandse herkomsten. Duidelijk aangetast,
met verscheidene volgroeide cysten, waren Beta vulgaris L., Rumex acetosella L.,
Dianthus barbatus L., en Stellaria media Vill.
Op Portulaca oleracea L. weid één volgroeide cyste gevonden.
Op Amaranthus retroflexus L. werden bij 3 planten van de ene en bij 2 planten
van de andere serie onvolgroeide 22 gevonden.
Geen aantasting werd gevonden bij Galeopsis tetrahit L., Pisum sativum L., Trifolium
pratense L., Cichorium intybus L., Plantago major L., Solanum lycopersicum L.,
Solanum nigrum L., Phaseolus vulgaris L.
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Discussie

en

conclusies

De positieve resultaten van de verschillende proeven zijn samengevat in tabel 1. Op de
hierin genoemde plantensoorten heeft het bietencystenaaltje onder de proefomstandigheden dus met zekerheid een of meer volgroeide cysten kunnen vormen. Deze
waardplantenlijst is verre van volledig. Toch blijkt hieruit, dat in Nederland het
bietencystenaaltje potentiëel in staat is om zijn levenscyclus te voltooien op planten
uit zeer verschillende botanische families, namelijk in elk geval de Chenopodiaceae,
Cruciferae, Polygonaceae, Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Portulacaceae en Leguminosae.
De recente Amerikaanse en Engelse aanwijzingen betreffende het polyphage karakter
van het bietencystenaaltje zijn hiermee in principe bevestigd.

Tabel 1.

Plantensoorten, waarop het bietencystenaaltje, Heterodera schachtii, vol
groeide nieuwe cysten vormde.
Plant species on which the beet eelworm, Heterodera schachtii, formed
mature new cysts.

Chenopodiaceae
Beta vulgaris L.
Chenopodium capitatum Aschrs.
Chenopodium bonus henricus L.
Chenopodium vulvaria L.
Chenopodium murale L.
Chenopodium rubrum L.
Spinacia oleracea L.
Cruciferea
Arabis arenosa Scop.
Arabis turrita L.
A ubrietia columnea Guss.
Barbarea praecox R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Brassica cernua Thbg.
Brassica nigra Koch.
Brassica oleracea L.
Cardamine impatiens L.
Cheiranthus alpinus L.
Cheiranthus cheiri L.
Iberis umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Malcolmia maritima R. Br.
Rapistrum perenne All.
Sisymbrium officinale Scop.
Sisymbrium Sophia L.

Polygonaceae
Polygonum convolvulus L.
Rheum rhaponticum L.
Rumex acetosella L.
Rumex hydrolapathum Huds.
Rumex patientia L.
Caryophyllaceae
Dianthus barbatus L.
Dianthus plumarius L.
Stellaria media Vill.
Amaranthaceae
Amaranthus candatus L.
Portulacaceae
Portulaca oleracea L.
Leguminosae
Sesbania exaltata (Ref.) Rydb.
Vigna sinensis Endl.

Ondanks deze overeenstemming in het algemeen bestaan er tussen de in de U.S.A. (18,
20), in Engeland (10, 23) en de thans in Nederland bepaalde waardplantenreeksen nog
enige verschillen, welke nog niet met zekerheid verklaard kunnen worden.
Mogelijk zijn zij het gevolg van ongemerkt aangewezige verschillen in de aaltjes
populaties en/of in de toetsplanten.
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Zo werd Solanum nigrum in de U.S.A. duidelijk aangetast bevonden, terwijl hij in
Engeland en Nederland bij herhaalde toetsing tot nu toe geen enkele cyste vertoonde.
Galeopsis tetrahit werd in Engeland in lichte mate, doch bij het eigen onderzoek
niet door het bietencystenaaltje aangetast bevonden. Met Dianthus barbatus en Poly
gonum convolvulus is het juist omgekeerd.
Leguminosae worden in de U.S.A. blijkbaar vrij algemeen aangetast. In Engeland
werden op dezelfde soorten ondanks herhaald onderzoek geen cysten gevonden.
Bij het eigen onderzoek werden wél bietencystenaaltjes geconstateerd op de Ame
rikaanse Leguminosen Sesbania exaltata en Vigna sinensis, doch niet op Pisum sativum,
Lupinus albus, Phaseolus vulgaris e.a. Het is gewenst om in elk geval lupine en stamboon nog eens nader te onderzoeken daar zij ook in Europa bij oudere onderzoekingen
vrij pertinent als waardplanten zijn gemeld.
Het is thans dus wel zeker, dat het bietencystenaaltje zeer veel plantensoorten kan
aantasten. Zijn waardplantenreeks overlapt zowel volgens Engelse (10, 23) als volgens
eigen waarnemingen, gedeeltelijk de reeks van de naverwante Heterodera-soorten
op Trifolium sp., Galeopsis sp. en Spergula arvensis. Deze waarneming behoeft echter
geen twijfel te wekken aan de zelfstandigheid van deze soorten ten opzichte van het
bietencystenaaltje.
Trifolium sp., Galeopsis sp. en Spergula arvensis worden door de bijbehorende Heterodera-soorten zwaar aangetast, terwijl het bietencystenaaltje er geen of nauwelijks
cysten op vormde. Deze soorten verschillen bovendien morfologisch met het bieten
cystenaaltje. Aansluitend bij een vroegere mededeling (17) kan gezegd worden dat
deze verschillen thans ook aan de hand van een aantal Engelse en Amerikaanse
//e?ero(5?era-populaties zijn geconstateerd en dat de diagnostische kenmerken van het
bietencystenaaltje consistent bleken te zijn bij waardplanten uit alle in tabel 1
genoemde families.
De in tabel 1 genoemde waardplantenreeks heeft meer een wetenschappelijke dan een
praktische betekenis. Een plant is namelijk waardplant genoemd, zodra één of meer
volgroeide nieuwe cysten weiden geconstateerd. Bij de monocyste-proeven betekende
één enkele gevulde cyste reeds ongeveer de vervanging van het inoculum.
Het aantal gevonden cysten was echter te klein, om de relatieve resistentie van
verschillende waardplanten betrouwbaar te vergelijken. Wel onderstreepten de cijfers
het bestaan van deze verschillen in resistentie, zelfs binnen een plantengeslacht. Zo
waren Chenopodium rubrum en Ch. murale, ook in het veld, steeds zwaar aangetast;
bij Ch.album werd in het veld geen aantasting gevonden en werden bij de proeven
hoogstens enkele onvolgroeide 22 gezien; bij verscheidene andere Chenopodium-soorten
kon in het geheel geen aantasting worden geconstateerd.
Er zijn echter meer gegevens over de aaltjes vermeerdering door verschillende waard
planten nodig, voordat hun praktische betekenis voor de landbouw kan worden
beoordeeld, hetgeen o.a. door Jones (10) en Wins low (23) ook reeds naar
voren is gebracht.1)
Doordat bij de monocyste-proeven per buis zowel het aantal toegediende larven als
het aantal gevormde cysten bekend is, kunnen nog enige bijkomstige conclusies worden
getrokken, welke voor het verdere onderzoek van belang kunnen zijn.
x)

Intussen zijn hierover nadere gegevens verkregen door Jones in Engeland (Lezing
„International Symposium on Plant Nematodes and the Diseases they cause" te Wagenin
gen op 30 Juni 1955) en door Den Ouden in Nederland (Meded. Inst. Rationele Suiker
productie 24 : 123-136, 1955).
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In verscheidene buizen is een groot aantal nieuwe cysten gevormd ondanks het
feit, dat telkens de inhoud van één cyste als inoculum is gebruikt en dat dus inteelt
is bedreven; de nieuwgevormde cysten waren als regel goed gevuld. In twee buizen
was het aantal gevormde cysten meer dan de helft van het aantal toegediende larven,
hetgeen dus hoger is dan bij één generatie kan worden verwacht, indien een
1 : 1 geslachtsverhouding wordt aangenomen. De 10 buizen met de hoogste reproductiepercentages (aantal gevormde cysten in % van aantal geïnoculeerde larven) betroffen:
Brassica oleraceae 1952 (74%), Rapistrum perenne 1952 (54%), R. perenne 1952
(28%), Barbarae vulgaris 1952 (27%), Chenopodium capitatum 1950 (21%), Bras
sica oleracea 1952 (19%), Beta vulgaris 1950 (17%), B. vulgaris 1950 (16%),
Chenopodium capitatum 1950 (16%) en Brassica nigrum 1952 (15%).
Ondanks deze hoge percentages bij een aantal individuele buizen bleek de monocystecultuur in het algemeen variërende uitkomsten te geven. Wanneer men niet zeker
behoeft te zijn ten aanzien van de herkomst van elke gevonden cyste, zoals bijvoorbeeld
bij het verzamelen van quantitatieve gegevens over de aaltjesvermeerdering bij ver
schillende planten, zijn proeven onder meer natuurlijke omstandigheden, d.w.z. in het
veld of in potten met besmette grond, te verkiezen boven monocyste-proeven.
Het gevaar voor gemengde aaltjesaantasting kan daarbij thans grotendeels worden
ondervangen door een voorafgaand morfologisch onderzoek van de cystenpopulatie
in de proefgrond.

SUMMARY
After the eelworm genus Heterodera was split up into several species, the host plant
range of the beet eelworm H. schachtii sensu stricto was considered to include mainly
Chenopodiaceae and Cruciferae.
Recent work by Jones (10) and W i n s 1 o w (23) in Engeland, and R a s k i (18) in
the U.S.A. has added many new host plants of different botanical families.
In 1950-54, our trials with Dutch H. schachtii populations confirmed the polyphagous
habits of the eelworm. It produced full-grown cysts on plants of at least 7 botanical
families, viz: Chenopodiaceae, Cruciferae, Polygonaceae, Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Portulacaceae and Leguminosae (C. f. table 1). As a result of the
monoeyst technique (16) and of the verification of the morphological characters of
all newly formed cysts, interference by other Heterodera species was excluded in
these trials.
There are still some minor differences between the host plant lists of
Jones,
Winslow, Raski and ourselves.
They may indicate differences in the eelworm populations and/or in the test plants
used.
Solanum nigrum is recorded as a good host in the U.S.A., but was not found
infested in any instance in Engeland or the Netherlands. In Engeland a few cysts
were found on Galeopsis tetrahit, but not on Polygonum convolvulus; in the Nether
lands it was just the reverse.
Leguminosae seem tot be generally attacked in U.S.A. but not in Engeland. In the
Netherlands cysts were found on Sesbania exaltata and Vigna sinensis only.
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The host-plant list of H. schachtii sensu stricto overlaps those of the closely related
species on Trifolium spp., Galeopsis spp. and Spergula arvensis. These plants, however,
may be heavily infested by the corresponding Heterodera species, whereas H. schachtii
is unable to produce cysts on these plants, or does so only with difficulty. Besides this,
these species show morphological differencens from H. schachtii. The morphological
differences are also observed in English and American populations. The diagnostic
characters of the beet eelworm did not show deviations when grown on host plants from
the different families mentioned in table 1. Thus, there does not seem to be any reason
to doubt that the species are distinct from H. schachtii.
The host-plant list in table 1 has a fundamental rather than a practical bearing,
since the relative efficiency of the plants tested was not definitely determined. There
are however substantial differences, even within the same genus, e.g. Chenopodium.
Chenopodium rubrum, Ch. murale and others proved to be good host plants,
Ch. album produced merely some unripe
and other species did not show any
infestation. The significance of the relative efficiency of the host plants has been
stressed before (10, 23, c.f. also the note on p. 190).
In two test tubes the percentage increase, i.e. the number of new cysts as a percentage
of the number of larvae introduced, was more than 50%, wich is a remarkable fact.
Ten individual tubes with the highest percentage increases were: Brassica oleracea
1952 (74%), Rapistrum perenne 1952 (54%), R. perenne 1952 (28%), Barbarea
vulgaris 1952 (27%), Chenopodium capitatum 1950 (21%), Brassica oleracea 1952
(19%),Beta vulgaris 1950 (17%), B. vulgaris 1950 (16%), Chenopodium capitatum
1950 (16%) and Brassica nigrum 1952 (15%).
Inbreeding, which is inherent in the monocyst technique, evidently did not hamper
the formation of new cysts. In spite of its usefulness in determining the true host
range of the beet eelworm this technique does not seem to be consistent enough for
quantitative studies on the relative efficiency of different plants. Pots containing
naturally infested soil and field trials may prove more useful, provided the cysts
population is checked by morphological examination.
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RESULTATEN VAN PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DE GROTE
NARCISVLIEG, Lampetia equestris F., IN 1954
(with a summary)
door/by
C. N. Silver

De bestrijding van de grote narcisv'ieg is om twee redenen noodzakelijk:
1.
2.

door de directe schade, die dit insect aan de bollen van de narcissen toebrengt;
door de eis, dat de te exporteren bollen o.m. vrij moeten zij van aantasting door
de larven van de grote narcisvlieg.

In de praktijk berust de bestrijding grotendeels op de warmwaterbehandeling, waar
bij de goed bestorven en droge bollen, die nog geen wortelwerking mogen vertonen,
gedurende 2 uren in water van 42.5-43.5°C worden gedompeld. Ter voorkoming van
een mogelijke verspreiding van bolrot wordt aan het water een organisch kwik-bevattend
bloembollenontsmettingsmiddel ter sterkte van 0.25% toegevoegd. Naar' schatting
wordt 80—90% van het narcissenplantgoed op deze wijze behandeld.
Daarnaast vindt de bestrijding plaats bij het zg. „ziekzoeken". Hierbij worden de
aangetaste bollen te velde opgespoord, de bollen doorgesneden en de larve vernietigd.
Dit ziekzoeken dient vroeg in het seizoen te geschieden, daar anders de larve de bol
reeds kan hebben verlaten. In dat geval dient men de omringende grond naar de
larve af te zoeken, hetgeen natuurlijk extra moeilijkheden met zich meebrengt. Dit
ziekzoeken op vlieg dient vooral te geschieden in partijen, die, om welke reden dan
ook, geen warmwaterbehandeling hebben ondergaan.
Hebben de partijen wel een dergelijke behandeling ondergaan, dan zal men er vlug
kunnen door lopen, daar bij een op de juiste wijze uitgevoerde warmwaterbehandeling
alle in de bollen aanwezige larven worden gedood.
Niettemin blijft nieuwe aantasting te velde mogelijk en dit is de reden, dat in een
enkel geval een bepaalde behandeling der gerooide en te exporteren bollen is voor
geschreven. Deze behandeling bestaat dan öf uit een warmwaterbehandeling öf
uit een begassing. Teneinde het resultaat van een dergelijke begassing na te gaan,
worden door de P.D. reeds gedurende verscheidene jaren dergelijke begassingen
uitgevoerd, waarbij tevens de reactie van het gewas op zo'n behandeling wordt nagegaan.
Een derde, in de praktijk plaatselijk uitgevoerde, bestrijding bestaat uit het bestuiven
van het gewas.
Deze methode raakt echter meer en meer op de achtergrond. Ook door de P.D.
zijn verschillende jaren achtereen proeven met grondbehandelingen en bespuitingen en
bestuivingen van het gewas uitgevoerd, waarbij echter nimmer een afdoend of zelfs
maar voldoend resultaat werd bereikt.
Thans is een nieuwe bestrijdingswijze in opkomst, welke zeer gunstige perspectieven
biedt, nl. dompelen der bollen vóór het planten in oplossingen van bepaalde middelen.
In 1954 zijn de volgende bestrijdingsmethoden toegepast:
1.
2.
3.
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Begassen der gerooide bollen.
Bestuiven van het gewas.
Dompelen der bollen vóór het planten.

1.

Begassingen

Hiervan werden 2 reeksen uitgevoerd, ni.
één van 20 Sept. tot 16 Oct. en één van
26 Oct. tot 8 November. Voor beide reeksen werd hetzelfde schema als in 1953
aangehouden. Er werd dus weer gewerkt met methylbromide en met blauwzuurgas en
zowel bij atmosferische druk als bij een vacuum van 66 cm kwik.
De resultaten zijn in tabel 1 weergegeven.
Tabel 1
le reeks
Behandeling
datum
20/9
21/9
22/9
23/9
20/9
20/9
21/9
22/9
11-12/10
12-13/10
13-14/10
15-16/10
14/10
14/10
14/10
15/10

2e controle

le contrôle

hoeveelheid
gas per m3

duur

32 cc methylbr.
28 cc
„
24 cc
„
20 cc
„
onbehandeld
32 cc methylbr.
28 cc
„
24 cc
„
20 cc
„
onbehandeld
18 g HCN
14 g „
10 g „
6 g „
onbehandeld
18 g HCN
14 g „
10 g „
6 g „
onbehandeld

4 u.

,,

tt

„

2 u.
,,

"

24 u.

dodruk datum larven
dings
lev. dood perc.
5/10
atm.
0
46 100
6/10
43 100
0
„
7/10
0 38 100
8/10
95.4
42
2
7/10 41
2.4
1
4/10
93.1
vac.
41
3
4/10
88
6
44
79.2
5/10 11
42
52.5
6/10 19
21
"
atm.

tt
»

2 u.

»

26/10
27/10
29/10
30/10

0
0
0
0

37
33
47
44

100
100
100
100

0
0
0
0

48
16
36
38

100
100
100
100

"

••

29/10
29/10
29/10
29/10

hoeveelheid
gas per m3

duur

druk

datum

32 cc methylbr.
28 cc
„
24 cc
20 cc
,,
onbehandeld
32 cc methylbr.
28 cc
„
24 cc
„
20 cc
„
onbehandeld
18 g HCN
14 g „
10 g „
6 g „
onbehandeld
18 g HCN
14 g „
10 g „
6 g „
onbehandeld

4 u.

atm.

9/11
10/11
11/11
12/11

0
0
0
0

9/11
9/11
10/11
11/11

0
0
2
1

18/11
18/11
18/11
20/11
22/11
20/11
20/11
22/11
22/11
22/11

0
0
0
0
17
0
0
0
0
4

,,

vac.

„

datum

dodings
dood perc
56
100
59
100
42
100
62
98.4
0
0
58
96 7
66
90.4
52
83.9
57
98.2
0
0
70
100
51
100
40
100
77
100
0
0
76
100
70
100
78
98.7
88
100
0
0

larven
lev.

18/10
0
19/10
0
20/10
0
21/10
1
21/10
71
18/10
2
18/10
7
19/10
10
20/10
1
21/10 104
9/11
0
10/11
0
11/11
0
12/11
0
12/11 127
11/11
0
11/11
0
12/11
1
11/11
0
12/11 123

2e reeks
Behandeling
datum
26/10
27/10
28/10
29/10
26/10
26/10
27/10
28/10
1-2/11
2-3/11
3-4/11
4-5/11
5/11
5/11
8/11
8/11

2e controle
dodo- datum larven
dings
dings
lev
dood
dood perc.
perc
0
100
6 100
23/11
4
0
100
24/11
6
2 100
11
100
25/11
0
5 100
100
1/12
0
8
3 100
7
0
0
1/12
50
23/11
2
2
4 100
83.3
23/11
1
5
3 100
66.7 24/11
7
100
0
4
60
87 5 25/11
2
3
7
0
0
1/12 22
13 100
1/12
0
19 100
18
100
0
17 100
1/12
0
21
100
3/12
15 100
12
100
3/12
0
22 100
0
0
13/12 17
0
0
11
100
3/12
0
11 100
0
9
100
3/12
11 100
83.3
13/12
1
5
7 100
100
0
9 100
13/12
2
0
5
0
0
0
13/12

le contrôle
larven
lev.
tt
"

"

2 u.

vac.

M
•<

-

24 u.

atm.

tt
tt

2 u.
tt

vac.
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Doordat de partij vliegbollen, die voor de tweede reeks behandelingen werd gebruikt
slechts een geringe aantasting vertoonde (in het afgelopen seizoen kwam aantasting
door de grote narcisvlieg slechts weinig voor en was het zeer moeilijk geschikte
„vliegpartijen" in handen te krijgen) zijn de eventuele gunstige resultaten van deze
tweede reeks behandelingen minder betrouwbaar. Voor de behandelingen met blauw
zuur bij atmosferische druk gedurende 24 uren kan hierbij tot op zekere hoogte
een uitzondering worden gemaakt.

Behandeling
a.

met

methylbromide

Atmosferische druk gedurende 4 uren
Bij de eerste reeks gaf reeds een behandeling met een concentratie van 24 cc
per m3 bij beide controles een volledige doding der larven. In het vorige seizoen,
toen deze behandelingen na half October werden uitgevoerd, was dit alleen met een
concentratie van 32 cc het geval. De thans bereikte gunstiger resultaten zijn vrij
zeker het gevolg van het 3 à 4 weken vroeger uitvoeren der behandelingen, daar
dan het weerstandsvermogen der larven geringer is. Door de behandelingen nog
eerder uit te voeren, kan misschien met nog lagere concentraties en/of tijdsduur
worden volstaan.
Met 20 cc per m3 werd geen afdoende resultaat verkregen. Mogelijk heeft hierbij
de betrekkelijk lage temperatuur tijdens de begassing een ongunstige invloed
uitgeoefend.
Bij de tweede reeks behandelingen, uitgevoerd einde October, gaf weliswaar een
behandeling met een concentratie van 20 cc per m3 ook al een volledige doding
der larven, doch door het betrekkelijk geringe aantal aangetaste bollen zijn deze
resultaten minder betrouwbaar.

b.

Vacuum gedurende 2 uren
De vacuumbehandelingen gaven onvoldoende resultaten te zien. Bij de eerste
reeks kan de lage temperatuur tijdens de begassingen van invloed geweest zijn
(vorig jaar werd met 32 cc en 28 cc per m'! wel een volledige doding der larven
verkregen), doch bij de tweede reeks kan de onvolledige doding zeker niet hierdoor
zijn beïnvloed.

Behandeling met
a.

blauwzuur

Atmosferische druk gedurende 24 uren
Zowel bij de eerste als bij de tweede reeks behandelingen werden bij alle toegepaste
concentraties (18, 14, 10 en 6 g HCN per m3) alle larven gedood. Vorig jaar
werd slechts een volledige doding verkregen bij de hoogste 2 concentraties en pas
bij de laatste controle (door langzame werking van het gas).

b.

Vacuum gedurende 2 uren
Gaven vorig jaar alle vacuumbehandelingen een volledige doding, thans was
dit bijna wederom het geval. Slechts bij de concentratie 10 g HCN per m3 werd
zowel bij de eerste als bij de tweede reeks één levende larve aangetroffen. In het
ene geval was de larve geheel omgeven door een laag vochtige uitwerpselen en
was geen boorgaatje terug te vinden, terwijl in het andere geval de temperatuur
tijdens de begassing aan de lage kant is geweest, wat vooral bij kortdurende be
gassingen van invloed op het resultaat kan zijn.
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Reactie

van

het

gewas op

de

uitgevoerde

behandelingen

Bij de diverse begassingen zijn tevens weer gezonde bollen behandeld teneinde bij
de broei en op het veld de reactie op de uitgevoerde begassingen na te gaan. Zowel
in de herfst 1953 als in herfst 1954 zijn hiervoor de variëteiten Helios, Flower Record
en een Poetaz-variëteit gebruikt.
Reactie

op

de

in 1953

uitgevoerde

begassingen

(zie Versl.

en Meded. Plantenz.k. Dienst no 124 (Jaarboek 1953) blz. 112 en 113).
Geen enkele der uitgevoerde behandelingen bleek bij één der genoemde variëteiten
noch bij de broei, noch op het veld, op de ontwikkeling van het gewas van invloed
te zijn geweest.
Reactie

op

de

in

19 5 4

uitgevoerde begassingen

Ook in dit seizoen zijn de planttijden (van 18 October tot en met 29 November)
door de laat uitgevoerde begassingen voor Nederlandse omstandigheden zeer laat
geworden.
Bij het samenstellen van dit verslag waren alleen bepaalde broeiresultaten bekend.
Helios
Bij deze variëteit werden alleen behandelingen met methylbromide (zowel bij atmos
ferische druk als bij vacuum) uitgevoerd.
Bij geen der uitgevoerde behandelingen, noch bij de vroege, noch bij de late, was
een nadelige invloed op de ontwikkeling waar te nemen.
Flower Record
Bij het binnenhalen der broeikistjes werd ernstige schade geconstateerd in de met
18 en 14 g HCN per m3 gedurende 24 uren bij atmosferische druk behandelde objecten.
Dit gold zowel voor de in de eerste als de in de tweede serie behandelde bollen. Van
een groot aantal bollen, tot ± 50%, kwam totaal niets terecht. Van het in de eerste
serie met 10 g HCN per m3 behandelde object liet de opkomst ook nog veel te wensen
over (opkomst ± 80%). De overige objecten gaven een normale opkomst te zien
Deze resultaten bevestigen die, welke in het seizoen 1952-1953 werden verkregen
en waarbij bleek, dat behandelingen met 18 g HCN per m3 gedurende 24 uren bij
atmosferische druk ernstige schade kunnen veroorzaken. Thans werd dit dus ook voor
lagere concentraties aangetoond.
Alle overige behandelingen, met blauwzuur gedurende 2 uren bij vacuum en met
methylbromide bij atmosferische druk en bij vacuum, gaven aan het gewas geen
schade te zien.
P o e ta z
Van deze variëteit werden alleen bollen tijdens de eerste serie begassingen behandeld.
Bij de opkomst werd alleen schade geconstateerd in de met 18 g HCN per m3
gedurende 24 uren bij atmosferische druk behandelde objecten.
2.

Bestuiven van

het

gewas

In een partij King Alfred en een partij Flower Carpet weiden van beide variëtei
ten 5 bedden 10 maal bestoven met een 0.7%-lindaanbevattend stuifmiddel,
waarbij per bestuiving en per bed van 3 R.R. 560 g werd toegediend. Op
de bestoven bedden bedroeg het percentage vliegbollen bij King Alfred 0.4%,

197

bij Flower Carpet 2.8%. Direct naast de bestoven bedden namen deze percen
tages reeds sterk toe (zonder dat van een regelmatige stijging met toeneming der
afstand gesproken kon worden), zodat van een afschrikkende werking op afstand
aan het bestaan waarvan aan de hand van vorige proeven werd gedacht,
niets bleek. Ook op onbehandelde bedden was het percentage vliegbollen bij
Flower Carpet duidelijk hoger dan bij King Alfred.
3.

Dompelen

der

bollen voor

het

planten

Doel van deze methode is om de bollen vlak voor het planten bepaalde stoffen
te laten opnemen, waardoor een aantasting door larven van de grote narcisvlieg
wordt voorkomen. Bij afdoende resultaten wordt behandeling van te exporteren
bollen, zoals in een enkel geval is voorgeschreven, dan overbodig.
In de bollenstreek werd een tweetal dergelijke proeven uitgevoerd. Vlak voor het
planten werden de bollen gedurende 10 minuten gedompeld in oplossingen op basis
van aldrin, dieldrin, chloordaan en heptachloor waaraan, ter voorkoming van bolrot,
bloembollengermisan ter sterkte van
werd toegevoegd. Van elk middel werden
3 concentraties toegepast.
Hoewel op het ene proefveld de narcisvlieg in veel sterkere mate optrad dan op het
andere, was op dit laatste proefveld toch een duidelijk verschil in aantasting tussen de
behandelde en onbehandelde objecten aanwezig. In de ene proef liep het percentage
vliegbollen bij de behandelde objecten uiteen van 0-2% tegen 39-61V2% bij de onbe
handelde objecten, terwijl bij de andere proef deze cijfers resp. 0-2% en 4-9% waren. De
invloed van de behandelingen bleek op de stand en de opbrengst van het gewas van
geen betekenis te zijn geweest. De iets hogere opbrengsten bij de behandelde objecten
in één proef waren waarschijnlijk een gevolg van de geringere Acantholena-aantasting
in deze objecten.
Van elk middel gaf de laagste concentratie het minste en de hoogste concentratie
over het algemeen het beste resultaat. De verschillen tussen de beste resultaten per
middel waren nihil. Bij 3 middelen werd met de hoogste en/of de middelste concentratie
een aantasting volledig voorkomen.
Naar aanleiding van deze resultaten zijn voor proefsgewijze toepassing in de praktijk
de volgende in de handel zijnde middelen aanbevolen:
1. aldrin-emulsies 25%, toe te passen in 0.75% (750 g per 100 1. water);
2. dieldrin-emulsies 25 %, toe te passen in 0.75% (0.75 1. per 100 1. water);
3. chloordaan-emulsies, toe te passen in 400 cc per 100 1. water.
Hieraan kan thans worden toegevoegd heptachloor-emulsie in een concentratie van
0.75%
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SUMMARY
Control of the large narcissus bulb fly is necessary:
1. because of the demage done by this insect to narcissus bulbs;
2. on account of the requirement that bulbs for export have to be free from infestation.
In practice about 80-90% of the narcissus plantrnateriaal undergoes hot water
treatment (2 hours at 42,5-43,5°C). Infestation in the field is nevertheless possible.
Consequently infested bulbs are traced in the field and destroyed.
Control was also attempted by means of soiltreatment and dusting and spraying.
In 1954 the following methods of control were carried out by the Plant Protection
Service.
1.

Fumigation

a.

Complete control of the larvae in the bulbs was obtained with 32, 28 and 24 cc
methylbromide per cubic meter during 4 hours at atmospheric pressure.
Vacuum treatment during 2 hours with methylbromide gave insufficient results
in our trials.
treatments with 18, 14, 10 and 6 grams of HCN per cubic meter during 24 hours
at atmospheric pressure gave complete control of the larvae.
Vacuum treatments during 2 hours with HCN generally gave also very good
results.

b.
c.
d.

Reaction

of

of

the

bulbs

fumigated

bulbs

during

forcing

Serious damage to bulbs of the variety Flower Record was observed after treatment
with 14 and 18 grams of HCN per cubic meter during 24 hours at atmospheric
pressure. To a less extent damage occurred after treatment with 10 grams of HCN
per cubic meter at atmospheric pressure. Bulbs of the variety Poetaz showed some
damage after treament with 18 grams of HCN.
2.

Dusting

in

the

field

Unsatisfactory control of narcissus bulb fly was obtained with dusting in the field.
This fact was observed in previous experiments.
3.

Dipping

of

the

bulbs

before

planting

Infestation in the field was prevented and in some cases almost prevented by dipping
the bulbs before planting in solutions of aldrin, dieldrin, chlordane and heptachlor.
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LABORATORIUM STUIFAPPARATUUR
(with a summary)
door/by
F. E. Loosjes

Het onderzoek van poedervormige insecticiden in het laboratorium, zoals dat voor
de keuring ten behoeve van de bestrijdingsmiddelenwetgeving nodig is, stelt een
aantal eisen die niet door de meeste tot nu toe beschreven stuifapparaten worden
verwezenlijkt.
Alle apparaten dienen in principe een bepaald oppervlak met een zo gelijkmatig
mogelijk laagje stuifpoeder te kunnen bedekken.
Voor het bovenvermelde doel is het in de eerste plaats noodzakelijk, dat het stuif
poeder in het toestel niet meer van samenstelling of eigenschappen verandert dan
het dat in een stuifmachine bij toepassing in het veld zal doen. Het komt er dus op
neer dat de poeders op werkzaamheid worden onderzocht zoals ze worden ingezonden;
zij mogen hoogstens door een buizenstelsel en door een vrij grove zeef worden
geblazen; het laatste om grove verontreinigingen te verwijderen. Daarmede is de door
Fransen (1938) uitgewerkte en later ook door Riemschneider (1947) ge
bruikte methode, waarbij een afgewogen hoeveelheid poeder met een borstel door
enige zeven wordt gestreken, hoe aantrekkelijk ook door zijn eenvoud, voor ons doel
ongeschikt.
Ten tweede dienen de handgrepen eenvoudig te zijn en zo snel mogelijk te verlopen,
opdat een groot aantal herhalingen binnen een verdunningsreeks in een beperkt
tijdsbestek mogelijk is. Daarom zijn minder bruikbaar dié toestellen waarbij een arm
van een gevoelige balans binnen de stuifkast of stuifcylinder steekt en waarbij bij
evenwicht van de balans de bestuiving wordt beëindigd: G ö r n i t z (1933), T h a 1e nh o r s t (1937), E h l e r s (1953).
Dit type apparaten bepaalt ook slechts de werking van een fractie van het poeder,
want niet alleen zullen de lichtste deeltjes weinig of niet tot hun recht kunnen komen,
doch meestal wordt tevens hierbij ook de verstuiving in een afzonderlijke ruimte
uitgevoerd, waarna na bezinking der zwaarste deeltjes, de stuifwolk tot de eigenlijke
bezinkingsruimte wordt toegelaten.
Apparaten met een gescheiden verstuivings- en bezinkingsruimte, die dus niet het
gehele poeder waarderen, werden verder nog beschreven door C a m p b e l l (1929),
Stellwaag (1931) en Bulger (1932). Zij bepalen de hoeveelheid poeder per
oppervlakte-eenheid door voorwerpglaasjes of dergelijke, met bekend gewicht en
oppervlak, naast de te bestuiven objecten te leggen en deze na de bestuiving wederom
te wegen.
Ook deze bepaling van de hoeveelheid poeder is tijdrovend en bovendien willen we
gaarne een bepaald kwantum per cm2 doseren, anders worden onderlinge vergelij
kingen wel heel moeilijk. Vandaar dat bij de latere stuifapparaten een vooraf
afgewogen hoeveelheid poeder wordt verstoven, waarbij de verstuivingsruimte tevens
bezinkingsruimte is; eventueel controleert men door middel van voorwerpglaasjes of
metalen plaatjes nog het werkelijke gewicht, dat per oppervlakte eenheid is neerge
daald.
Het verstuiven heeft plaats met overdruk door middel van blaasbalg, luchtcylinder
of compressor (Lang&Welte (1930), Schneider (1940), Swingle e.a.
(1941) en Dieter (1944)) of door gedeeltelijk vacuum in de stuif klok te brengen
en dit dan weer op te heffen (B é g u é (1946) en Farrar e.a. (1948) ).
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In principe zijn al deze apparaten bruikbaar. Enige echter brengen het poeder op een
lepeltje (Swingle e.a.) of plaatje (F a r r a r) in de stuifcylinder, waarna het wordt
aïgeblazen; een deel van het poeder slaat omhoog tegen de bovenzijde, de grofste
deeltjes vallen vrijwel direct omlaag en komen zo vooral in het midden op de bodem
terecht. Bevestiging van dit lepeltje of plaatje aan de kurk of stop van de verstuivingscylinder maakt, dat indien bij herhaalde proeven deze kurk maar iets anders zit, de
reproduceerbaarheid van de bepaling sterk wordt beïnvloed.
Een iets schuine stand bv. geeft een groot verschil in stuifwolk en dus in residu; dat
laatste ligt dan niet meer gelijk verdeeld over de bodem; het laatst genoemde euvel
komt ook voor waar een verdeler, vaak een kegel, aan de stop is bevestigd. Het
poeder wordt op de top van die kegel geblazen (Lang & Welte). Een iets
schuine stand van de kegel of een niet precies gecentreerd zijn van de kegel onder
de uitstroomopening voor het poeder, geeft al grote afwijkingen in het resultaat.
Ook het stuif-aggregaat van Schneider is direct in de stop bevestigd; bovendien
schrijft Schneider: „eine abgewogene Menge Stäubemittel wird rings um die Kup
pe des Gummihütchens gleichmäszig verteilt". Men krijgt dus de indruk, dat een niet
gelijkmatige verdeling invloed op het resultaat kan hebben en daar die verdeling
door middel van een trechter in een nauwe buis moet plaats vinden, kunnen, bij
vele bepalingen, hierdoor gemakkelijk onnauwkeurigheden ontstaan.
Deze bezwaren treden dus op bij die toestellen waar van bovenuit in een glazen
klok met smalle boven-opening wordt gestoven. Ook wanneer men met een hand
blaasbalg de luchtstoot geeft, kunnen, althans als men geen extra voorzorgen neemt,
onregelmatigheden optreden.
E h l e r s (1953) bespreekt de voor- en nadelen van enige typen stuifkasten. Hij
verkiest het type door Görnitz en Thalenhorst beschreven, waarbij een
verstuivingsruimte en een bezinkingsruimte aanwezig zijn en waar een arm van een
balans in de laatstgenoemde uitsteekt. Men weet daardoor wat in werkelijkheid op
het bestoven oppervlak komt. De nadelen voor ons doel noemden wij reeds. De
voordelen zijn, dat de hechting aan de wanden van de stuifkamer die bij verschillende
poeders verschillend zal zijn, geen invloed heeft op het uiteindelijke resultaat. Dit
kan men echter ook op andere wijze ondervangen.
Experimenterende met een aantal van de bovengenoemde typen, kwamen wij na
enige tussenphasen tenslotte tot de bouw van het hierna beschreven stuifapparaat.
Voor het door ons gestelde doel: een groot aantal bepalingen met behoorlijke nauw
keurigheid en met de ongewijzigde, volledige poeders, uit te voeren binnen een niet
te lang tijdsbestek, is het zeer geschikt gebleken.
De stuifkast is een hoge eterniet koker (lang 200 cm, diam. 29 cm) van binnen
bekleed met linoleum (zie afb. 1). Op en tot 2 cm in de koker ligt een goed
sluitende deksel, die steeds in één bepaalde stand kan worden gezet. In het midden
is de deksel doorboord door een kort metalen buisje (lang 6 cm, diam. 1 cm.) en
daaromheen door acht, niet gevoerde, openingen (diam. 0,3 cm). Aan een zijde staat
op het deksel (zie afb. 2) een metalen zuiltje, dat een metalen cylindertje draagt (4,5
cm hoog, diam. 3 cm), waarvan de inwendig komvormige bodem kan worden afge
schroefd en dat bovenaan is voorzien van een langzaam tot 0,8 cm vernauwende
omhoog wijzende uitmonding. Op 1 cm onder de bovenrand van de cylinder zijn op
onderling gelijke afstanden drie buisjes aangebracht, die loodrecht op de cylinderwand aansluiten, doch die met in die wand (0,4 cm dik) schuin omlaag voerende
kanalen corresponderen. Die drie kanalen monden kort boven de afschroefbare
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Afb. 1. Stuifkoker in bedrijf.

bodem aan de binnenzijde van de cylinder
uit. Buiten de cylinder zijn de drie buisjes
via even lange gummislangen met een meta
len kop verbonden, die ze in één wijder
kanaal op één plek onder een gelijke hoek
doet samen komen. De halsvormige boven
uitmonding van de cylinder wordt van een
slang voorzien, die door het centraal in de
deksel aangebrachte metalen buisje wordt
gevoerd en kort daarna eindigt.
De bodem van de koker is een losse plaat,
die evenals de deksel ten behoeve van een
goede sluiting van sponsrubber is voorzien.
Na onder de koker te zijn geschoven, wordt
deze bodem door een excentriek met zwa
re hefboom tegen de onderkant van de
koker aangedrukt. Het geheel is opgehangen
in een rijdbare houten stellage, die door
scharnieren op halverhoogte kan omklap
pen, waardoor de koker gemakkelijk kan
worden schoongemaakt.

Een bestuiving wordt nu als volgt uitgevoerd:
In de losse bodem van het cylindertje wordt een afgewogen hoeveelheid poeder ge
bracht, meestal 150 of 200 mg. De overdruk wordt geleverd door een compressor,
waarvan de luchtdruk (4-6 atm.) wordt gereduceerd tot ca
atmosfeer door
twee achtereenvolgende reduceerventielen.
Deze lucht wordt enerzijds naar een, gedeeltelijk afgesloten, vrij slangeinde geleid,
anderzijds naar de metalen vierwegkop. Een veerklemkraan maakt het mogelijk
luchtstoten van bepaalde tijdsduur naar de vierwegkop door te laten. Be druk gaat
dan via die kop en de drie even lange slangen in de drie wandkanalen van de cylinder
over en blaast van drie zijden het poeder
van de cylinderbodem omhoog en via de
uitgetrokken cylinderhals en de daarop aan
sluitende slang in de koker waar het eerst
snel en later steeds langzamer omlaag dwar
relt. De acht gaatjes in de deksel com-

Afb. 2. Deksel van
voerslangen
schroefbare
gebracht en
kere slang).

de stuif koker met de drie aanvoor de lucht; cylinder met afbodem waarin het poeder wordt
afvoer voor de stuif wolk (de don

penseren de overdruk. Van te voren worden de te bestuiven petri-schalen met insecten
of bladeren reeds op de bodem gezet en wordt deze op zijn plaats gebracht. Gedurende
de gewenste tijd kunnen de objecten onder de stuifwolk blijven. Schoonmaken
heeft plaats met een even vochtige doek aan een stok.
Door voor ieder product van te voren door enige proefbestuivingen en wegingen
vast te stellen hoeveel van een vaste dosis op de bodem terecht komt, kan de
hechting aan de wand worden bepaald en bij de eigenlijke proeven kan hiermede
rekening houdende, de aanvangsdosis worden gewijzigd.
Uit uitvoerige en nauwkeurige proefwegingen bleek, dat de op de bodem van het
apparaat, door een bestuiving met een behoorlijk fijn en homogeen middel aange
brachte laag, op verschillende plaatsen een variatie in gewichtshoeveelheid poeder
vertoonde van 4 tot 12% van het gemiddelde. Hoe droger de atmosfeer hoe geringer
de variatie. Minder homogene middelen vertoonden groter onregelmatigheden, terwijl
tenslotte bij het optreden van klonten geen behoorlijk residu meer kon worden
verkregen, doch dergelijke middelen zijn ook voor de praktijk ongeschikt. Op
deze wijze verkrijgt men dus tevens gegevens over de verstuifbaarheid van een
fabrikaat. Het ontwerpen en toetsen van het bovenbeschreven apparaat werd mede
uitgevoerd door Mej. C. van Riel en de Heer R. Wijnen.
I
SUMMARY
After a survey of the concerning literature, a new type of laboratory dusting apparatus
is described. This apparatus is especially usefull to test the activity of dust samples
in comparison with standard dusts, in behalf of the examination for allowances of
pesticides.
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EEN NIEUWE VERWELKINGSZIEKTE BIJ TOMAAT, Solanum lycopersicum L.,
VEROORZAAKT DOOR Pseudomonas solanacearum Smith
with a summary
A BACTERIAL WILT DISEASE OF TOMATOES, CAUSED BY
Pseudomonas solanacearum Smith
door/by
P. C. Koek
In het Tijdschrift over Plantenziekten (7) is een korte beschrijving gegeven van een
nieuwe bacterieziekte bij tomaat veroorzaakt door Pseudomonas solanacearum Smith.
Het betreffende onderzoek en de literatuurgegevens worden hier nader besproken.
Verwelkte tomatenplanten uit verschillende plaatsen in het westen van ons land zijn
onderzocht. De stengels en bladstelen gaven op dwarsdoorsnede een donkere ver
kleuring te zien.
Oorspronkelijk werd gedacht aan een aantasting door de bacterie Corynebacterium
michiganense (Smith) Jensen of door een Verticillium-soort.
In het algemeen zijn de symptomen van deze verwelkingsziekte als volgt. Eerst
beginnen de topbladeren te kroezen, daarna nemen de stelen van de onderste bladeren
een naar beneden gerichte stand aan (afb. 1). In de regel hangen deze bladeren het
eerst slap (afb. 2). Zeer typisch is de vorming van kleine knobbeltjes op de hoofd
stengel. Na enige tijd is een bruine verkleuring aan de buitenzijde van deze stengel
te zien. De vaatbundels zijn eveneens bruin verkleurd. De plant verwelkt geheel
(afb. 3) en de stengels worden hol.
Geflambeerde stengelstukjes van zieke planten zijn op verschillende hoogten in jonge
tomatenplanten gebracht, welke methode verder als plant-op-plant-inoculatie wordt
aangeduid.
De geïnoculeerde en de controleplanten zijn in Augustus onder gelijke omstandigheden
van licht, warmte en vocht opgegroeid. De geïnoculeerde planten gaven het oorspron
kelijke ziektebeeld weer te zien. In September is een dergelijke plant-op-plant-inoculatie
uitgevoerd, eveneens met positief resultaat. Door het toepassen van een dergelijke
inoculatiemethodiek kan het parasitaire organisme zich in een zuivere vorm ontwikkelen.
In alle gevallen zijn uit de geïnoculeerde stengeldelen bacterieën geïsoleerd. Om
de soort te kunnen bepalen zijn de reacties van deze bacteriën op verschillende
voedingsbodems nagegaan. De bacteriekolonies zijn op Difco-pepton-agar licht- tot

Afb. 1. Rechter plant geïnoculeerd met Pseudomonas
solanacearum
Smith.
Het kroezen van de
topbladeren is het eer
ste symptoom.
Links een controle
plant.
On the right a plant
inoculated with Pseu
domonas solanacearum
Smith. The first symp
tom is curling of the
topleaves On the left
the check.

Afb. 2. Rechts geïnoculeerde plant.
Bladstelen nGar beneden
gericht; bladeren verwelken.
Links controle plant. Blad
stelen met een horizontale
of schuin omhoog gerichte
stand. Bladeren volkomen
gezond.
Difference
between
a
healthy (left) and an inocu
lated plant (right). Note the
downward bending of the
petioles and wilting of the
leaves.

donkercrème gekleurd. De gevonden eigenschappen bleken overeen te stemmen met
die, welke D o w s o n (3) vermeldde voor Pseudomonas solanacearum. Een uitzonde
ring vormde echter de vervloeïng van de gelatine. Deze werd hier wel waargenomen, nl.
na 3-8, soms pas na 10 dagen. Volgens Dowson (3) vindt gelatinevervloeiïng niet
plaats. Smith (12) merkte echter op, dat langzame vervloeiing wel mogelijk is.
Waarschijnlijk bestaan er twee vormen, waarbij de ene een langzame en de andere
geen vervloeiing te zien geeft (2).
Daar de virulentie van de bacteriën op kunstmatige voedingsbodems snel kan achter
uitgaan, zijn enkele proeven genomen om te onderzoeken, welke inoculatiemethode
de beste is, wanneer uitsluitend met bacteriën wordt geïnoculeerd.

Een aantal planten is direct geïnoculeerd met bacteriën,
die op pepton-agar groeiden. Daarnaast zijn bacteriën,
afkomstig van pepton-agar-platen, op steriele stukjes
tomatenstengel in reageerbuizen gekweekt. Deze ston
den enige tijd in een broedstoof. Gezonde tomatenplan
ten werden geïnoculeerd met dergelijke stukjes. Beide
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Afb. 3. Eindstadium van tomatenplanten aangetast dooi
Pseudomonas solanacearum Smith. Totale ver
welking en hol worden van de stengel.
Links twee geïnoculeerde, rechts een controle
plant.
The last stage of the bacterial wilt disease. Both
plants on the left side are inoculated with Pseu
domonas solanacearum Smith. The plant are
absolutely wilted and the stems are hollow. The
plant on the right is the check.
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inoculatiemethoden gaven dezelfde verwelkingsverschijnselen te zien. In de isolaties,
die van deze zieke planten zijn gemaakt, werden steeds weer bacteriën gevonden, die in
hun eigenschappen overeenkwamen met die van het uitgangsmateriaal, nl. Pseudomonas
solanacearum Smith. De verschillende werkwijzen zijn tevens uitgevoerd om te bewijzen,
dat inderdaad een bacterie deze verwelking veroorzaakt en dat niet een virus of
physiologische factoren de oorzaak van het ziektebeeld zijn.
Door lichtgebrek kunnen immers de bladstelen van tomatenplanten naar beneden
gericht zijn terwijl het hol worden van de stengel kan worden geweten aan physiolo
gische oorzaken.
Door G a 11 e g 1 y en Walker (5) is een interessant onderzoek verricht, waarbij zij
hebben nagegaan, welke factoren gunstig zijn voor de ontwikkeling van Pseudomonas
solanacearum bij tomaat. Nagegaan zijn: de temperatuur van de grond, de temperatuur
van de lucht, de vochtigheid van de grond, de daglengte en de intensiteit van de
belichting.
Gedurende 30 dagen hebben zij de planten aan verschillende invloeden blootgesteld.
Hierbij is per experiment één factor onderzocht. Daarna zijn de planten geïnoculeerd
en is de zelfde factor in verschillende graden nagegaan. Uit hun proeven is onder
meer gebleken, dat de verwelking toeneemt, wanneer de temperatuur van de grond
stijgt (tot 36°C).
Hetzelfde geldt voor de verhoging van de luchttemperatuur (tot 28°C). De ziekte
ontwikkelde zich sterker na een periode met lage lichtintensiteit en korte dag (6 uur).
Bij optimale (80%) en hoge (100%) watercapaciteit van de grond was de aantasting
eveneens sterker dan bij lage (40%). Hieruit blijkt, dat bovengenoemde factoren van
belang zijn.
Hoe zijn de door verschillende organismen veroorzaakte
tomaat in de praktijk van elkaar te onderscheiden?

verwelkingsbeelden

bij

Bij een aantasting door een Verticillium-soort kan in het beginstadium gedeeltelijke ver
welking van de plant plaatsvinden. Door lagere temperaturen gedurende de nacht
kan de plant zich meestal tijdelijk herstellen, maar tenslotte treedt totale verwelking
op. De vaatbundels zijn vaak donker gekleurd.
Een aantasting door Corynebacterium michiganense (Smith) Jensen kan een verwelking
veroorzaken, die ook eenzijdig aan de plant kan voorkomen. De verwelking gaat zeer
geleidelijk. Enkelvoudige blaadjes van het samengestelde tomatenblad kunnen dikwijls
nog intact zijn, terwijl andere verwelken en de bladranden er van opkrullen. Op
dwarsdoorsnede van de steel van een verwelkend blad ziet men hoefijzervormig een
donkere, bruinpaarse verkleuring. Opvallend zijn de langwerpige kankerachtige ver
dikkingen op de hoofdstengel. Deze verdikkingen barsten open en een bacterieslijm
komt vrij. De Engelse benaming voor deze ziekte „bacterial canker" is wel zeer
toepasselijk.
Een door Pseudomonas solanacearum aangetaste plant kan herkend worden aan de
naar beneden gerichte bladstelen, knobbels op de hoofdstengel en een totale verwel
king van het blad. De vaatbundels zijn bruin verkleurd; in een vergevorderd stadium
worden de stengels hol.
Volgens de gegevens van het Imperial Mycological Institute (1) komt deze bacterie
ziekte in alle werelddelen voor. In Europa zou de ziekte zijn vastgesteld in Frankrijk
(4), België (8), Zwitserland (10), Noorwegen (6) en Italië (11).
Het voorkomen er van in Engeland (4) staat nog niet vast.
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Volgens Moore (9) werden viruszieke tomatenplanten aangezien voor planten, aan
getast door Pseudomonas solanacearum.
W e b e r (13) merkte op, dat er in Denemarken mogelijk ook verwarring was met
Bacillus lathryri Mans et Taubenhaus.
In Nederland is deze aantasting van tomaat door Pseudomonas solanacearum niet
eerder herkend. Zij is vermoedelijk steeds aangezien voor één van de andere verwelkingsziekten.

SUMMARY
The symptoms of bacterical wilt disease caused by Pseudomonas solanacearum Smith
are : curling of the topleaves followed by a downward bending of the lower petioles
and more or les wilting of the leaves. The formation of little knots on the main
stem is typical. In most cases the vascular bundles are stained brown. This is often
visible on the surface of attacked stems as streaks.
Different inoculation methods are described.
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DE VOETZIEKTE, Fusarium oxysporum (Schi.) Sny et Hansen, e.a.
VAN ASPERGE, Asparagus officinalis L.
(with a summary)
door/by
M. v. d. Vliet
Deze ziekte, die zowel bij jonge als oude aspergeplanten kan voorkomen, is de laatste
jaren in alle teeltgebieden in steeds ernstiger mate opgetreden. Als gevolg van de
gedurende de laatste jaren nog steeds doorgaande grote uitbreiding van de aspergeteelt,
is ook de voetziekte in asperges toegenomen. Aan deze ziekte werd bijzondere aan
dacht besteed, waarbij o.a. moest worden nagegaan wat de oorzaak was.
Ziektebeeld
In de nazomer kunnen op gestoken velden enkele of groepen aspergeplanten een vrij
plotselinge vroegtijdige vergeling vertonen. Deze planten vallen zeer sterk op tussen
de andere nog fris groen gekleurde planten. Bij een nadere beschouwing blijken soms
maar enkele stengels deze egale gele kleur, waarbij ook het loof (naalden) geel wordt,
te vertonen. Van een roestaantasting wordt niets geconstateerd, daar de roestbruine of
zwarte sporenhoopjes van de roestzwam niet aanwezig zijn.
Ook in jonge aanplantingen, welke nog niet worden gestoken, kunnen dergelijke geel
gekleurde stengels of geheel gele planten worden gevonden, maar dan treden deze
symptomen al in de voorzomer op, terwijl de stengels bovendien een verwelking kunnen
vertonen. In sommige gevallen sterven de planten.
Worden dergelijke geel verkleurde stengels opgetrokken, dan blijkt in de meeste
gevallen het onderste gedeelte der stengels meer of minder bruinachtig-zwart te zijn
verkleurd, terwijl soms ook een begin van rotting aanwezig is.
Tengevolge van de vroegtijdige geelkleuring van het loof kan de aangetaste plant niet
zoveel reservevoedsel vormen als een normale plant en verzwakt hierdoor. Deze
verzwakking zal ook de volgende jaren doorgang vinden en hoewel deze planten
niet direct geheel zullen afsterven, wordt toch de opbrengst sterk verlaagd.
Oorzaak

der

ziekte

De geelverkleurde stengels, welke onderaan ovale bruin-zwarte vlekken vertonen of
bijna geheel bruin-zwart zijn, maar inwendig nog blank, zijn aangetast door schimmels
van het geslacht Fusarium, waarvan Fusarium oxysporum (Schi.) Sny et Hansen, de
meest voorkomende is.
Wordt tussen de bruinzwarte vlekken ook een rode verkleuring waargenomen, terwijl
de stengel ook inwendig enigszins rood is, dan is bijna altijd de schimmel Fusarium
culmorum Sacc. de ziekteverwekker.
Ook werden gele stengels gevonden die op het onderste gedeelte bruin-zwarte zwamdraden van een, niet nader gedetermineerde Corticium soort vertoonden. Het verband
tussen deze schimmelaantasting en de geelverkleuring der aspergestengels is nog niet
duidelijk.
In enkele gevallen kan de geelverkleuring der stengels worden veroorzaakt door
vreterij van ritnaalden, doch deze beschadiging is direct bij het uittrekken der stengels
te zien omdat de ritnaalden zich veelal nog in de stengel bevinden.
Een afwijkende vorm van aantasting door Fusarium oxysporum (Schi.) Sny et Hanssen,
(die echter niet in verband staat met de voetziekte), waarbij geen geelkleuring van
het loof optreedt, is het gaan slaphangen der stengeltoppen. Later verdrogen en sterven
deze toppen waardoor de planten „dode punten" krijgen.
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Niet alleen in Nederland, maar o.a. ook in Duitsland en Amerika treedt deze ziekte
schadelijk op. Men heeft in Amerika geconstateerd, dat de schimmel Fusarium
oxysporum meer voorkomt op lichte zandgronden dan op zwaardere grond, terwijl de
aantasting wordt bevorderd door hoge temperaturen. In Nederland zijn er aanwijzin
gen dat de ziekte het meest voorkomt op laag gelegen percelen en op percelen waai
een storende grondlaag voorkomt, waardoor de waterafvoer stagneert. Overigens
komen ook op hoger gelegen percelen aangetaste planten verspreid voor.
Er zijn aanwijzingen dat een ruwe of slechte behandeling van het plantmateriaal,
alsmede een hoge bedekking met zand van de stengels van oudere planten de aantasting
door voetziekte in de hand werken.
Een directe bestrijding van deze Fusarium soorten is in alle gewassen zeer moeilijk en
voor asperges nog niet gevonden.
Maatregelen die de kans op
ziekte kunnen verminderen

een aantasting door

de

voet

1.

Het aanleggen van nieuwe aspergevelden uitsluitend op gronden die daarvoor
geschikt zijn.
2. Het zeer voorzichtig rooien der planten uit het plantenbed, waardoor zo min
mogelijk wonden ontstaan; planten even laten opdrogen en zo mogelijk direct
poten; is dit niet mogelijk dan de opgerooide aspergeplanten bv. in poterbakjes in
een schuur zetten, (de opgerooide planten moeten dus niet enige tijd op een
hoop op het veld blijven liggen).
3. Het ontsmetten der planten voor het uitpoten met een TMTD bevattend middel.
4. Na het steken dienen de ruggen (bedden) zo spoedig mogelijk te worden afgeploegd.
Indien de voetziekte ondanks de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen toch gaat
optreden of indien aangetaste planten in een ouder veld worden geconstateerd,
verdient het aanbeveling de aangetaste stengels tot op de wortelstok af te snijden of de
gehele plant te verwijderen. Hierdoor kan uitbreiding op het veld worden tegengegaan.
Verdere proef- en waarnemingen zullen nog moeten worden verricht om tot een be
vredigde oplossing van deze aspergevoetziekte te komen.
SUMMARY
The wilt and root rot of Asparagus officinalis L.
One or more closely related diseases of asparagus aie caused by species of Fusarium.
The most common disease appears as a yellowing, stunting or wilting of the growing
stalk. Elliptical red-brown lesions may be found on stems near the soil line. The
pathogen has been indentified as Fusarium oxysporum (Schi.) Sny et Hanssen. When the
stems are affected 10 to 15 cm below the soil line, where the tissue becomes pulpy and
carmine red, the above-ground parts also turn yellow. In such cases the pathogen
was indentified as Fusarium culmorum Sacc. Several important measures to prevent
the wilt and root rot are given.
LITERATUUR
Cohen, S. I., A wilt and root rot of Asparagus officinalis L. var. altelis L. Phytopa
thology, 3b: 397, 1946.
Cohen, S. I. and F. D. Heald, A wilt and root rot of asparagus caused by Fusarium
oxysporum Schlecht. Pl. Dis. Rprt. 25 : 503-509, 1941.
Kotte, W., Krankheiten und Schädlinge im Gemüsebau und ihre Bekämpfung, 1952,
pag. 137.
Weise, R. Ueber die durch Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. hervorgerufene
Spargelfusskrankheit. Ztschr. Pflanzenkrank. 49 : 15-40, 1939.

210

HET WEIGEREN VAN LOKAAS MET SCILLA DOOR BRUINE RATTEN
Bil HERHAALD AANBIEDEN
(with a summary)
door/by
A. J. Ophof en H. de Vries

Inleiding
In de praktijk van de rattenverdeliging doet zich het feit voor dat de resultaten van
een voortgezet uitzetten van lokaas, vergiftigd met een middel op basis van scillaextract (een extract van de bollen van Scilla maritima L.) zeer sterk teruglopen. In
vele gevallen werd in het geheel geen resultaat meer geboekt. Daar scilla-extract om
verschillende redenen nog altijd een zeer belangrijke plaats bekleedt bij de rattenverdelging, was het van belang om na te gaan wat de oorzaak is van dit teruglopen
van de resultaten.
Verschillende mogelijkheden zijn daarbij denkbaar nl. dat:
1. de dieren wellicht aan het gif wennen en daarvoor dus ongevoelig worden;
2. dat de dieren het vergiftigde lokaas gaan weigeren;
3. dat er een algemene schuwheid gaat ontstaan tegen vreemd lokaas, ongeacht of
dit al of niet vergiftigd is.
Het onderzoek had plaats in de rattenkelder van de Plantenziektenkundige Dienst
te Wageningen. De schrijvers zijn dank verschuldigd aan de Heren Ir S. H. Justesen
en Coster voor de wiskundige berekening van de betrouwbaarheidsintervallen en aan
de Heren Dr A. van Wijngaarden en A. Hulshof voor de hulp verleend bij dit
onderzoek en aan de Heer Winkel, die de eerste proefserie van dit onderzoek inzette.
Als proefdieren werden gebruikt manlijke exemplaren van de bruine rat, Rattus
norvégiens (Berkenh.).
Proefdieren
De ratten werden gehouden in twee kelders bij kamertemperatuur. Het waren alle
zg. ,,eigenteelt"-dieren, d.w.z. de eerste worp jongen van wilde ouders. Zes weken na
de geboorte werden deze dieren buiten in betonnen kooien van ± 1 m3 ondergebracht
totdat ze volwassen waren. Voor de aanvang van de proef werden de dieren van
buiten overgebracht in de proefkooien, een dier per kooi, waar zij tenminste een week
verbleven om tot rust te komen en aan de nieuwe omgeving te wennen. Een dag
voor de aanvang van elke proef werd het gewicht bepaald. Er werden alleen manlijke
dieren gebruikt, daar deze duidelijk minder gevoelig zijn voor de werking van het
scilla-extract dan de vrouwelijke dieren.
Het voedsel bestond gedurende het opfokken en voor en tussen de
proeven uit
laboratoriumvoer van de firma Sluis. Elke kooi was voorzien van een drinkflesje met
water. Tijdens de proef zelf werd geen normaal voer aangeboden, doch de dag daarop
werd weer gewoon gevoerd. Na afloop van de proeven werden de dieren niet meer
voor andere doeleinden gebruikt en pijnloos afgemaakt.
Methode
Op de dag waarop de proeven werden ingezet werden de proefdieren niet zoals
gewoonlijk gevoerd, maar kregen om 17 uur het proeflokaas, al of niet met vergif,
aangeboden. De hoeveelheden lokaas hingen af van de giftigheid van het gebruikte
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extract en de giftigheid van de gerede producten, welke in de proeven werden gebruikt.
Er werd nl. altijd gepoogd met sub-lethale doses te werken.
De volgende morgen werd de opname gecontroleerd en de toestand van de dieren
opgenomen en genoteerd volgens een cijfercode. Ook de volgende dagen werd dit
herhaald, zodat een duidelijk beeld werd verkregen van de gang van zaken, waarbij
we op den duur zelfs de eigenaardigheden van de afzonderlijke dieren leerden kennen.
Bij de verwerking van de gegevens kozen we 0,5 g als grens in de opname; indien
minder dan 0,5 g van het lokaas werd genomen, werd deze hoeveelheid verwaarloosd.
Deze 0,5 is gekozen, omdat dit bij de tweede proefserie ongeveer het punt was, waarbij
verschijnselen van scilla-vergiftiging begonnen op te treden. Bij de beide andere series
was dit niet zo duidelijk, maar toch was deze grens wel de meest bruikbare. Waai'
in de derde proefserie grotere hoeveelheden lokaas met ongeveer eenzelfde dosis Scilla
werden gebruikt, namen we 2,0 g als grens.
Bespreking

van

de

proeven

Er werden drie series proeven ingezet om na te gaan of er gewenning optrad, (grafiek 1).
Omdat de opname sterk daalde, werd de indruk verkregen, dat de dieren het giftige
lokaas bij herhaalde aanbieding weigerden. Daarom werd een ander lokaas toegepast
om na te gaan of dit beter zou worden opgenomen, hetgeen inderdaad het geval
bleek te zijn. Kort daarop moest de proef worden stopgezet omdat de dieren door
het regelmatig opnemen van scilla in zeer slechte conditie kwamen.

Percentage dieren (per proef omgerekend) dat
meer dan 0,5 g opgenomen heelt..
Percentage of animals (per trial) with an intake
of more than 0,5 g.
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Een tweede soortgelijke proefserie werd ingezet, welke al spoedig (grafiek II) dezelfde
uitkomsten gaf als de eerste serie. Ook hier daalde de opname van het scilla-brood
reeds in sterke mate in de tweede proef (van 95% tot 18,3%) en in de derde
proef nog verder (8,7%). Men ziet dus geen gewenning optreden in de eerste proef
serie, maar integendeel een regelmatige sterfte bij herhaald aanbieden en bij de
overige dieren een regelmatige achteruitgang in conditie.
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In de tweede plaats zagen we een teruggang van de opname van het vergiftigde
lokaas wanneer de dieren met de gevolgen ervan hadden kennis gemaakt. Om deze
reden gingen we na of lokaas zonder scilla dezelfde uitkomst zou geven, dus om te
kunnen vaststellen of de dieren het lokaas of het gif als de veroorzaker van de
onaangename verschijnselen herkenden.
In proef 4 boden we daarom de dieren bruin brood aan. De iets verhoogde opname
(van 8,7% naar 36,3%) berustte mogelijk niet op het ontbreken van scilla, maar op
het feit, dat dit materiaal in kleur en tastbaar uiterlijk toch afweek van het scilla-brood.
In ieder geval bleef de opname van proef 4 ver beneden die van proef één. De algemene
indruk is, mede om hetgeen we in serie 3 proef 6 zagen, dat de herkenning van het
lokaas een veel belangrijkere rol speelt dan herkenning van het vergif. Hoewel her
kenning niet onmogelijk is, is dit toch zeker van secundair belang.
In proef 5 veranderden we het lokaas; dit werd nu een zacht blokje, een zg. „truffel",
en onmiddellijk ging de opname, ondanks de scilla, sterk omhoog. Bij proef 6 zagen
we, dat de dieren al veel sneller ontdekten wat er aan de hand was dan in proef 2 en de
opname daalde dan ook weer van 82,7% tot 7,3%. In proef 7 boden wij hetzelfde
blokje aan, maar nu zonder scilla. Dit blokje was echter wit in plaats van bruin,
bovendien met meer meel omgeven.
Dat de dieren dit dan ook als anders herkend hebben, is niet verwonderlijk. De
opname steeg daardoor dan ook tot 87,8%. Dat de opname in proef 8 met truffels
met scilla veel hoger lag dan bij proef 6 is gemakkelijk te verklaren door het feit,
dat deze proef werd ingezet op de dag direct volgend op proef 7. De ratten hadden
de voorgaande dag niet meer dan ± 3,5 g voedsel opgenomen en waren dus zeer
hongerig, daar de normale voedselopname tenminste 20 g bedraagt.

Graiiek II
Percentage dieren (per proef omgerekend) dal
meer dan 0.5 g opgenomen heeft.
Percentage ol animals (per trial) with an intake
more than 0,5 g
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Zijn de proeven 7 en 8 dus niet zo tekenend in het gehele verband, proef 9 is dit wel.
Hier werd na 63 dagen opnieuw scillabrood aangeboden en het is duidelijk aan de
opname merkbaar, dat de dieren dit wantrouwden. Het is echter niet te zeggen of dit
een geval van herinnering op de lange duur is, of dat de dieren nu op het laatst elk
vreemd lokaas (het normale voer is immers nog steeds laboratorium voer) gaan wan
trouwen en daarom weigeren op te nemen. Bij de derde proefserie is dat nl. duidelijk
waarneembaar (grafiek III, proeven 7 en 8).
Grafiek III
Percentage dieren (per proef omgerekend) dat meer
dan 0,5 g / 2,0 g opgenomen heeft.
Percentage of animals (per trial) with an ir.take of
more than 0,5 g / 2,0 g
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III) diende om na te gaan:
een bepaald lokaas kunnen herinneren;
dat men de dieren met een ander giftig lokaas om de tuin
voortgezette proeven duidelijk blijft aftekenen.

Door onverwachte grote sterfte, reeds in het begin van de proef, kon de oorspronkelijke
opzet echter niet gehandhaafd blijven, zodat op één punt nog geen volledig antwoord
is gevonden,nl. op het punt van de duur van het herinneringsvermogen.
In proef 2 (grafiek 3) werd geen bruin brood gebruikt maar fijn wit brood. Dit
verklaart de hoge opnamen. Ook hier was in de opnamen weer een dalende
lijn te constateren, nl. in de groepen 1 en 2 en in de groep 3, 4, 5 en 6.
Bij proef 6 hadden we in „erwten-puree" eindelijk een lokaas gevonden, dat, met of
zonder scilla, geen uiterlijke verschillen vertoonde. Dit is dan ook heel duidelijk te
zien in de opname. Tussen de opname cijfers van groep 5 en 6 zijn geen significante
verschillen. De proeven 7,8 en 9 zijn iets minder betrouwbaar van uitkomst door
het kleine aantal proefdieren, dat hiervoor overbleef, (resp. 19, 15 en 15). Desondanks
krijgen we hier opnieuw een duidelijke aanwijzing. Wij zien hier namelijk, dat de
ratten zich niet blijvend om de tuin laten leiden met wisselend lokaas, maar op den
duur elk vreemd lokaas min of meer gaan wantrouwen.
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Samenvatting
Wanneer wij nu de uitkomsten van deze proeven vergelijken met gegevens uit de
literatuur, dan zien we, dat deze elkaar bevestigen. B a r n e t (1948) en C h i t t y
(1954) vermelden soortgelijke ervaringen.
Resumerende kan men nu de volgende conclusies trekken:
1.
2.

3.

4.

5.

Gewenning aan scilla werd niet waargenomen.
De achteruitgang in resultaat bij herhaaldelijk gebruik van scilla vindt zijn oor
zaak in het gedrag van de dieren t.o.v. het lokaas. Wanneer een rat door een
vergiftigd lokaas scillaverschijnselen heeft gehad, zal hij dit gif in het algemeen niet
voor een tweede keer opnemen.
Wanneer bij bestrijdingen na korte tijd voor een tweede maal met scilla dient
te worden teruggekomen, is het noodzakelijk het lokaas te wijzigen. Op de lange
duur zal ook dit echter geen succes meer hebben, omdat de dieren dan argwaan
krijgen tegen elk vreemd of nieuw lokaas.
Het verdient bij verdelgingsacties om deze reden aanbeveling de nabestrijding
uit te voeren met andere dan scilla-extract middelen. Die op basis van cumarinederivaten lenen zich o.i. het beste hiervoor, omdat de vergiftiging met dit product
geen symptomen geeft die voor de rat herkenbaar zijn.
De weigering van met scilla vergiftigd lokaas berust in de eerste plaats op de
herkenning van het lokaas. De herkenning van het gif is slechts van secundair
belang.
SUMMARY

In the every day pratice of ratcontrol it is a well-known fact that only the first
baiting with red-squill as a poison base, is really efficient. Continued baiting with
redsquill poison is mostly very disappointing.
In Holland for several reasons red-squill is still an important poison in controlling
brown rats, Rattus norvegicus (Berkenh.).
Therefore it was worth wile to investigate the reasons of these disappointing results
by continued baiting with redsquill as a poison base.
The results of these investigations were:
le.
2e.
3e.

4e.

5e.

Accustoming of the rats to red-squill poison with the consequence of resistance
could not be proved.
By continued baiting the rats recognize the dangerous food stuff and refuse it.
If, for some reason or other, continued baiting with red-squill cannot be avoided,
it is necessary tot change the bait every time. In the long run this trick fails. The
rats will mistrust every kind of bait and consequently refuse it.
Therefore it is recommendable to use the redsquill poisoned bait only once
and if the results are not satisfactory, baiting has to be continued with a
different bait and an other poison base. Anticoagulants as Warfarin or Cumachlor
are very well suited for this purpose. These poisons do not give symptoms which
are recognized by the rats and therefore do not make them bait-shy.
Rats recognize the bait. Recognition of the actual red squill poison is of secondary
importance.
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HET UITVOEREN VAN ZG. „OP-EN-NEER-PROEVEN" OF
„LADDERPROEVEN" BIJ ONDERZOEK VAN VERGIFTEN
TEGEN RATTEN.
(With a summary)
door/by P. M. L. Tammes en H. de Vries
Inleiding
Proefdieren
Het toedienen van het gif
De juiste verdeling van de treden
Het verwerken van de resultaten
Proeven met cyclotrimethyleentrinitramine (hexogeen)
Conclusies
Summary
Literatuur
Inleiding
Ieder jaar staat men bij de Plantenziektenkundige Dienst voor de opgave een aantal
bestrijdingsmiddelen voor ratten te keuren. Het gaat hier zowel om nieuwe middelen,
waarvoor een zg. „ontheffing" wordt gevraagd als om een controle op middelen die
reeds in de handel zijn.
Chemische bepalingen zijn soms niet mogelijk (scilla) of leiden niet tot het gewenste
resultaat, zodat men vaak op een biologische toets is aangewezen. Voor dergelijke
proeven zijn veel ratten nodig, waardoor het onderzoek kostbaar en uitvoerig is.
Men bepaalde
d.w.z. of de
Zonodig werd
de eerste keer

er zich daarom toe om te zien of aan een bepaalde eis werd voldaan,
proefdieren (10—20 stuks) bij een bepaalde dosis sterven of niet.
een proef nog één of twee keer herhaald wanneer bleek dat het middel
niet aan de gestelde eis voldeed.

Met deze methode schift men dus tussen voldoende en onvoldoende, doch men weet
niet hoe goed of hoe slecht het preparaat is. Wil men vergelijkingen maken, dan
wel kwantitatief onderzoek verrichten, bijvoorbeeld over de waarde van bepaalde
bijmengsels of achteruitgang van de werkzaamheid, dan is deze methode minder
bruikbaar. Men moet dan overgaan tot een andere methode, waarbij groepen ratten
met verschillende doses worden behandeld. Een dergelijke methode is o.a. beschreven
door Kärber (1931), terwijl men in Engeland vaak de zg. Probit-methode volgt.
(Finey 1952).
Deze laatstgenoemden methoden zijn wel snel, doch eisen vrij veel proefdieren, vooral
als men niet van te voren weet waar de L.D. 50 ongeveer moet liggen. Wij hopen
nog nader daarop terug te komen.
Er werd dus gezocht naar een methode, die bij een betrekkelijk gering aantal proef
dieren toch een betrouwbare indruk van de L.D. 50 kan geven, ook al weet men
van te voren niet waar de grenzen ongeveer liggen.
Ir S. H. Justesen van de Afdeling Wiskunde van de Landbouwhogeschool maakte
ons opmerkzaam op de zg. „op-en-neer-methode" of „ladderproef" die voor het eerst
werd gebruikt bij de toetsing van explosieven.
De theoretische toepassing van deze methode is beschreven door D i x o n and Mood
(1948) en verder Finney (1952). Over een directe toepassing van deze methode
voor vergiften was ons echter niets bekend, zodat het nodig was deze nader te toetsen.
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Het principe van de methode bij opeenvolgende dieren, is, dat men trapsgewijze
de dosis verhoogt totdat er een sterft; daarna gaat men een trede omlaag en vervolgt
zodanig dat men na iedere sterfte een trede naar omlaag gaat en bij ieder dier dat
in leven blijft een trede omhoog. Men vindt dan een schommelende lijn rondom
de L.D. 50, dus waarbij de helft van het aantal dieren in leven blijft en de helft
sterft. Bovendien verkrijgt men een grove benadering van de L.D. 100 welke nl.
tussen de twee hoogste treden komt te liggen ]). Men krijgt dus een indruk van de
L.D. 50 en L.D. 100 waarden, waarvan de eerste vooral voor het onderzoek en de
tweede vooral voor de praktijk van belang is. Bij de L.D. 50 kan men een wiskundige
berekening van de foutengrenzen maken. Het voordeel is bovendien dat de waarne
mingen zich vanzelf rondom de L.D. 50 groeperen, hetgeen bij andere methoden niet
het geval is; dit is dus een voordeel voor het bepalen van de L.D. 50.
De bruikbaarheid van deze methode werd nagegaan en de proeven worden hieronder
beschreven. Daarbij werd eveneens getracht een antwoord te krijgen op de vraag
of de wilde bruine rat (Rattus norvegicus Berkenh.) in het laboratorium kan worden
vervangen door de gekweekte stammen van Rattus norvegicus. Ook werd de ge
voeligheid van de sexen vergeleken.
De proeven werden uitgevoerd in de rattenkelder van de Plantenziektenkundige
Dienst te Wageningen. Wij zijn dank verschuldigd aan Ir S. H. Justesen voor advies
inzake de wiskundige proeftechniek.
De proeven hadden plaats op verzoek van Ir A. J. Ophof, chef Afdeling Gewervelde
Dieren van bovengenoemde Dienst. Verder ontvingen wij hulp voor de technische
uitvoering van Dr A. van Wijngaarden en de Heren A. Hulshof en H. Beyer.
Proefdieren
De ratten worden gehouden in twee kelders bij kamertemperatuur. Laboratoriumratten
komen eerst in een voorraadkooi, en worden een of twee dagen voor de proef in de
proefkooien geplaatst. De wilde ratten komen direct in de proefkooien waar ze ten
minste een week verblijven totdat ze tot rust zijn gekomen en geregeld voedsel opnemen.
Van ieder dier wordt het geslacht genoteerd en vlak voor de proef wordt het
gewicht bepaald. Afb. 1 geeft een overzicht van enige batterijen proefkooien in de
rattenkelder.
1)

Een betere methode voor de benadering van de L.D. 100 krijgt men echter met een zg.
probit proef.

Afb. 1. Batterijen
proef
kooien in de rat
tenkelder.

Het voedsel bestaat uit laboratoriumvoer van de firma Sluis, in hoeveelheden als
door de ratten worden opgenomen, d.i. ± 20 gr. per dag.
Verder heeft iedere kooi een drinkflesje met water. Resten van voedsel worden dage
lijks verwijderd. Tijdens proeven met de maagsonde wordt normaal doorgevoederd en
het wordt aan de dieren overgelaten of zij voedsel willen opnemen of niet. In het
algemeen hebben de dieren tijdens de behandeling dus enig voedsel in de maag.
Ieder dier wordt slechts eenmaal voor een proef gebruikt. Overlevende dieren worden
pijnloos afgemaakt.
Er werd met de volgende typen ratten gewerkt:
le. Volwassen 55 van de bruine rat, Rattus norvegicus, van zoveel mogelijk ge
middeld gewicht (± 330 g).
2e. Volwassen ?? van een laboratoriumstam van Rattus norvegicus, de zg. — hooded
strain — van het Centraal Proefdieren instituut T.N.O. te Utrecht. Deze stam
is 24 generaties ingeteeld en het materiaal is dus erfelijk zeer homogeen.
3e. Volwassen JV van dezelfde laboratoriumstam.
Het

toedienen

van

het

gif

De toediening geschiedde steeds op basis van het gewicht der dieren en wordt op
gegeven in mg gif per kg lichaamsgewicht. Wanneer het gaat om een extract van
onbekend gehalte kan men dit baseren op cc per kg lichaamsgewicht. Hetzelfde geldt
voor lokaas waar men dan het aantal grammen luchtdroog lokaas kan opgeven per
kg lichaamsgewicht.
Aangezien het toegediende gif in voedsel door de dieren zelf vaak slechts gedeeltelijk
wordt opgenomen, dient men te werken met een rubber maagsonde.
Vast lokaas met gif of gif alleen wordt eerst fijngewreven en daarna gesuspendeerd
in water. Men lette er op dat de suspensie bij staan uitzakt, men moet dus geregeld
schudden.
Afb. 2- De hulpmiddelen welke worden gebruikt bij het in
geven van het gif. De injectiespuit met de sonde, de
rattentrechter, haakjes van metaaldraad om de onder
en bovenkaak te fixeren door deze om de tanden te
haken en de kaak open te houden.
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De dieren gaan vanuit een kooi in een zg. „rattentrechter", waarna onder- en
bovenkaak met twee metalen haakjes gefixeerd worden. Aan de maagsonde, d.i.
een mbber catheder, bevestigt men een injectiespuit en zuigt de te doseren hoeveelheid
op. Eventuele luchtbelletjes worden verwijderd, zodat sonde en injectiespuit geen lucht
bevatten. Maximaal werd 5 cc toegediend. Men wrijft daarna de punt der sonde in met
glycerine en steekt deze tussen tong en verhemelte naar binnen. Enige weerstand
bij het strottenhoofd kan door voorzichtig draaien en herhaaldelijk stoten worden
overwonnen. Daarna schuift men door totdat de sonde stuit op de maagwand, waarna
de injectiespuit wordt leeggedrukt en de sonde daarna teruggetrokken. Hierna gaat het
dier in de proefkooi terug ter observatie. De verschillende hulpmiddelen die bij het
toedienen worden gebruikt zijn te zien op afb. 2. Afb. 3 geeft een beeld van de
behandeling. Met drie mensen geschiedt de behandeling het best. Na enige oefening
kan men voor de behandeling ongeveer 3 minuten per rat rekenen als alles klaar staat.
De

juiste verdeling van

de

treden

De treden dienen voor ieder gif in de praktijk te worden gevonden. Naar ervaring
vertoont de gevoeligheid van de proefdieren voor een vergif een variatie met een
meetkundig verloop. Dientengevolge zal men zich dus bij voorkeur bepalen tot een
meetkundig oplopende reeks van de toe te dienen doses en niet tot een rekenkundige.
Voor onze proeven namen wij bij elke volgende trede de dubbele dosis van de voor
gaande. Dit is voor het gestelde doel een bruikbare methode gebleken. De treden
moeten ongeveer overeenkomen met de standaardafwijking van de waarnemingen,
hetgeen betekent dat het merendeel van de waarnemingen over drie tot vijf treden
verdeeld ligt.
Men ziet dus vanzelf of de treden te groot of te klein zijn. Te kleine treden is
verspillen van waarnemingen en te grote treden is verlies aan nauwkeurigheid. Volgens
Dixon en Mood wordt aan deze voorwaarden voldaan als het interval, dus de
trede, kleiner is dan tweemaal de standaardafwijking en groter dan 0.5 maal de
standaardafwijking.
Afb. 3. Het ingeven van het gif met behulp van de maagsonde.
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Het

verwerken

van

de

resultaten

Bij snelwerkende vergiften kan men reeds de volgende dag het resultaat noteren.
Bij langzaam werkende vergiften zal men enkele dagen moeten wachten. Aangezien
ieder proefdier de dosis van de volgende bepaalt, loopt een serie dus steeds over
enige weken of maanden en kan het dus enige tijd duren voordat het resultaat bekend
is. Men kan echter verschillende series naast elkaar inzetten en dus een aantal
middelen of vraagstukken tegelijkertijd
onderzoeken.
Door het bijhouden van een grafiek op eenzijdig logarithmisch papier tijdens de
proeven, krijgt men reeds spoedig een indruk hoe de verschillende waarden liggen.
Zo kan men dus snel beoordelen of men de proef verder moet voortzetten of niet.
Uit de grafiek kan men reeds op het oog ongeveer aflezen waar de L.D. 50 en waar de
L.D. 100 ligt. Deze L.D. 100 ligt, zoals reeds eerder werd opgemerkt, tussen de beide
hoogste treden. Gezien het meetkundig verloop kan men schrijven:
L.D. 100 = ± antilog van:

log hoogste trede + log op een na hoogste trede
^

Dit is een grove benadering, maar voor de praktijk van waarde, omdat men weet
dat bij die dosis vrijwel alle ratten zullen sterven >)•
Voor vergelijkend onderzoek komt de L.D. 50 in aanmerking, welke men kan be
rekenen en waarbij men de grenzen van de betrouwbaarheid kan aangegeven.
Deze berekeningen kunnen echter slechts plaats hebben op basis van een reken
kundige verdeling. Men moet de meetkundige reeks dus in een rekendige omzetten.
Dixon and Mood (1948) geven op hoe dit moet gebeuren nl. door te werken
met de logarithme van de dosis. In tabel 1 is dit dus de y kolom.
Aan de hand van een gefingeerd voorbeeld geven wij hieronder de berekening zoals
deze op basis van het artikel van Dixon and Mood werd uitgevoerd. Men gaat
uit of van de levende, of van de gestorven dieren en wel steeds van de kleinste groep,
waarbij N het aantal dieren van deze groep voorstelt. De letter i is het nummer van
de trede en n het aantal dieren per trede.
Tabel 1.

Proef met 20 ratten (gefingeerd voorbeeld)

i=
interval

mg/kg
dosis

Y=
log
dosis

4

160

2.2041

3

80

1.9031

2

40

1.6021

1

20

1.3010

0

10

1.0000

+ dood

0 levend

+
+
0
0

+

0 f
0

+

+
0

0

o +

+
0

0

+
0

+
aantal

0
aantal

2

—

4

2

3

4

—

4

0

1
N = 9 of 11

9

N
d :
A
B

!)

0.3010
2 in
2 i^n

(1)

26

80

(2)
(3)
(4)

Een betere benadering van de L.D. 100 krijgt men door middel van een zg. probit proef.
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Verder is d het verschil tussen de treden (logarithmisch). Men gaat nu twee sommen
berekenen. A en B die men voor de verdere berekening nodig heeft.
Het gemiddelde, dus L.D. 50, wordt berekend met behulp van de volgende formule:

log L.D. 50 = yo + d (^+ of — -I) = 1.7190 (5)

Het plusteken wordt gebruikt wanneer men van de levende groep uitgaat en het min
teken wanneer men van de dode groep uitgaat. Het werkelijke gemiddelde of de
L.D. 50 is dan de antilogarithme van het verkregen getal 1.7190 = 52. mg/kg. De
methode laat een betrouwbaarheidsberekening toe. De wiskundige bewerking kan
men vinden bij Dix on and Mood (1948). Hier zullen alleen de benodigde
formules worden opgegeven en wel uitsluitend voor het geval dat de treden groter zijn
dan 0.5 a en kleiner dan 2 a • Men gaat uit van de benaderende standaard
afwijking en wel:
a y - 1.620 d

(NB — A2)
N2

1 = 0,281

(6)

Men ziet nu meteen dat de verdeling van de treden goed is geweest omdat o y in
de buurt van de waarde d ligt = 0.3010; namelijk kleiner dan 2 oy en groter dan 0.5 o.
Men kan hier nu een correctie factor invoegen genoemd G, doch wanneer de ver
houding — niet boven 2 is, is G praktisch 1 en kan weggelaten worden. Voor andere
o
verhoudingen raadplege men het artikel van Dixon and
Mood
(1948). Bij
een juiste keuze der treden heeft men hiermede echter niet te maken.
De betrouwbaarheidsgrens vindt men uit de volgende formule:
log L.D. 50 + of — 1.96

(7)
r'N

Dit wordt dan in dit geval:
1.7190 4- of — 0.1817 = 1.5373 en 1.9007, dat is dus van 35 mg/kg tot 80 mg/kg.
Men heeft dus verkregen:
L.D. 50 = 52 mg/kg met 5% grenzen van betrouwbaarheid van 35 tot 80 mg/kg.
De berekening van de uit proeven verkregen waarden had op bovengenoemde wijze
plaats.
Proeven
met
cyclotrimethyleentrinitramine
hexahydro- 1.3.5 trinitro symmetrisch triazine.

ook genaamd

Dit middel is in de praktijk bekend onder de naam „hexogeen". Het hier gebruikte
preparaat werd op ons verzoek beschikbaar gesteld door de Poudreries Réunies de
Belgique door bemiddeling van het Opzoekingsstation van Gorsem. (Belg.) Het be
treffende middel bevatte slechts een deel van het zuivere product.
Op grond van enige verstrekte gegevens werd begonnen met een dosis van 10 mg/kg
terwijl elke volgende trede twee maal zo hoog was, zodat de respectievelijke treden
waren 10, 20, 40, 80, 160 en 320 mg/kg. In de series 10 en 20 mg/kg werd geen
enkel sterfgeval waargenomen. Bij 320 mg/kg stierven alle ratten.
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De L.D. 100 ligt dus ongeveer tussen 160 en 320 mg/kg, dus in de buurt van Antilog
van log 160 + log 320
2
= ± 226 mg/kg.
Er werd nog een afzonderlijke groepering gemaakt van de waarnemingen van zware
en lichte dieren. Daarbij werden echter geen merkbare verschillen waargenomen. De
dosis is immers steeds gegeven overeenkomstig het lichaamsgewicht.
a.

proeven met 22 van de wilde bruine rat (zie tabel 2).

Het gemiddelde, dus de L.D. 50 bedraagt 61 mg/kg.
De 5% betrouwbaarheidsgrenzen bedragen 40 tot 94 mg/kg.
De L.D. 100 ligt omstreeks 113 mg/kg.
Tabel 2.

Proef met 22 wilde bruine ratten met hexogeen

i

dosis
mg/kg

log
mg/kg
y

+ dood

5
4
3
2
1
0

320
160
80
40
20
10

2.5051
2.2041
1.9031
1.6021
1.3010
1.0000

+
+ 0 +
0
0
+
0
0

0 levend

+ +
0 0 + +
0
0 0

+
0

0

0

aantal
+

aantal
0

0
3
4
2
0
0

0
3
5
4
1

0

proeven met 29 van de hooded strain T.N.O. (Zie tabel 3).

b.

Het gemiddelde, dus de L.D. 50 bedraagt 97 mg/kg.
De 5% betrouwbaarheidsgrenzen bedragen 52 tot 183 mg/kg.
De L.D. 100 ligt omstreeks 226 mg/ kg.
Tabel 3.

Proef met 22 ratten van de Hooded Strain T.N.O. met hexogeen

i

mg/kg

log
mg/kg
y

5
4
3
2
1
0

320
160
80
40
20
10

2.5051
2.2041
1.9031
1.6021
1.3010
1.0000

c.

+ dood

0 levend

+ +
+
+ + 0 0 +
0 + + 0 0 0
+ 0
0 0
0
0
0

aantal
+

aantal
0

2
4
2
1
0
0

0
2
4
3
2
1

proeven met Je? van de hooded strain T.N.O. (zie tabel 4).

Het gemiddelde, dus de L.D. 50 bedraagt 77 mg/kg.
De 5% betrouwbaarheidsgrenzen bedragen 43 tot 125 mg/kg.
De L.D. 100 ligt omstreeks 226 mg/kg.
Proef met <ƒ(ƒ ratten van de Hooded Strain T.N.O. met hexogeen
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0

0

0

+

0

0

0

+

0

+
o +

+

0

O

2.5051
2.2041
1.9031
1.6021
1.3010
1.0000

+

320
160
80
40
20
10

0 levend

O

5
4
3
2
1
0

+ dood

+

log
mg/kg
y

O

mg/kg

+

i

+

Tabel 4.

aantal
+

aantal
0

1
3
4
1
0
0

0
1
3
5
2
1

Conclusies
1.

2.
3.
4.

5.

Een nieuwe methode waarvan de theorie beschreven werd door D i x o n and
Mood (1948) werd getoetst op de bruikbaarheid van het bepalen van lethale
doses van vergiften bij ratten. Hiervoor werd gebruikt cyclotrimeihyleentrinitramine
(hexogeen).
Het bleek, dat de methode bruikbaar is om met een gering aantal proefdieren
een indruk te krijgen van de L.D. 50 en L.D. 100.
Hoe geringer de variatie en hoe groter het aantal proefdieren hoe nauwkeuriger
uitkomsten men vanzelfsprekend zal krijgen.
In drie series van ongeveer 20 ratten elk, kon geen wiskundig betrouwbaar
verschil worden verkregen tussen de L.D. 50 van de
van de wilde bruine
rat enerzijds en 9? en d"d*van de „hooded strain" anderzijds, hetgeen niet be
tekent dat wellicht geringe verschillen kunnen voorkomen.
De methode is ons inziens alleszins bruikbaar om met een beperkt aantal proef
dieren vergiften te toetsen.
SUMMARY

A method has been described by Dixon and Mood (1948) for determining
the L.D. 50 of poisons with a limited number of animals. This method is known als the
,,up and down" or „stair-case" method.
Values approaching the L.D. 50 can be obtained. Statistical analysis of L.D. 50 is
possible. An important advantage, above other methods, is that most values are con
centrated automatically around the L.D. 50.
The method was tested in experiments with rats with the poison cyclotrimethyleentrinitramine (hexogen). In three experiments with about twenty rats each we found that
method is well suited for the testing of rat-poisons.
In the described experiments no significant differences have been obtained between the
female wild brown rats and males and females of the hooded laboratory strain T.N.O.
however, it is quite possible that small differences still occur.
LITERATUUR
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Afb. 1. De Syrische goudhamster.

ZOU DE SYRISCHE GOUDHAMSTER, Mesocricetus auratus Waterhouse,
ZICH IN NEDERLAND KUNNEN VESTIGEN?
(with a summary)
door/by
A. van Wijngaarden en H. de Vries
Inleiding, Beschrijving
De Syrische Goudhamster is een kort, enigszins gedrongen gebouwd knaagdier, iets
kleiner dan de gewone hamster, Cricetus cricetus (L.). De kop, de rug en de buitenkant
van de poten zijn diep goud-geel van kleur. De onderzijde van het lichaam is wit,
soms vuil-wit of enigszins gelig. Op de borst bevindt zich een zwarte vlek; onder
de oren en ogen is de pels iets donkerder van kleur. De lichaamslengte bedraagt
ongeveer 16 cm, de spaarzaam behaarde staart is 11-16 mm lang. (afb. 1.)
De Syrische Goudhamster werd in 1931 in Engeland en in 1938 in de Verenigde
Staten geïmporteerd (Bond, 1945). Hij wordt daar gekweekt voor medische doel
einden (P o i 1 e y, 1950).
Ook in Duitsland en Nederland wordt het dier op verschillende laboratoria voor
proeven gebruikt. In Amerika, Duitsland en Engeland wordt hij echter bovendien
in grote aantallen verkocht als speeldiertjes voor kinderen. Dit geeft de goudhamster
regelmatig de gelegenheid om te ontsnappen en zich in het vrije veld te vestigen.
Daar de ervaring geleerd heeft, dat het importeren van nieuwe diersoorten ernstige
consequenties met zich kan mee biegen, hebben wij onderzocht of dit dier zich onder
de Nederlandse klimaatsomstandigheden zou kunnen handhaven.
Wanneer de goudhamster zich hier onverhoopt mocht vestigen, zijn wij enigszins
voorbereid en kunnen wij de nodige maatrelen nemen.
Herkomst, systematische plaats
Mesocricetus auratus Waterhouse is afkomstig uit Syrië en heeft daar een zeer
beperkt areaal rondom de stad Aleppo. De in Europa en de Verenigde Staten van
Noord-Amerika aanwezige dieren stammen alle af van één nest, dat door I. A h a r o n i
(in Bon d, 1945 en Kittel, 1952) daar uit een 2 Va meter diep hol werd opgegraven.
Volgens B. Aharoni (1932) zal deze soort waarschijnlijk een ondersoort van Mesocrice
tus radde'i Nehring zijn.Op grond van de afwijkende kleur en enige schedelkenmerken,
vastgesteld bij een gering aantal dieren, wil men de goudhamster echter voorlopig als
zelfstandige soort blijven beschouwen, totdat er meer materiaal voor nader onder
zoek is verzameld.
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Ook volgens Kittel (1952) staat de systema
tische plaats nog geenzins vast. Door deze opvat
tingen komt het verspreidingsgebied in een ander
licht te staan. Ook de oecologische amplitude van
het dier zou wel eens veel groter kunnen zijn dan
men op grond van het oorspronkelijk bekende,
zeer beperkte areaal zou kunnen verwachten.
Mesocricetus radde'i Nehring bijv. komt voor in
het zuidelijke gedeelte van Klein-Azië, in TransKaukasië, Syrië en het noordelijke gedeelte van
Israël.
Gebruik van het dier,
pingskansen, schade

ontsnap

Aanvankelijk werd de goudhamster alleen als me
disch proefdier gebruikt. Volgens P o i 1 e y (1945)
zou het dier zeer geschikt zijn voor proeven met
tularaemie en tuberculose.
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In vele gevallen schijnt de bruikbaarheid als proefdier echter tegen te vallen. Hoewel
de goudhamster veel goedkoper is dan de cavia, neemt toch het gebruik ervan voor
medische doeleinden steeds meer af (A n o n, 1954). Tengevolge hiervan zochten de
kwekers van de goudhamster een ander afzetgebied: zij gingen het dier verkopen als
speeldiertjes voor kinderen. Op deze wijze werd hij op grote schaal verspreid in
Duitsland, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Engeland.
In het tijdschrift Fur-Fish-Game bijv. ziet men regelmatig vele advertenties van
goudhamsterkwekerijen (afb. 2). Een goed voorbeeld van de ontsnappingskansen, die de
als speeldiertjes gehouden goudhamsters geboden worden, vinden wij in een artikel van
de Klerk in Elseviers Weekblad van 5 December 1953. De auteur'beschrijft hierin
hoe hij een goudhamster uit Edinburg meebracht, hoe amusant, reukloos en handtam
het dier was, en tenslotte, hoe het ontsnapte. Wanneer dan ook het kweken en houden
van goudhamsters in Nederland populair zou worden, is zeer wel mogelijk, dat onze
fauna met een nieuwe soort wordt verrijkt. Men dient er dan echter rekening mede
te houden, dat het dier, evenals in het land van herkomst, ook hier grote schade
zal kunnen aanrichten aan te velde staande gewassen, opgeslagen voorraden enz.
Er is reeds een geval van schade in een aardappelvoorraad beschreven (P e t z s c h,
1952 a).
Proeven

betreffende

de

vestigingskansen

Om na te gaan of de goudhamster zich in Nederland zou kunnen handhaven, werden
bij de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen overwinteringsproeven gedaan.
De zeven, hiervoor gebruikte proefdieren, waren afkomstig van het Centraal Proef
diereninstituut T.N.O. te Utrecht, waar zij bij een constante temperatuur en vochtigheid
en met een zeer zorgvuldig samengesteld en gevarieerd dieet waren opgekweekt. Zij
werden door ons in de buitenlucht geplaatst in met gaas overdekte, betonnen kooien,
die bij regen werden afgedekt. De bodem van de kooien (± IV4 mä) was bedekt
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met een 12 cm dikke laag aarde, turfmolm en wat hooi. Hoewel er van bakstenen
gestapelde en met hooi gevulde holen aanwezig waren, verkozen de dieren voor het
nestelen meestal hun zelfgegraven gangen, soms echter ook een eenvoudig kuiltje met
wat hooi. Met dit laatste moest bijv. een drietal dieren, dat door de andere niet
meer in hun holen werden toegelaten, genoegen nemen.
Het voedsel bestond uit peen, witlof of andijvie, af en toe aangevuld met laboratoriumvoer en brood. De dieren sleepten grote voorraden voedsel bij elkaar, welke in aparte
gangen werden opgeslagen.
Gedurende de gehele winter konden wij bij geen enkel exemplaar een toestand van
winterslaap constateren. Zelfs tijdens de zware vorst, eind Januari 1954, bleven de
dieren normaal actief.
Zij schenen niet de minste hinder te ondervinden van de sterke vrieswind, die door
de kooien waaide. Ook de dieren, die in het kuiltje met wat hooi huisden, veranderden
totaal niet van levenswijze.
Hoe groot de activiteit der goudhamsters zelfs toen nog was, blijkt uit het feit, dat
één exemplaar op 29 Januari kans zag in een hoek tegen de 70 cm hoge betonmuur
op te klimmen en te ontsnappen. Een half uur later werd hij op ± 10 m. afstand
onder een takkenbos teruggevonden.
Hieronder volgt een aantal temperatuurwaarnemingen in de kooien, 10 cm boven
de grond verricht.
26 Januari max. - 4.2°C. min. - 7.2°C.; 27 Januari max. - 1 -C. min. - 10.2°C. 28
Januari max. - 6°C. min. - 10.2-^C.; 29 Januari max. - 10.2°C. min. - 10.6°C.;
30 Januari max. - 2.5°C. min. - 9°C.
Alle dieren doorstonden de winter dus goed. In Maart 1954 wierpen de twee wijfjes
ieder een nest jongen.
Dat de dieren echter des winters niet altijd een grote activiteit ontplooien als bij onze
proefdieren het geval was, blijkt uit de mededeling van Petzsch (1952 b). Het dier,
dat hij buitenshuis liet overwinteren, bouwde 20—30 cm onder de grond een nest,
legde voorraadkamers aan en ging toen in winterslaap.
In Duitsland zijn de goudhamsters reeds in de vrije natuur aangetroffen. T e n i u s (1954)
vermeldt, hoe twee goed ontwikkelde exemplaren bij Querum/Braunschweig een
ondiep hol hadden aangelegd. Na ongeveer 3 weken werden de dieren weer gevangen.
Het voortplantingsvermogen van de goudhamster is zeer groot. Na 44 dagen is het
dier reeds geslachtsrijp. De eerste jongen worden gemiddeld op de 74e levensdag
van het moederdier geboren, soms echter al op de 59e. Bond (1945) vermeldt voor
laboratorium dieren een draagtijd van 16 dagen. De worpgrootte is gemiddeld 6.93.
Een eenmaal gevestigd paar goudhamsters kan dus in korte tijd een groot nakomeling
schap krijgen.
Reed (1952) wijst er op, dat de wangzakken voor de goudhamsters ook een voor
deel in de strijd om het bestaan zijn. Met behulp hiervan brengen de dieren grote
voorraden voedsel bijeen.
Uit het bovenstaande blijkt, dat een goudhamster zich in West Europa heel goed in de
vrije natuur zou kunnen vestigen.
Als tegenargument zou men kunnen aanvoeren, dat het dier een zeer geringe reactie
snelheid heeft en de minste schuwdheid vertoont. Het is Petzsch (1952a) echter
gebleken, dat dit domesticatieverschijnselen zijn. Een in een kelder losgelaten dier
was namelijk na enige tijd weer volkomen verwilderd.
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Maatregelen in

andere

landen

Reed (1952) vermeldt, dat het importeren en houden van goudhamsters in de V.S.
verboden is. Desondanks wordt er juist daar in advertenties veel reclame voor gemaakt.
In Oost-Duitsland heeft P e t z s c h (1952 b) op het gevaar van inburgeren gewezen en
tot voorzichtigheid gemaand. Van officiële zijde zijn hier echter nog geen maatre
gelen genomen.
Samenvatting en conclusies
1. De systematische plaats van Mesocricetus auratus Waterhouse staat niet vast.
Het zou een subspecies van Mesocricetus raddeï Nehring kunnen zijn.
2. Uit Syrië is het dier geïmporteerd in de V.S. en verschillende Europese landen.
Hij wordt gebruikt als laboratorium- en als speeldier. Door dit laatste is de
mogelijkheid tot ontsnappen groot.
3. Uit overwinteringsproeven is gebleken, dat de goudhamster in West-Europa de
winter zowel actief als slapend kan doorbrengen en gemakkelijk temperaturen
van —10°C. kan verdragen.
4. Bij inburgeren bestaat het gevaar, dat het dier schade zal gaan aanrichten aan te
velde staande gewassen en opgeslagen voorraden.
1.

2.

3.
4.

SUMMARY
The systematic placing of the Golden Hamster, Mesocricetus auratus Waterhouse,
is not cleared.
It may be considered as a subspecies of Mesocricetus raddeï Nehring.
From Syria this rodent was imported to several European countries and to the
U.S.A., where it is kept both as a laboratory animal as well as for a pet.
This latter gives it a good opportunity tot escape and to become a pest.
Trials has shown that the Golden Hamster under European climatical conditions
is able to hibernate both in a sleeping as well in an active stage.
The danger exists that when this rodent is able to establish under prevailing field
conditions it may develop into a serious pest threatening field crops and stored
products. Preventive measures are needed.
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OUDE EN NIEUWE MELDINGEN VAN AANTASTING DOOR
WORTELKNOBBELAALTJES, Meloidogyne spp. ») z)
OLD AND NEW RECORDS OF ATTACK BY ROOT KNOT NEMATODES,
Meloidogyne spp.
door/by
P. P. Koks en M. Oostenbrink

In de loop der jaren zijn in Nederland verscheidene gevallen van aantasting door
„het wortelknobbelaaltje" geconstateerd, welke vooral zijn vermeld in de jaarverslagen
van Ritzema Bos en Van Poeteren en latere publicaties van de Plantenziektenkundige
Dienst. Zij worden hierna zo volledig mogelijk samengevat.
Het was omstreeks 1900 reeds bekend, dat het wortelknobbelaaltje zeer veel waardplanten had en o.a. „in bijkans geheel Europa" voorkwam (10). In dit jaar werd de
aantasting geconstateerd bij Dracüena sp. uit Rotterdam en bij verscheidene uit het
buitenland toegezonden plantensoorten. Opgemerkt werd, dat het aaltje ook in vele
andere potplanten onzer kassen voorkomt, o.i. in Musa, Strelitzia, Coffea arabica L.,
Coleus (11).
In 1901 veroorzaakte het aaltje knobbels aan de wortels van peen (Daucus carota L.)
te Blaricum; ook bij bilzenkruid (Hyoscyamus niger L.) te Koewacht-St. Andries werd
een aantasting gevonden (12).
In 1902 werd het aaltje geconstateerd in de wortels van aardappelen (Solanum tube
rosum L.) te Zuidbroek. Hij veroorzaakte geen merkbare schade, aangezien het gewas
welig groeide en een goede opbrengst leverde (13).
In 1907 werd een aantasting geconstateerd bij peen uit Ottersum en bij peen, koolraap
(Brassica napus napobrassica Peterm.), en sjalotten (Allium ascalonicum L.) uit Epse bij
Deventer (14).
Het aaltje werd in 1910 geconstateerd aan de wortels van meloenen (Cucumis melo L.)
in een bak te Lage Vuursche (15).
In 1914 werden te Oosterbeek rozen (Rosa spp.) voor het eerst aangetast bevonden.
Vooral aan de fijne wortels bevonden zich tal van kleine galletjes met een middellijn van
slechts enkele millimeters, waarin aaltjes voorkwamen in verschillende stadia van
ontwikkeling. In hetzelfde jaar werden eveneens aantastingen geconstateerd bij ridder
spoor (Delphinium sp.) te Leiden en komkommer (Cucumis sativus L.) te Oosterbeek

(16).
In het Westland, te Monster en te 's-Gravenzande, trad in 1915 in sommige kassen
zeer ernstige schade door het wortelknobbelaaltje op bij tomaten (Solanum lycopersicum L.) (17).

!)
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Ten dele ontleend aan een algemeen literatuuronderzoek over wortelknobbelaaltjes, dat
door de eerste schrijver in het kader van zijn phytopathologische opleiding aan de
Landbouwhogeschool werd verricht (getypte scriptie).
Bij het vaststellen van de plantennamen is gebruik gemaakt van Boom's Flora der
cultuurgewassen van Nederland (Deel I, 3e druk; Deel II, le druk), Heukels & Wachter's geïllustreerde schoolflora van Nederland (13e druk), verder van Bailey's The
standard cyclopedia of horticulture (1914-1917) en van speciale flora's.

In een mededeling over de waardplantenreeks van het aaltje in 1922 werden nog
talrijke tot nu toe niet genoemde vatbare planten vermeld. Vermoedelijk werden deze
in Nederland aangetast bevonden, daar zij ook bij de voorlichting aan de praktijk,
bijvoorbeeld in Vlugschrift No 21 en Mededeling No 26 van de Plantenziektenkundige Dienst, worden genoemd. Zekerheid hierover bestaat echter niet en daarom
worden zij niet nader aangegeven (18).
In 1930 werd in het vrije veld een aantasting van aardappelen geconstateerd te Bakkum.
Op de knollen kwamen bobbels vóór' van verschillende afmetingen, welke bij onder
zoek aaltjes bleken te bevatten (6).
Aan de wortels van schorseneren (Schorzonera hispanica L.) werden in 1934 voor het
eerst talrijke door het wortelknobbelaaltje veroorzaakte knobbels waargenomen (7).
Hoewel reeds eerder opzwellingen aan de wortels van knolbegonia (Begonia tuberosa
L.) waren waargenomen, werd in 1940 voor het eerst een aantasting door het aaltje
aan de knollen geconstateerd (8).
Bonenplanten (Phaseolus vulgaris L.) te Hoorn, welke in 1941 werden verbouwd na
aangetaste tomaten in het vorige jaar, vertoonden behalve knobbeltjes aan de fijnere
wortels, ook vrij dikke knobbels op de stengel onder, en zelfs boven de grond. In deze
knobbels werden vele vrouwelijke aaltjes aangetroffen (9).
Evenals reeds in voorafgaande jaren was waargenomen veroorzaakte het wortel
knobbelaaltje in 1950 schade aan aardappelen in het vrije veld. Op sommige percelen
in de omgeving van Dieren werd de opbrengst zelfs tot een derde teruggebracht (1).
Aantastingen in het vrije veld werden eveneens geconstateerd bij bieten (Beta vulgaris
L.), erwten (Pisum sativum L.), klavers (Trifolium pratense L. zowel als Trifolium
repens L., volgens latere precisering), Serradella (Ornithopus sativus Brot.), wikken
(Vicia sativa L.), veldbonen (Vicia faba L.), stambonen (Phaseolus spp.), sla (Lactuca
sativa L.) en een aantal wilde planten (4).
Ook het geneeskrachtige kruid Artemisia (Artemisia maritima L. var. typica Buch.,
var. gallica Wild. en var. salina Koch) bleek soms zo ernstig aangetast, dat de teelt
door deze „Artemisia-moeheid" werd bedreigd (5).
Op grond van waarnemingen in 1953 werd geconcludeerd, dat kruidachtige sierteelt
gewassen vaak door wortelknobbelaaltjes worden aangetast, evenals peen, sla en
witlof (Cichorium intybus L.) in het vrije veld en komkommer en tomaat onder glas (2).
In de ziektebestrijdingstabellen van de Tuinbouwgids 1954 staat het wortelknobbel
aaltje ook bij kas-anjer (Dianthus caryophyllus L.) en primula (Primula sp.) vermeld;
aangenomen màg worden dat ook deze gewassen in ons land aangetast zijn bevonden
(3).
Aan de inzendingen-administratie en de collectie van geconserveerde zieke planten
van de Plantenziektenkundige Dienst konden verder nog 40 andere aantastingen in
ons land worden ontleend, welke nog niet zijn genoemd. De betreffende planten
worden hierna genoemd met vermelding van het jaar waarin de aantasting vermoedelijk
voor het eerst werd geconstateerd.
1950: maggiplant (Levisticum officinale Koch), selderie (Apium graveolens L.),
cichorei (Cichorium intybus L.) en pyrethrum (Pyrethrum hybr.).
1951: tabak (Niçotiana tabacum L.) en Hacquetia sp.
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1952: maagdepalm (Vinca minor L.), pioen (Paeonia s p.), driekleurig viooltje (Viola
tricolor L.), dahlia (Dahlia variabilis Desf.) en de onkruiden Gallinsoga parviflora
Cav., Senecio sp., Capsella bursa-pastoris Mnch. en Solarium nigrum L.
1953: valeriaan (Valeriana officinalis L.), pruim en perzik, (Prunus spp.) en de
sierplanten Cimicifuga racemosa (L) Nutt., Zinnea elegans Jacq., Veronica sp., Ane
mone Pulsatilla L., Buphthalmum salicifolium L., Scabiosa caucasica Bieb. en Incarvillea sp.
1954: lucerne (Medicago sativa L.), pastinaak (Pastinaca sativa L.), Rosa multiflora
Thbg, Cereus peruvianas Haw. var. monstrosus, Espostoa lanata Britton et Rose,
Lathyrus sp., Clematis sp., Achimenes sp., Nertera sp., Viburnum sp. en knollen van
een Sinningia sp.
Ook vlas (Linum usitatissimum L.), strandbiet (Beta maritima L.), en chrysant
(iChrysanthemum indicum Hort.) werden tussen 1950 en 1954 aangetast bevonden,
zonder dat nauwkeurig kan worden aangegeven wanneer. Ditzelfde geldt voor slan
genwortel (Zantedeschia aethiopica Spreng.) en edelweiss (Leontopodium alpinum Cass.).
De laatste beide gevallen betroffen echter waarschijnlijk uit het buitenland geïmpor
teerd materiaal.
De genoemde gevallen van aantasting zijn als regel onafhankelijk van elkaar op ver
schillende plaatsen in het land geconstateerd. Zij betreffen meestal gewassen, welke
schade vertoonden. Aangenomen moet worden, dat bij stelselmatig onderzoek veel
meer plantensoorten vatbaar zullen blijken, gezien het in het buitenland geconstateerde
polyphage karakter van de verschillende wortelknobbelaaltjes-soorten.
SUMMARY
Earlier records of infestation by root knot nematodes (Meloidogyne spp.) in the Ne
therlands are summarized. 40 additional plant species were found infested at different
localities in this country in 1950-'54 and are also listed. Most records concerned crops
which were visibly damaged.
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NEMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN, I - IV
NEMATOLOGY OBSERVATIONS, I - IV
door/by
M. Oostenbrink

I.
I.

VERSCHILLENDE Meloidogyne-SOORTEN IN NEDERLAND
DIFFERENT Meloidogyne SPECIES IN THE NETHERLANDS

In een recente literatuurstudie over wortelknobbelaaltjes, Meloidogyne spp., werden
een 70 gewassen en onkruiden genoemd, die in de loop der jaren in Nederland door
deze aaltjes aangetast zijn bevonden (4). Voor geen van deze gevallen is bepaald,
welk soort Meloidogyne het betrof.
Determinatie van wortelknobbelaaltjes is gebaseerd op geringe morfologische ver
schillen. Tot 1949 rekende men alle wortelknobbelaaltjes tot één soort, Heterodera
marioni (Cornu, 1879) Goodey, 1932. In 1949 maakte Chitwood in de U.S.A.
er het geslacht Meloidogyne van; hij beschreef 5 soorten en 1 ondersoort (2). In 1952
beschreven Chitwood c.s. nog een ondersoort (3). Loos beschreef in 1953 een
nieuwe soort van Ceylon (5).
Thans hebben we dus:
Meloidogyne
Meloidogyne
Meloidogyne
Meloidogyne
Meloidogyne
Meloidogyne
Meloidogyne
Meloidogyne

exigua Goeldi, 1887
javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949
arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949
incognita (Kofoid et White, 1919) Chitwood, 1949
incognita acrita Chitwood, 1949
hapla Chitwood, 1949
arenaria thamesi Chitwood, 1952
brevicauda Loos, 1953

Bij onderzoek van wortelmonsters van verschil
lende herkomst, waarbij ook geconserveerd
materiaal van zeer oude meldingen, bleek dat
in Nederland in elk geval 5 Meloidogyne-soor
ten een rol spelen.
Bij de determinatie werd, behalve van de be
schikbare literatuur (2, 3, 5, 8, 9), dankbaar
gebruik gemaakt van gedetermineerd materiaal,
dat door verschillende Amerikaanse collega's
onafhankelijk van elkaar was verschaft. Het

Afb. Ia.

fig. la.

Grote, langwerpige wortelgallen van Meloidogyne
incognita bij tomaat; (1/2 X ware grootte).
Materiaal geconserveerd en gefotografeerd vóór 1940;
aaltjesdeterminatie in 1955.
Large, oblong root galls by Meloidogyne incognita
in tomato; (I/2X natural size).
The material was preserved and photographed be
fore 1940; the eelworms were identified in 1955.

Afb. Ib.

fig. Ib.

Grote, bloemkoolachtige wortelgallen van Meloidogyne javanica bij komkommer; (1/2 X ware grootte).
Materiaal geconserveerd en gefotografeerd vóór 1935; aal
tjesdeterminatie in 1955.
Large, caidiflower-like root galls bij Meloidogyne javanica
in cucumber; (1/2 X natural size).
The material was preserved and photographed before 1935;
the eelworms were identified in 1955.

lijdt ons inziens geen twijfel, dat de Meloidogynesoorten in het algemeen goed kunnen worden gede
termineerd op grond van de in de literatuur aan
gegeven kenmerken, vooral het perineaal patroon
van de 2? en daarnaast de bouw van de kop en de
stekel van de d*d* .
De tot nu toe in Nederland geconstateerde soorten
zijn goed van elkaar te onderscheiden. Zij zijn mor
fologisch en ook wat betreft de galvorming en de
tot nu toe bekende gegevens over waardplanten en
andere eigenschappen, met vrij grote zekerheid te
indentificeren als incognita, arenaria, javanica, hapla
en een nog onbeschreven soort.
M. incognita werd in het westen van het land geconstateerd bij tomaten onder glas
en is daar vrijwel zeker de belangrijkste soort. Hij vormt op tomaten grote, vaak
enigszins langwerpige, knobbelige gallen (afb. Ia).
M. arenaria werd o.a. geconstateerd bij tomaten onder glas in Friesland. Hij vormde
eveneens grote gallen, die in dit geval anders van vorm en ruwer van oppervlakte
waren dan de voorgenoemde incognita-gallen.
M. javanica werd o.a. gevonden in vrij grote, in elkaar overlopende bloemkoolachtige
gallen op de wortels van onder glas geteelde komkommers (afb. Ib).
M. hapla werd algemeen gevonden in de wor
tels van in het vrije veld aangetaste groenten
en andere gewassen en komt soms ook voor bij
de teelt onder glas. Hij vormt in de regel
kleine galletjes, waarin vele zijworteltjes bijeen
komen (afb. Ic).
Een Meloidogyne-soort, welke met geen der
bekende soorten overeenkomt, werd geconsta
teerd in matig grote gallen op de wortels van
Euphorbia fulgens Karw. in een kas.

Afb. Ic. Kleine galletjes met vele zijworteltjes, veroorzaakt
door Meloidogyne hapla op voor M. incognita re
sistent bevonden Lycopersicum peruvianum planten;
(21/2X ware grootte).
fig. Ic. Small galls with many lateral roots caused by Me
loidogyne hapla on plants of Lycopersicum peru
vianum which were found resistant to M. incog
nita; (21/2 X natural size).
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Afb. Id.
fig. Id.

Puistige aardappelknol met Meloidogyne arenaria uit Bakkum.
Materiaal geconserveerd en gefotografeerd in 1930; aaltjesdeter
minatie in 1955; (ware grootte),
Knotty potato tuber with Meloidogyne arenaria from Bakkum. The
material was preserved and photographed in 1930; the eelworms
were indentified in 1955; (natural size).

In de door wortelknobbelaaltjes aangetaste, puistige aardappel
knollen, welke volgens het Jaarverslag 1930 van de Plantenziektenkundige Dienst, te Bakkum in het vrije veld zijn ge
groeid (7) en welke in formaline1) tot op heden zijn bewaard
gebleven, werd thans de soort M. arenaria gevonden (afb. Id).
Deze typische aantasting van de knollen is na 1930 in Neder
land nog niet weer gemeld. De verklaring is vermoedelijk, dat
M. arenaria warmteminnend is en in Nederland buiten de kas
sen geen grote rol speelt; mogelijk zijn in het onderhavige
geval de aardappelen verbouwd in kasgrond, die naar buiten
is gereden, of waarvan het glas is verwijderd. Aardappelknollen
met dezelfde symptomen werden in 1955 uit Cyprus ontvan
gen en ook hierin werd M. arenaria geconstateerd.

•

In het vrije veld blijkt vrij algemeen M. hapla op te treden. Ook de vroeger vrij uit
voerig beschreven aantastingen van Artemisia maritima, aardappel en biet (6) blijken
volgens heronderzoek aan geconserveerd materiaal, veroorzaakt te zijn geweest door
M. hapla.
Het met succes toepassen van Lycopersicum peruvianum en zijn kruisingsproducten
als onderstam voor tomaat ter bestrijding van schade door wortelknobbelaaltjes, blijkt
betrekking te hebben op M. incognita, hetgeen reeds werd verondersteld (1).
Volgens ervaringen in de U.S.A. is Lycopersicum peruvianum in elk geval vatbaar
voor 3 van de voorgenoemde soorten, namelijk hapla, arenaria en javanica. In over
eenstemming hiermede is in Nederland dan ook reeds een aantasting door M. hapla
bij L. peruvianum in een koude bak geconstateerd (zie afb. Ic).
De resistent geachte onderstammen zullen dus waarschijnlijk hier en daar in de
praktijk nog worden aangetast.
Het kunnen herkennen van de verschillende soorten wortelknobbelaaltjes kan van
betekenis zijn voor de praktische bestrijding, o.a. met betrekking tot de vruchtwis
seling, het gebruik van resistente onderstammen en het veredelingswerk in het algemeen.
Nader onderzoek zal nog moeten uitmaken of de genoemde Nederlandse soorten, ook
wat de waardplanten betreft, geheel identiek zijn met de Amerikaanse, terwijl de
verspreiding en betekenis van elk der soorten afzonderlijk nog nader bepaald moet
worden.

SUMMARY
Identification of Meloidogyne material from different parts of the country, including
conserved material of old records, revealed the presence of at least 5 different species
in the Netherlands.
!)

Formaline 6% (6 delen handelsformaline op 94 delen water) blijkt wel een zeer goed
conserveringsmiddel te zijn, aangezien thans, na 25 jaar, zowel het plantenmateriaal als
de aaltjes nog in zeer goede conditie verkeren.
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The eelworms were compared with series of identified samples from different origin,
supplied by American colleagues. It is felt beyond doubt that Meloidogyne species
can in general be separated and determined safely from the characters indicated in
literature (2, 8, 9), especially the morphology of the female perineal pattern and, in
addition, the structure of the male head and the stylet.
The 5 species met with in this country up to now are easily distinguishable from each
other at high magnification. 4 of them could be classified on the basis of morphology
as known species. They are M. incognita (occurs in glass houses and forms large galls
on tomato as in fig. Ia), M. arenaria (in glass houses, forms large, roughly shaped galls
on tomato), M. javanica (in glass houses, forms cauliflowerlike galls on cucumber
as in fig. Ib) and M. hapla (on legumes and other crops in the field and sometimes
in glass houses; forms as a rule small galls with many lateral roots, see fig. Ic). The
fifth is an undescribed Meloidogyne species forming medium-sized galls on the roots
of Euphorbia fulgens Karw. in a glass house.
The knotty potato tubers, recorded from a field at Bakkum in 1930, now proved to
be infested by M. arenaria, which fact was established by re-examining preserved
material (fig. Id). This is the only record of Meloidogyne damage to tubers of potato,
which may be a consequence of the fact that M. arenaria seems to be mainly a glass
house-parasite in this country.
Potato tubers from Cyprus anno 1955 with the same symptoms also harboured
M. arenaria.
M. hapla is rather generally occurring in the field; it also proved tot be responsible
for the infestation of Artemisia maritima, potato and beet, described earlier (6).
Tomatoes grafted on Lycopersicum peruvianum are expected tot be resistant to root
knot nematodes in this country (1). This proves to be the case where it concerns
M. incognita, but the roots were found infested in soil where M. hapla was present
(fig. Ic). Literature data indicate that L. peruvianum is also susceptible to M. arenaria
and M. javanica. Thus this resistant root stock may in practice be attacked.
Indentification of the species of Meloidogyne may be of importance for advisory work
concerning crop rotation and the use of root stocks as well as for plant breeding
work in general.
Further examination has to ascertain whether the species in this paper are also in their
host-parasite relationships indentical with the species in other countries. Also the
significance of each of them has to be established more in detail under our circum
stances.
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II.

II.

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1891) Christie, 1932 IN Lilium regale
Wils., L. henryi Bak., L. sulphurgale Wallace EN IN DE BOLLEN van L. Pumilum
D.C.
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1891) Christie, 1932 IN Lilium regale
Wils., L. henryi Bak., L. sulphurgale Wallace AND IN THE BULBS OF L. pu
milum D.C.

Bladaaltjes, die morfologisch overeenkwamen met de soort Aphelenchoides fragariae
werden aangetroffen in verband met een ziekte bij koningslelies, Lilium regale. De
verschijnselen waren: slechte, vaak gedrongen groei van de plant, het meestal van de
voet van de plant af bronskleurig worden, verbruinen en afsterven van vele bladeren
(afb. IIa), het afsterven van het groeipunt (afb. IIb) en bloemknoppen (afb. IIc), het
afsterven en verbruinen van de organen in de bloemknop, slechte vruchtzetting in het
algemeen of rotting van de vrucht (afb. Ild).
De aaltjes werden het eerst aangetroffen in en op de stempels, stijlen en vruchtbe
ginsels van de bloemen bij een onderzoek naar de slechte vruchtzetting, dat door de
Physiologische Afdeling van het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen
te Wageningen werd verricht. Het hunnerzijds verschafte materiaal was aanleiding
voor verdere waarnemingen.
In Juni 1955 verzamelden wij uit
twee aangetaste knoppen 432 bladaaltjes en uit twee groene, normaal
uitziende blaadjes van dezelfde plant
62 bladaaltjes, zonder begeleiding van
saprophage aaltjes. In Augustus 1955
werd nogmaals een plant gedetailleerd
onderzocht en verzamelden wij uit
enkele halfafgestorven vruchtbeginsels
met verdorde kroonblaadjes even
eens vele duizenden bladaaltjes, in
alle stadia Van ontwikkeling.
Nader onderzoek toonde aan, dat
bovengenoemde slechte groeibloeiverschijnsclen vrij algemeen
mengaan met deze aaltjes. Het
vrijwel zeker, dat de aaltjes

de
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Afb. Ha. Aphelenchoides fragariae in Lilium regale.
Aangetaste plant met vele afgestorven,
bruine bladeren; verspreiding van de
symptomen voornamelijk van beneden
naar boven.
fig. IIa. Aphelenchoides fragariae on Lilium regale.
Infested plant with numerous dead, brown
leaves; symptoms mainly spreading to
wards the top of the plant.
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Afb. IIb.
fig. IIb.

Aphelenchoides fragariae in Lilium regale.
Afgestorven groeipunt met enkele bruine topbladeren.
Aphelenchoides fragariae on Lilium regale.
Dead growing point with a few brown top
leaves.

primaire oorzaak van de aantasting zijn,
aangezien bekend is dat zij bij andere ge
wassen, zoals aardbeien, soortgelijke ziekten
veroorzaken, en gezien het parallel gaan
van de aaltjes en de aantasting.
Behalve bij L. regale werd de aantasting,
met ongeveer dezelfde ziekteverschijnselen,
ook geconstateerd bij L. henryi en L. sul
phur gale. De praktijk kent deze aantasting
reeds vele jaren, getuige de ziektebestrijdingstabellen van de Tuinbouwgids vanaf
1944.
Bovendien zijn in het buitenland naver
wante aantastingen door bladaaltjessoorten
geconstateerd bij L. formosanum (Bak.)
Wallace, L. sargentiae Wils., L. tigrinum
Ker, L. longiflorum Thbg (1, 2, 3).

Afb. Ile.
fig. Ile.

Het is waarschijnlijk, dat deze aaltjes met
de bollen kunnen overgaan. Dit werd met
zekerheid geconstateerd bij de koraallelie,
L. pumilum DC. (syn. L. tenuifolium Fisch.),
waar per bol naast 65 saprophage aaltjes
595 Aphelenchoides fragariae werden ge
vonden. Overigens is over een bladaaltjesaantasting bij deze soort nog niets naders
bekend.

Aphelenchoidcs fragariae in Lilium regale.
Stengel met drie afgestorven bloemkoppen.
Aphelenchoides fragariae on Lilium regale.
Stem with three dead flotvers.

SUMMARY
Aphelenchoides fragariae was found in Li
lium regale, L. henryi and L. sulphurgale;
these plants showed symptoms of poor
growth and brown decay in the leaves (fig.
Ha), growing points (fig. IIb), flower buds
(fig. lie) and fruits (fig. lid).
Eelworms were more abundant in diseased
than in healthy-looking tissue. The disease
seems to be rather common in lilies.

Afb. lid.
fig. lid.
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Aphelenchoides fragariae in
Vrucht waarvan de bovenste
Aphelenchoides fragariae on
Fruit with decaying upper

Lilium regale.
helft is aangetast,
Lilium regale.
half.

The same eelworm species was found in fairly high numbers in tubers of L. pumilum
D.C., viz per tuber 595 Aphelenchoides fragariae and 65 saprosoic eelworms.
Infestations of Aphelenchoides fragariae and related species in other Lilium species
have been recorded earlier.
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AANTASTING DOOR Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, 1936 VAN AARTSENGELWORTEL, Angelica archangelica L. EN VUURPIJL, Tritoma hybr.
var. Royal Standard.

III.

ATTACK BY Ditylenchus dipsaci (Kühn) Füipjev, 1936 ON Angelica archan
gelica L. AND Tritoma hybr. var. Royal Standard.

In 1955 werd een ernstige aantasting geconstateerd door het stengelaaltje, Ditylenchus
dipsaci, in aartsengelwortel, Angelica archangelica, die als commercieel gewas te
Wijchen werd geteeld. Het vorige jaar was op het betreffende perceel rogge verbouwd,
die ook schade had geleden. Het gewas vertoonde in Juli grote plekken met slecht
ontwikkelde, kwijnende of reeds afgestorven planten (afb. lila). Ook vele ogenschijn
lijk goed uitgegroeide planten begonnen te vergelen en daarna te verwelken. In al
deze gevallen was de voet van de plant juist onder de grond geheel of gedeeltelijk
verrot (afb. Illb). Het aangetaste weefsel bevatte grote aantallen stengelaaltjes. De
schade was zo groot dat bijna van een misgewas kon worden gesproken.
Een soorgelijke aantasting door het stengelaaltje werd in het westen van het land
geconstateerd bij vuurpijl, Tritoma hybr. var. Royal Standard. Ook hier was de voet
van de plant juist onder de grond zwaar aangetast en verrot en stierven vele planten af.

Afb. lila. Ditylenchus dip
saci in Angelica archange
lica.
Verwelkende en afstervende
planten.
fig. Ilia. Ditylenchus dipsa
ci on Angelica archangelica.
Withering and dying plants.

Afb. IHb. Ditylenchus dipsaci in Angelica archangelica.
Voetrot (zie pijl),
fig. IHb. Ditylenchus dipsaci on Angelica archangelica.
Foot rot (see arrow).

Over A ngelica archangelica als waardplant van het stengelaaltje zijn ons
geen vroegere meldingen bekend. Ook
over Tritoma hybr. var. Royal Stan
dard werd niets gevonden; wel noemt
Go o dey een naverwante soort (1,

2).
SUMMARY
A serious attack by Ditylenchus dip
saci on the herb crop Angelica ar
changelica is recorded from a field
where rye was attacked last year.
The crop showed patches with poorly
growing, yellowing and dying plants,
the feet of which showed symptoms
of decay (fig. Ill a en b).
A similar type of foot rot was met
with in Tritoma hybr. var. Royal
Standard infested by D. dipsaci. Li
terature records for D. dipsaci on
these plants were not found, though
G o o d e y recorded a related Tri
toma sp. as a host (1, 2).
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Heterodera carotae Jones 1950 OP PEEN, Daucus carota/L.
Heterodera carotae Jones 1950 IN CARROTS, Daucus carota L.

Sinds eind September 1955 werden door de Rijkstuinbouwconsulentschappen te Am
sterdam en Naaldwijk en door de Kring Leiden van de P.D. verscheidene monsters
slechtgroeiende peen ingezonden, welke aangetast werden bevonden door het peencystenaaltje1), Heterodera carotae.
x)
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De naam peencystenaaltje wordt gebruikt in overeenstemming met de voor andere
cystenaaltjes gevolgde regels voor het geven van Nederlandse namen voor aaltjes
(T.Pl.-ziekten 56 (1950) : 169-171).

De meeste inzendingen waren afkomstig uit het peengebied nabij Katwijk. Dit aaltje
werd buiten Engeland nog niet eerder geconstateerd. H. carotae was de enige van de
in Europa vermelde soorten die in Nederland nog niet was gevonden (Versl. en Meded.
P.D. 120 (1953) : 165).
Aangetaste gewassen vertoonden, na een goede opkomst, veelal pleksgewijze een armoe
dige groei, welke gepaard ging met een sterk vertakt en gestoord wortelstelsel. De
aantasting trad voornamelijk op op percelen, die veelvuldig met peen worden beteeld
en was ook in vorige jaren reeds op verscheidene percelen geconstateerd. Bij labora
toriumonderzoek van vroegere inzendingen waren herhaaldelijk wortelschimmels, zoals
Hypochnus solani Prill, et Delacr. = Rhizoctonia solani Kühn en Stemphylium radicinum (M. Dr. et E.) Neergaard = Alternaria radicina M. Dr. et E. geconstateerd, welke
als vermoedelijke oorzaak werden aangegeven. Vrijlevende wortelaaltjes, die elders
in ons land als veroorzakers van peenmoeheid waren aangetoond, werden bij een on
derzoek in 1954 hier niet gevonden, zodat ook toen nog aan schimmels werd gedacht
en aaltjes als oorzaak uitgesloten werden geacht (Versl. en Meded. P.D. 124 (1954) :
215-218).
Van een groot aantal van deze percelen werd in 1954 en 1955 grond verzameld en
te Wageningen bijeengebracht voor potproeven. Thans blijken verscheidene van deze
percelen met peencystenaaltjes te zijn besmet; de in de potten geteelde peen blijkt
cysten en vele onvolgroeide mannetjes, vrouwtjes en larven op en in de wortels te
hebben. Peen is de enige plant die tot nu toe aangetast is bevonden. De zeer zware
wortelaantasting, de gespecialiseerdheid van het aaltje en het parasitaire karakter
van verwante cystenaaltjes maken het wel zeer waarschijnlijk dat de aaltjes hier de
ziekte veroorzaken. Dit des temeer aangezien men ook in Engeland niet blijkt te
twijfelen aan de schadelijkheid van het aaltje.
De thans gevonden peencystenaaltjes vormen cysten, die citroenvormig, dikwandig,
roodbruin van kleur en zeer klein van stuk zijn. De vrouwtjes vertonen geen geel ver
kleurend stadium, doch gaan dadelijk over van wit naar bruin; zij hebben een grote
eierzak met vele eieren; de vulvaspleet is in overeenstemming hiermee groot. De eieren
meten gemiddeld ±105 « x 48 /, .De larven, zoals zij uit het ei komen, zijn ±451 «
lang met een vrij constante a (lengte: breedte-verhouding) van ± 21, met een staart
punt die vanaf het einde van de lichaamsholte ongeveer even lang is als de mondstekel
en met een brede, ± 5 ^ hoge lip (afb. IV a). De mannetjes zijn ± 1100 fj, lang en
hebben een stekel van ±29 /u ; de lip heeft 7-8 fijne ringen, is duidelijk van het
lichaam afgezet, is ongeveer 12 ^ breed en meer dan 6 u hoog (afb. IV b); de spiculum-tip is afgeknot met drie kleine tanden (afb. IV c en d). De tekeningen werden
gemaakt naar preparaten van een Nederlandse carotae-populatie.
De Nederlandse populaties komen, in hun waardplanten en morfologisch, goed overeen
met de door Jones (2, 3) in Engeland beschreven H. carotae, waarvan naast de beschrij
vingen ook materiaal van de oorspronkelijke vindplaats ter vergelijking aanwezig was.
Een uitzondering betreft de spiculum-tip, die tot nu toe als tweetandig werd opgegeven.
Bij eigen onderzoek werden bij alle te beoordelen mannetjes, zowel van Nederlandse als
Engelse herkomst, lateraal gezien vlakke spiculum-tippen met 3 kleine tandvormige
uitsteeksels geconstateerd. Het betreft hier dus geen reëel verschil tussen de Engelse
en Nederlandse populaties, doch een verschil in interpretatie. Aangezien Jones geen
type specimen heeft aangewezen, adviseerde hij de schrijver dit alsnog te doen (in litt.),
hetgeen is geschied. De desbetreffende technische gegevens zijn in de Engelse samen
vatting opgenomen.
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Afb. IV.

Heterodera carotae
a. Kop van larve; ± 1500 X
b. Kop van mannetje; ± 1500X
c. Uitgestoken spicula met twee zaadcellen. Linker spiculum toont drietandige tip; ± 1500 X
d. Afgeknotte spiculum tip met drie tanden; ± 1500X.

fig. IV.

Heterodera carotae
a. Head of larva; ± 1500X
b. Head of male; ± 1500 X
c. Protruded spicules with two spermatozoa. Tridentate tip of left spicule visible; ± 1500 X
d. Truncate, tridentate spicule tip; ± 1500 X

Er zijn thans drie Heterodera-soorten bekend met een drietandige spiculum-tip, name
lijk H. carotae, H. goettingiana (1) en H. cruciferae (4); mogelijk hoort ook
H. humuli daartoe, doch daarvan zijn geen mannetjes onderzocht. Opvallend is, dat juist
deze soorten tevens zijn gekenmerkt door vrij kleine, roodbruine cysten met een
grote eierzak en door het ontbreken van de door Taylor (5) als kenmerk gebruikte
„conspicuous dark bodies" in de top van de vulva-kegel.
H. carotae lijkt dus enigszins op de voorgenoemde soorten, doch kan aan de cysten
en larven, en ook aan de mannetjes, worden herkend.
H. goettingiana verschilt o.a. toch door de grootte en vorm van de cysten, door de
lange, spitse staart van de larven en door de met ± b grove ringen bezette lip van de
mannetjes.
H. humuli heeft cysten met een dunnere, lichtergekleurde wand; de larven zijn iets
korter en breder en hebben een smalle, platte (± 33Ai /LI hoge) lip, terwijl de stekel
knoppen van de larven duidelijk naar voren zijn gericht.
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H. cruciferae onderscheidt zich door zijn iets kortere, bredere larven met een smallere
en vooral plattere (± 33/4 « hoge) lip en door de platte lip met ± 6 ringen bij de
mannetjes.
De bestrijding van het peencystenaaltje zal, evenals in de gevallen van peenmoeheid
tengevolge van andere soorten wortelaaltjes, vermoedelijk nee-rkomen op grondontsmetting met nematiciden en op vruchtwisseling. Beide mogelijkheden zullen nog verder
moeten worden onderzocht. Het kunnen herkennen van H. carotae aan uit grond
monsters te verzamelen cysten en larven kan hierbij en ook voor advieswerk van
belang zijn.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

A hitherto unidentified kind of „carrot sickness" proved to be generally associated
with a heavy infestation by H. carotae Jones, 1950. There is good evidence that the
eelworms are the causal agent; root fungi were up to now.
The Dutch populations fit Jones' descriptions (2, 3) and also the material which the
original author and his coworkers kindly furnished from the type locality in 1953.
This syntype material was preserved in permanent slides and was available for com
parison.
The males are partly redescribed; they have a broad, high lip with ± 7-8 fine annules;
each spiculum tip has three small teeth. The larvae have a broad, ± 5 ju high lip
with ± 5 annules.
As Jones did not designate type specimens he advised the present author to do so
(in litt.).
Type specimens: Lectotype male in slide N 30; allotypes (allolectotypes) ±110 female
cysts in slide N 5; paratypes (paralectotypes) 30 males, 14 female cysts and ± 60 eggs
and larvae in slides N 4, 6-12, 16, 29, 31-36; all slides in the Plantenziektenkundige
Dienst collection at Wageningen, the Netherlands.
Additional paratypes (paralectotypes) 1 male, ± 60 female cysts and ± 20 eggs and
larvae in 3 slides at Rothamsted Experimental Station, Harpenden.
Type habitat and locality: Soil from a carrot field at Chatteris, Engeland.
H. carotae can be separated from most other Heterodera species recorded in Europe
on the size, shape and colour of its cysts. It can be separated from H. cruciferae,
wich comes closest to H. carotae, on its somewhat longer and more slender larvae, on
the broad, high lip in the larvae (± 5 ^ high against ± 33/4 in cruciferae) and on the
broad, high lip with ± 7-8 annules in the males (± 6 annules in cruciferae). The figu
res IV a, b, c, d are made from slides of a Dutch carotae population.
The tridentate tip of the spicula, the small shape and red-brown colour of the cysts
and the absence of conspicuous dark bodies in the top of the vulva cone seem to
be linked characters in H. carotae, H. cruciferae and H. goettingiana, H. humuli pro
bably also belongs to this group, but no males were available for examination. (1, 4, 5).
Control of H. carotae is expected to involve crop rotation and soil disinfection with
nematicides, both possibilities requiring further research.
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Cacoecia podana Scop.: 89
Cacoecia rosana L.: 89
Cacoecia xylosteana L.: 89
Camellia japonica L.: 113
Campaea margaritata L.: 94
captan: 97, 129, 131, 141, 149, 150
Capua reticulana HB.: 88
Carpocapsa pomonella: 88, 147
Carpocapsa saltitans Westw.: 135
Cassida spp.: 20
Catalpa sp.: 85
Cemiostoma scitella Z.: 94
Ceratophorum setosum Kirchn.: 32, 107
Cercospora Concors (Casp.) Sacc.: 17
Cercosporella herpotrichoides Fron.: 27
certificaten: 8, 9
Ceuthorrhynchus assimilis Payk.: 31, 67,
139
Ceuthorrhynchus terminatus Herbst.: 124
Centrospora acerina (Hartig) Newhall.: 120
Chamaecyparis sp.: 85
Chionaspis furfura Fitch.: 96
chloordaan: 62, 141, 198
chloornitrobenzeen: 137
chloorparacide: 144, 145, 146
chloorpicrine: 127, 147
chloranthie: 114
Chloroclystis rectangulata L.: 94
Chortophila brassicae Bché: 123
Chortophila cilicrura Rond.: 62
Chrysanthemum sp.: 110
cicade: 96, 105
Cichorium intybus L.: 126
Cineraria sp.: 113
Cirsium arvense (L.) Scop.: 81
Cissus antarctica L.: 113
Cladosporium carpophilum Thüm.: 101
Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth.:
121, 122

Cladosporium spp.: 28, 99
CMU: 86
Cnephasia sp.: 89
Colletotrichum fuse um Laub.: 120
Colletotrichum lagenarium (Passer.)
Ell. et Hals.: 121
Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et
Magn.) Bri et Cav.: 33
Colletotrichum sp.: 118
Colletotrichum spinaciae Ell. et Halst: 124
Colletotrichum trijolii B. et E.: 31, 32
colloidale kopermiddelen: 40, 45
coloradokever: 36
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Comophora cerebella (Pers.) Duby: 135
Conopia myopiformis Bkh.: 93
conserveringsmiddelen: 19, 21
Contarinia nasturtii Kieff.: 130
Contarinia pisi Winn.: 23, 63
Concallaria majalis L.: 117
coördinatie van onderzoek: 6
Cornus: 85
Corticium rolfsii (Sacc.) Curzi: 16
Corticium vagum Berk, et Curt.: 16, 125
Corynebacterium michiganense (Smith)
Jensen: 125, 205
Cotoneaster: 85
Crepidodera ferruginea Scop.: 25
Cricetus cricetus L.: 224
crotonzuurderivaten: 149
Cryptospora suffusa (Fr.) Tul.: 107
Cryptospora reesii Cda.: 107
Cucumis sativus L.: 121
cumarine-derivaten: 215
Cyclamen persicum hybr.: 113
cyclotrimethyleentrinitramine: 216
Cylindrocarpon radicicola Wr.: 98, 113
cystenaaltjes: 120
Cytospora: 98

D
2, 4-D: 81, 82, 83, 84
Dactylis glomerata L.: 29
Dahlia spp.: 114
damschijfmineermot: 94
Dasypoda plumipes Panz.: 135
Daucus carota L.: 123, 238
DD: 29, 92, 107, 121, 127, 147
DDT: 63, 64, 66, 137, 138, 139, 141, 147
Delphinium spp.: 119
Dendrobium sp.: 114
Depressaria nervosa Hw.: 65
destructoraaltje: 15, 20
Diaporthe perniciosa E. et E. Marchai: 99
Diaporthe rostellata (Fries) Nitschke: 104
Dianthus caryophyllus L.: 111
Diaspis bromeliae Kern.: 112
diazinon: 20, 60, 64, 142, 145, 147
Didymella macrospora Kleb.: 115
dieldrin: 23, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 74, 77,
137, 138, 139, 141, 147, 148
Digitalis lanata Ehr.: 120
Dilophus fibrilis Lw.: 28
dinatrium 3-6-endoxohexahydrophtalaat: 79
dinitrorhodaanbenzeen: 137, 141 150
dithiocarbamaten: 148
Ditylenchus destructor Thome: 15, 20, 132
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev: 15, 20,
30, 110, 120, 125, 237
DNBP: 81
DNC: 48, 78, 81, 85, 137, 138, 141, 142
dode armziekte: 102
doodspuiten: 47
druif: 102
duist: 80
dwergziekte: 104
Dynaspidiotus abietis Schrank: 109

Ëctemnius rubicola Duf. et Per.: 103
DB: 127
Étlaeagnus: 85
ectrocutie vanglamp: 177
els: 107
enelten: 13, 73
Enarmonia spp.: 23, 64, 88, 147
enation mosaic: 24
enchytraccn: 135
endrin: 65, 144, 147
engerlingen: 14, 72, 87, 139
entkever: 87
EPN: 144, 145, 146, 147
Eremus sp.: 115
Eriophyes ribis Nal.: 103
Erwinia atroseptica (v. Hall.) Jennison: 18
Erwinia carotovora (Jones) Holland: 18, 117
erwten: 23, 31, 80
erwtenbladrandkever: 138
erwtenknopmade: 23, 63
erwtenpeulboorder: 23, 64
Erysiphe graminis D.C.: 27
Erysiphe polygoni D.C.: 31, 119
qs: 107
if"atshedera: 112
erbam: 131, 148
7icus sp.: 114
iguurbont: 101
luitekruid: 83
luor: 88
Pomes spp.: 88
forbes scale: 96
fosfaatgebrek: 33
fcragaria hybr.: 106
framboos: 103
frambozengalmug: 104
Eraxinus sp.: 85, 107
Preesia sp.: 115
fritviieg: 25
fruitmot: 88
fruitspint: 90, 144, 145
Pusarium spp.: 24, 29, 32, 69, 101, 104,
!
116, 121, 124, 125, 149, 209
|F'usicladium carpophilum Thüm.: 101

Î

geelziek: 117
Gerbera sp.: 115
gerst: 25
gevoeligheidsonderzoek: 138
üladiolus spp.: 84, 115, 148
Gloeodes pomigena (Schw.) Colby: 99
'Gloeosporium: 118
]Glomerella cingulatu (Stonem.) Spauld. et
Schrenk.: 118
gouden regen: 107
graafwesp: 103
kraanaardvlo: 25
graanklander: 139
granen: 13, 15, 25, 67, 78, 107
Graphiola phoenicis Poit.: 118

gras: 14, 25, 28, 69, 72, 81
grauwe schimmel: 112, 124
groeistoffen: 80
grondmoeheid: 107, 120, 127
groot hoefblad: 83
grote narcisvlieg: 194
Gryllulus domesticus L.: 135
grijze bolsnuitkever: 32

H
Halesia: 85
hamster: 224
haver: 25
havercystenaaltje: 8, 26
haverstuifbrand: 26
HCH: 67, 138
HCN: 134
Hedera: 112
heggebladroller: 89
Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat.: 21
Helminthosporium gramineum Rabh.: 27,
70
H elminthosporium sativum Panz., King et
Bakke.: 27
Helminthosporiumziekte: 27
Hemicycliophora: 9
heptachloor: 62, 77, 138, 139, 142
hertshoornvaren: 116
Heterodera avenae Filipjev: 26
Heterodera carotae Jones 1950: 238
Heterodera cruciferae Franklin: 123
Heterodera goettingiana Liebscher: 23
Heterodera marioni Cornu Goodey: 130
Heterodera major Franklin: 26
Heterodera rostochienis Woll.: 7, 9, 15
Heterodera schachtii Schmidt: 186
Heterodera spp.: 9, 30
Hetorosporium gracile Sacc.: 115
hexogeen: 216
Hippeastrum sp.: 116
honingzwam: 88
Hoplolaimus uniformis Thorne: 9, 23, 92,
111, 120
Hordeum vugare L.: 25
houtschorskever: 93
huismuis: 173
huiszwam: 135
Hyacinthus sp.: 85, 117
Hylastes trifolii Müller: 29
invloed van insecticiden op smaak en
geur van aardappelen: 77
IPC: 80
Iris spp.: 117
Isolan Pyrazoxon: 144, 147
Isotoma olivacae Tullb.: 33
japanse kever: 8
julikever: 87, 139
jumping beans: 135
junikever: 14, 139
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K
Kabatiella caulivora {Kirchner) Karak: 31
kalfjesbruin: 13, 28
kaliumcyanaat: 79
karwijtmot: 65
kasspint: 90
kelderzwam: 135
kiembeschadiging: 69
kiemremmingsmiddelen: 19, 21
klaver: 29
klaverkanker: 30, 31
knopval: 101
koecelbewaring: 53
komkommer: 121, 150
kool: 16, 123
koolbladroller: 89
koolcystenaaltje: 123
koolgalmug: 130
koolraap: 123
koolvlieg: 123, 141
koolzaad: 31
koolzaadaardvlo: 31, 66
koolzaadglanskever: 31
koolzaadsnuitkever: 13, 31, 67, 139
koper: 137
kopercarbonaat: 131
koperoxychloride: 40, 45
koperoxyduul: 40
koperpreparaat: 108
koprot: 126
krekel: 135
kropaar: 29
kruisbes: 102
kruisbessenspint: 90
kuilrot: 21
kwade harten: 24
kwik: 137, 141, 149
L
Laburnum anagyroides Med.: 107, 127
ladderproeven: 216
Lampetia equestris F.: 194
lamsteligheid: 102
Larix: 85
Lasius umbratus Nyl.: 135
lelie: 117, 235
lelietjes der dalen: 117
Lepidoptera: 179
Lepidosaphes ulmi L.: 96
Leptinotarsa decemlineata Say: 36
Leptosphaeria coniothyrium (Fuck.) Sacc.:
104
lichtgevende aardappelen: 136
lichtvallen: 88
Ligustrum ovalifolium Hassk.: 108
lijsterbesmotje: 95
Lilium spp.: 117, 235
Limothrips cerealum Hal.: 26
lindaan: 25, 62, 63, 74, 77, 87, 104, 138,
139, 141, 147
Linum usitatissimum L.: 13, 35, 80
Lobelia inflata L.: 118
loodglans: 109
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loofklappen: 47
loze pakjes: 26
lucerne: 30, 31
lupine: 32, 81
Lupinus lut eus L.: 32, 81
M
Macropsis fuscula Zett.: 105
madeliefje: 84
magnesiumgebrek: 27, 33
mais: 16, 33, 75
malathion: 60, 138, 139, 145, 146, 147
Malus pumila Mill.: 92
mangaandimethylcarbamaat: 148
mangaangebrek: 22, 24, 35, 148
mangaansulfaat: 22
Manks Codlin verschijnselen: 98
Marmor efficiens F. Johnson: 31
Mastigosporium album Riess.: 29
Mastigosporium rubricosum (Dearn. et
Barth.) Nannf.: 29
MCPA: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 137
meeldauw (echte): 27, 31, 99, 102,, 119, 149
meeldauw (valse): 24, 31, 34
mechanische beschadiging: 19
Medicago media L.: 31
meikever: 14, 72, 139
Melampsora spp.: 108
Melanagromyza simplex Lw.: 121
Meligethes aeneus F.: 31
melkschimmel: 16
Meloidogyne spp,: 9, 15, 30, 111, 120, 130
228, 231
Melolontha melolontha L.: 14, 72, 139
Merulius domesticus Falck.: 135
Mesocricetus auratus Waterhouse: 224
metasystox: 144, 146
Metatetranychus ulmi Koch: 90
methylbromide: 132, 145, 147
Microtus arvalis Pall.: 173
mier: 135
millioenpoten: 106, 114
mineervlieg: 121
mozaïek: 108, 114
Mus musculus L.: 173
muskusrat: 173
Mycosphaerella rosigena Ell. et Everh.: 108
mijt: 112
N
nabam: 127
Narcissus spp.: 85
natriumarseniet: 48
natriumchloraat: 86
natrot: 16, 18, 117
Neotrama delguercioi Baker: 135
Nertera: 112
New York Canker: 97
O
Ochsenheimeria taurella Schiff.: 25
onbekend wortelrat (iris): 117
Oncidium phalaenopsis: 118
Ondatra zibethica L.: 173

onkruidbestrijding: 78
Oospora lactis (Fres.) Sacc.: 16
Oospora pustulans Owen et Wakef.: 16, 51
Oos't-indische Kers: 123
op- en neer-proeven: 216
Ophiobolus graminis Sacc.: 27
Ophiobolus sativus Ito et Kuribayashi: 27
organisch kwik middelen: 52, 70, 71
Ornithopus sativus Link.: 31, 33
Orthomorpha gracilis Koch.: 114
Oscinella frit L.: 25
P
paardebloem: 81
Pachyrrhina spp.: 13, 14, 73
Pandemis ceres-ana: 89
Pandemis hiperana Schiff: 89
Pandemis ribeana Hb.: 89
parathion: 20, 23, 60, 63, 64, 65, 66, 74,
89, 93, 102, 104, 138, 139, 141, 142,
145, 146, 147
Paratylenchus sp.: 9, 92, 120
Parijs groen: 74
Parlatoria oleae Colvée: 100
patentkali: 109
PCPBS: 144, 146, 147
PCPCBS: 145, 146
peen: 123
peencystenaaltje: 238
peer: 98
Pegomyia hyoscyami Panz.: 19, 60
Pelargonium sp.: 118
pentachloornitrobenzeen: 150
perenbladvlo: 98
perenschurft: 90
Peronea variegana Hb.: 89
Peronospora destructor (Berk.) Casp.: 126
Penorospora obovata Bonorden: 34
Peronospora pisi Syd.: 24
Peronospora sparsa Berk.: 108
Peronospora trifoliorum (de Bary): 35
personeel: 8, 10, 243
perzik: 100
Pestox III: 146
Petasites hybridus (L.) G. M. et Sch.: 83
peterselie: 124
Petroselinum spp.: 124
Phaseolus virus 1: 34
Phaseolus vulgaris L.: 14, 16, 31, 33
Philopedon plagiatus Schall.: 32
Phlox: 110
Phoenix jubae Webb.: 118
Phoma betae Frank.: 21, 22, 72
Phomopsis mali (Schulz et Sacc. Rob.): 99
Phomopsis sp.: 33, 102, 110
Phyllobius oblongus L.: 87
Phylloperta horticola L.: 93
Phyllostica camelliae West.: 113
Physalospora obtusa (Schw.) Cooke: 97
Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn)
Schroet 97, 98, 99, 103
Phytophthora cryptogea Pethybr. et Lafferty: 113, 115, 119

Phytophthora erythroseptica Pethybr.: 119
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary: 13,
17, 37, 45
Picea spp.: 85, 109
Pinnaspis aspidistrae Sign.: 116
Pinus sp.: 85, 109
Pisum spp.: 23, 31
Pisum virus 1: 24
Platycerium alcicorne Desv.: 116
Platyparaea poeciloptera Schrank.: 128
plombes: 9
pluimvoetbijen: 135
Podophaera leucotricha (Ell. et Evenh.)
Salm.: 99
poederschurft: 18
Polyphylla fullo L.: 87, 139
populier: 108
Populus spp.: 108
Pratylenchus spp.: 9, 15, 23, 26, 29, 30, 92,
106, 107, 108, 111, 120
pre-emergens middelen: 48, 79, 81, 84
prei: 124
Primula malacoides Franch.: 119
projecten: 6
Prunus armeniaca L.: 100
Prunus persica Batsch: 100
Pseudomonas caryophylli Starr, et Burkh.:
111
Pseudomonas lachrymans (Smith et Byran)
Carsner: 121
Pseudomanas marginalis (Brown) Stev.: 126
Pseudomonas phaseolicola (Burkh.) Dows.:
33
Pseudomonas solanacearum Smith: 125, 205
Pseudomonas sp.: 34
Psylla pyri L.: 98
Psylliodes chrysocephala L.: 31, 66
publicaties: 9
Puccinia asparagis D.C.: 129
Puccinia coronifera Kleb.: 68
Puccinia dispersa Eriks, et Henn.: 68
Puccinia glumarum (Schm.) Eriks, et
Henn.: 68
Puccinia graminis secalis Eriks.: 68
Puccinia graminis tritici Eriks, et Henn.: 68
Puccinia simplex (Körn.) Eriks, et Henn.:
68
Puccinia triticina Eriks.: 68
Puccinia spp.: 13, 26, 67
pukkelschurft: 16, 51
Pyrus communis L.: 98
Pythium debaryanum Hesse: 72, 124, 125
Pythium irreguläre Buism.: 22
Pythium spp.: 21

Q
Quadraspidiotus forbesi Johnson: 96
Quadraspidiotus pyri Lichtenstein: 99
Qudraspidiotus schneiden Bachmann,
f. nov. sp.: 99
R
rankrot: 150
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ranonkel: 131
Ranunculus acer L.: 82
Ranunculus repens L.: 82
Ranunculus sp.: 131
ratten: 171, 172, 211, 216
Rattus norvegicus Berkh.: 171, 211, 216
Rattus rattus L.: 172
rhabarber: 16
Rhizoctonia-ziekte: 16, 48
Ribes grossularia L.: 102
Ribes nigrum L.: 103
Richardia: 116
ridderspoor: 119
ridderzuring: 82
ringvlekkenmozaïek: 100, 109
ritnaalden: 75, 209
rode knopbladroller: 89
roest (bruine): 68
roest (dwerg-): 68
roest (gele): 68
roest in granen: 13, 26, 67
roest (kroon-): 68
roest (populier): 108
roest (zwarte): 68
rogge: 25
rondknop: 103
roofvliegen: 28
rookgasschade: 88
roos: 85, 108
Rosa hybr.: 85, 108
rozenkever: 93
Rubus fruticosnus L. var.: 106
Rubus idaeus L.: 103
Rumex obtusifolius L.: 82
ruwschilligheid: 97
S
Saintpaulia: 110
Salix alba L.: 110
scheuren van perzikvruchten: 102
scheutsterfte (Tamarix): 110
schildluis: 96, 99, 100, 109, 112, 116
schildluis (kommavormige): 96
schildluis (San José-) 96
schildpadtorretje: 20
Schizotetranychus schizopus Zacher: 107
Schizothyrioma ptarmicae (D.C.) v. Höhn.:
Ill
schradan: 144, 146
schurft: 101, 149
Scilla: 151, 211
Sclerotinia trifoliorum Eriks.: 30, 31
sclerotium-rot: 16
Scolytus mali Bechst.: 93
Scolytus rugulosus Ratz.: 93
Scolytus spp.: 93
Secale cereale L.: 25
selderie.' 124
Senecio aquaticus Huds.: 82
Senecio sp.: 113
Septoria anthurri Kolthof: 112
Septoria azaleae Vogl.: 112
Septoria nodorum: 28
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sering: 109
Serradella: 31, 33
shanking: 119
Shell Anti-spintolie: 144
Sinoxylon conigerum Gerst.: 116
Sitona lineatus L.: 23, 63, 138
slakken: 30
smeerwortel: 83
Solanum lycopersicum L.: 16, 124, 205
Solanum tuberosum L.: 14, 15
spar: 109
Spergula arvensis L.: 34
Sphaeropsis malorum Peck.: 97
spikkelziekte: 31
Spilonota ocellana: 89
Spilosoma menthastri Esp.: 95
Spinacia oleracea L.: 124
spinazie: 124
spint: 90, 107, 114
Spiraea thunbergii S.: 109
Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.:
18

springstaarten: 33
spuitschade: 102
spuitmachine-beschadiging: 48
spurrie: 34
staartrot: 23
stambasisTot: 97
stambonen: 13, 33
stambonenkever: 33
steelrot: 99
steenbrand bij tarwe: 26, 70
Stemphylium botryosum Wallr.: 123, 126
stengelaaltje: 15, 20, 36, 110, 120, 125, 132,
137
stengelbrand: 31, 32
stengelziekten (framboos): 106
Stereum purpureum Fr.: 109
stichting van de landbouw: 36
stikstof gebrek: 33
streepjesziekte: 17
strepenziekte bij gerst: 27, 70
stuifapparatuur: 200
stuifbrand: 26
stuifbrand in gerst: 26
stuifbrand bij Frans raaigras: 70
stuifbrand bij haver: 70
Symphytum officinale L.: 83
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
53, 54
Syrische Goudhamster: 224
Systox: 89, 141, 144, 145, 146, 147
T
Taeniocampa gothica L.: 96
Taeniocampa gracilis F.: 96
Taeniocampa incerta Hufn.: 96
Taeniocampa spp.: 95
Taeniocampa stabilis View.: 96
tamarisk: 110
Tamarix spp. F.: 110
Tanymecus palliatus Fabr.: 20
Taraxacum sp.: 81

Tarsonemus pallidas Banks: 112
tarwe: 25
tarwesteenbrand: 26, 69
tarwestuifbrand: 26
tedion: 146
Tenuipalpus orchidearum Parfitt.: 114
Tenuipalpus oudemansi Geyskes: 90, 92
TEP: 102, 138, 141
Tetranychidae: 90
Tetranychus urticae Koch: 90, 96
Tettigonella viridis L.: 96
Thielaviopsis basicola (Beck, et Br.) Ferr.:
113
Thomassiniana theobaldii Barness: 104
thrips: 102
Thrips angusticeps Uzel: 13, 20, 23, 25, 35,
63
Thrips lini Lad.: 35
Thuja: 85
Thysanoptera: 102
tienuurs'vlinder: 95
Tigridia pavonia (L.F.) Ker.: 132
tijgerbloem: 132
Tinaea pallescentella Staint.: 135
Tilletia tritici (Bjerk.) Wint.: 26, 69, 70
Tipula spp.: 13, 14, 73
Tmetocera ocellana F.: 89
TMTD: 70, 131, 137, 150, 210
tomaten: 16, 124, 205
topvergelingsvirus: 31, 35
Tortricidae: 88:
toxapheen: 139
Trapeolum sp.: 123
trichloortrinitrobenzeen: 122, 130
Trifidaphis phaseoli Pass.: 135
Trifolium spp.: 29
Trionymus lounsburyi Brain: 116
Triticum vugare L.: 25
Tritoma hybr.: Tbl
Tulipa spp.: 85, 119, 132, 148
tulpen: 85, 119, 132, 148
tulpenealmijt: 132
Tylenchorynchus: 9
Typhula sp.: 113
U
ui: 79, 125
uienvlieg: 141
Uncinula necator (Schw.) Burr.: 102
Uromyces appendiculatus (Pers.) Lev.: 129
Uromyces phasaeolorum De Bary: 129
Uromyces phaseoli (Pers.) Wint.: 129
Ustilago avenae (Pers.) Jensen 26, 70
Ustilago nuda (Jens.) Kellerm. et Sev.: 26
Ustilago perennans Rostrup.: 70
Ustilago spp.: 26
Ustilago tritici (Pers.) Jensen: 26
Ustilago zeae (Beckm.) Unger: 33
y
Valsa: 98
veldbonen: 34
veldkeuring: 6
veldmuis: 173

Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.: 90
Venturia pirina Aderh.: 90
vergelingsziekte: 21, 22
Verticillium albo-atrum R. et Verth.: 32
Verticillium dahliae Kleb.: 113
Verticillium spp.: 21, 22, 88
verwelkingsziekte: 32
vetvlekkenziekte: 13, 33
Viburnum spp.: 85, 110
viltvlekkenziekte: 17
vingerhoedskruid (Wollig-): 120
Viola tricolor spp.: 86, 120
virus (hyacint): 117
virusachtige verschijnselen: 111
verstikking: 110
virusziekten in aardappelen: 18
Vitis vinifera L.: 102
vlas: 13, 35, 80
vlekkenziekte in stambonen: 13, 33
voetziekten: 24, 27, 33, 209
voorjaarsuil: 95
vorst: 35, 98, 102, 106, 117
vrijlevende wortelaaltjes: 15, 26, 92, 107,
108, 120, 127
vruchtbladroller: 88
vruchtboomcarbolineum: 139
vruchtrot: 99
vruchtvuur: 121, 122
vuur: 115, 119, 130, 131, 148
vuurpijl: 237
W
waardplanten bietencystenaaltje: 186
warmwaterbehandeling: 103, 104
waterkruiskruid: 82
wateroverlast: 23
weersinvloeden: 13, 36, 87
wilde haver: 80
wilg: 110
windbeschadiging: 23
witlof: 126
witte klavermozaïek: 31
woelrat: 172
wolluis: 116
wortelaaltjes: 23, 29, 30, 111
wortelknobbelaaltjes: 15, 130, 228, 231
wortelrot (lelie): 117
wortelvlieg: 141
X
Xanthomonas pelargoni (Brown) Starr, et
Burkh.: 118
Z
zaaizaadonts'metting: 69
zemelen: 73
zevenblad: 84
zineb: 40, 45, 129, 131, 148
zinkaethyleendithiocarbamaat: 40, 45
ziram: 141
zure grond: 22
zure tulpen: 119
zwartbenigheid: 18
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zwarte bes: 103
zwarte bonenluis: 20
zwarte houtvatenziekte: 22
zwarte plekken in kool: 123
zwarte rat: 172
zwart (het Amerikaanse): 108
zwart (het gewone): 108
zwart (het) in peen: 123
zwartschimmels: 28
zwart wortelrot: 106
zwavel: 108, 137, 141, 149, 150.
zwijndrechtse wijnpeerziekte: 100.
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