ZIEKTEN EN PLAGEN
IN LAND- EN TUINBOUWGEWASSEN
EN HÜN BESTRIJDING
IN 1949

VOORWOORD

De Jaarverslagen van de Plantenziektenkundige Dienst, die vanaf 1919 tot 1942 een
onafgebroken reeks van zelfstandige uitgaven vormen, zijn daarna niet meer ver
schenen.
Het verslag over 1943 was zo goed als gereed toen Wageningen in September 1944
frontstad werd en door de bevolking met achterlating van alles moest worden ver
laten.
In de daarop volgende jaren vergden de wederopbouw en de reorganisatie van de
Dienst zo zeer alle krachten, dat de tijd voor een terugblik niet kon worden ge
vonden.
Intussen deed het gemis aan een overzicht der ziekten en plagen, die in land- en tuin
bouw optreden, zich steeds meer gevoelen.
Een voortzetting van de vroegere jaarverslagen, die een verantwoording van alle
werkzaamheden gaven, is deze publicatie niet. Zij vormt het eerste nummer van een
nieuwe reeks, waarin alleen datgene is opgenomen, waarvan de vastlegging ook voor
hen, die niet bij de Plantenziektenkundige Dienst werkzaam zijn, van belang geacht
kan worden.
\
Al hetgeen verricht werd in verband met propaganda en algemene voorlichting, met
uitvoering van wetten en verordeningen, inspecties van voor export bestemde pro
ducten enz. is weggelaten. Wel is dit alles door interne documentatie vastgelegd,
zodat zo nodig daarop kan worden teruggegrepen.

I. LANDBOUWGEWASSEN

ALGEMEEN
Het zachte weer in de herfst van 1948 en de abnormaal hoge en vrij gelijkmatige tempe
ratuur gedurende de volgende winter, hebben o.a. het spruitverlies bij aardappelen, het
kuilrot bij bieten, de ontwikkeling van bruine roest in rogge en de vermeerdering van
veldmuizen sterk bevorderd.
De sterke regenval in het begin van April had een ongunstige invloed op de structuur
van de grond; daardoor werden vele gewassen, o.a. bieten, vlas en fijne zaden, in hun
ontwikkeling geremd. Doordat de bieten bovendien dikwijls zeer te lijden hadden van
een aantasting door ritnaalden en bietenvlieg, moesten vele percelen worden overgezaaid.
In verschillende streken werd schade veroorzaakt door vogels en wild, o.a. door duiven,
kraaien, meeuwen, fazanten, konijnen of hazen. De veldmuizen brachten gedurende het
gehele jaar aan vele gewassen, vooral aan grasland, schade toe.
In het laatst van April en het begin van Mei kwamen, als gevolg van het gunstige weer,
vele insecten te voorschijn; door het minder goede weer in de volgende weken werden
zij echter sterk in hun ontwikkeling geremd.
In het begin van Mei hadden vele gewassen, o.a. vroege aardappelen, granen, erwten,
bonen en klaver te lijden van de nachtvorst.
Tengevolge van het gunstige weer later ontwikkelden de granen zich zeer snel, maar de
gewassen werden spoedig te zwaar, waardoor veel roest- en meeldauwaantasting voor
kwam. Reeds in het laatst van Mei ging op vele percelen door de zware regenval het
graan legeren.
In Juni kwam nog herhaaldelijk nachtvorst voor; hierdoor werd, vooral op lichte gron
den, veel schade aangericht, speciaal in aardappelen.
In Juli werd over het gehele land schade veroorzaakt door hagelbuien.
In bonen en bieten kwam reeds vroeg een ernstige luisaantasting voor, waardoor de
ontwikkeling van deze gewassen aanvankelijk vrij sterk werd geremd; later herstelden
zij zich weer.
Gedurende de zomermaanden hadden vooral de gewassen op de lichte gronden sterk te
lijden van de droogte. Met een onderbreking in Augustus, toen er enige regen viel,
duurde deze periode tot October. Tengevolge van de regen in Augustus begon op vele
percelen het aardappelgewas, dat zich tengevolge van de droogte niet meer ontwikkelde,
opnieuw te groeien, met het gevolg dat in vele percelen doorwas voorkwam. Het kool
zaad vertoonde door de droogte in September een onregelmatige stand en bovendien
had het nog te lijden van een aantasting door de koolzaadaardvlo.
Het droge en zachte herfstweer veroorzaakte sterke spruitvorming bij aardappelen;
vooral de vroege rassen zoals Eersteling en Eigenheimer gingen hierdoor sterk in kwali
teit en houdbaarheid achteruit.
AARDAPPELEN
Spruitvorming
De hoge temperatuur in de herfst van 1948 bevorderde vooral bij vroege rassen de spruit
vorming. Gedurende de volgende winter bleef de temperatuur abnormaal hoog, behou
dens korte vorstperioden in het laatst van December en begin Februari. Tengevolge van
het sterke spruitverlies werden de aardappelen slap, terwijl de gevoeligheid voor stootblauw en kaliblauw toenam. Het was noodzakelijk de kuilen vroeg te openen en de
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aardappelen om te werken; maar tijdens deze werkzaamheden, in Maart, viel nogmaals,
zeer onverwacht, de vorst in, met het gevolg dat in vele partijen koudebeschadiging
ontstond.
De stand gedurende het begin van de groeiperiode was regelmatiger dan in het vorige
jaar, hoewel ook nu teleurstellingen tengevolge van onderzeeërvorming of Rhizoctonia
(Hypochnus solani Prill, et Delacr. = Corticium vagum Br. et Cav.) niet uitbleven.
Virusziekten
Er kwam minder virusziekte voor dan in 1948. Dit was voornamelijk te danken aan het
geringe aantal bladluizen in 1948. Uit de volgende cijfers, welke ons door de N.A.K,
werden verstrekt, blijkt dat er in 1949 naar verhouding meer werd goedgekeurd dan in
1948 („in 1948 was er veel virusziekte, als gevolg van het grote aantal bladluizen in
1947").
Jaar

1947
1948
1949

Aantal voor de
keuring aangegeven ha.

Aantal
goedgekeurde ha.

51.573
47.704
33.576

44.587
34.989
29.743

% goedgekeurd van de
aangegeven oppervlakte

86,5
73,4 .
88,6

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
Reeds in Juni kwam in vele gewassen, o.a. in Eersteling en Bintje, een aantasting in de
stengel voor; speciaal de vroege rassen zijn hiervoor gevoelig. Ziekte in de knollen werd
echter weinig geconstateerd.
De „normale" Phytophthora-aantasting, dus de aantasting in het blad, die gedurende
de zomermaanden gering bleef, breidde zich in Augustus, tijdens de regenperiode vrij
sterk uit. Doordat op vele percelen het gewas reeds voor een groot deel was afgestorven,
en de grond droog was en doordat de regen van Augustus gevolgd werd door een lange
droogteperiode, kwam er weinig Phytophthora in de knollen voor.
Poederschurft (.Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.)
In regenrijke zomers komt meestal veel poederschurft voor en daarom werd verwacht
dat de ziekte dit jaar niet sterk zou optreden. Toch werd in vele partijen in de Veen
koloniën en de aangrenzende zandgebieden poederschurft geconstateerd. Misschien staat
deze sterke aantasting in verband met de sterke regenval in het voorjaar.
Colletotrichum atramentarium
Enige malen kweekten wij gedurende de afgelopen wintermaanden uit enigszins grauwe,
ingezonken plekken in aardappelknollen Colletotrichum atramentarium (B. et Br.) Taub.
Deze schimmel zal in ons land vermoedelijk weinig schade veroorzaken, maar in meer
Zuidelijke landen, b.v. Frankrijk, schijnt zij soms als een ernstige parasiet te kunnen
optreden. Hier kan deze zwam een vergelen van het loof en een ineenrollen van de blaad
jes veroorzaken. Ook kan zij onder bepaalde omstandigheden een soort rotting van de
knol teweeg brengen.
BIETEN
Kuilrot
In het voorjaar bleek dat de inhoud van zeer veel bietenkuilen ernstig te lijden
had van het z.g. kuilrot (zie afb. 1). Daar op de rotte plekken meestal grote
. Sclerotien werden aangetroffen, werd door de inzenders gedacht aan Sclerotinia;
bij nader onderzoek echter bleek, dat het rot slechts in enkele gevallen door
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Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Massee of Helicobasidium purpureum Pat. (Rhizoctonia violacea Tul.) werd veroorzaakt en dat de boven
genoemde sclerotiën afkomstig waren van
Botrytis cinerea Pers., die tezamen met andere
secundaire schimmels en bacteriën in het rotte
weefsel voorkwam.
Vermoedelijk spelen bij het kuilrot verschil
lende oorzaken een rol. Het weer tijdens de
groeiperiode en de toestand van de grond
kunnen invloed hebben op de gevoeligheid van
de bieten en een te warme bewaring of slechte
ventilatie zullen het rot kunnen bevorderen.
Uit de practijk zijn aanwijzingen verkregen
dat te sterk gekopte en bij het. (machinaal)
rooien beschadigde bieten het eerste worden
aangetast. Waarschijnlijk bestaat er ook ver
schil tussen de rassen wat betreft de gevoelig
heid voor kuilrot.
De laatste jaren is het kuilrot, dat belangrijke
verliezen aan veevoer ten gevolge had, zowel
een phytopathologisch als een economisch
probleem geworden, voor welks oplossing een
uitgebreid onderzoek nodig zal zijn.
Bietenkevertje (Atomaria linearis Steph.)
. f #|/
Op vele plaatsen beschadigde dit kleine bruine
kevertje de jonge kiem plantjes door vreterij
f
aan de stengels, vooral op percelen waar bieten
na bieten of spinazie worden verbouwd, of op
percelen, naast die waarop het vorige jaar
bieten of spinazie stond.
Afb. i. Kuilrot bij bieten met sclerotiën
van
of,'-vf,s (rec s)
Behandeling van het zaad met HCH-middelen,
waarbij 5 kg zaad gemengd werd met 1 kg van een 5 % HCH-product, gaf dikwijls
goede resultaten. In verband met de kans op kiembeschadiging is een grotere hoeveel
heid van het HCH-middel ongewenst. Behalve tegen de vreterij van het bietenkevertje
beschermt HCH het zaad ook tegen ritnaaldenschade.
Tanymecus en Philopedon
Tanymecus palliatus F. (zie afb. 2) en Philopedon plagiatus Schall, zijn twee snuitkeversoorten, die vooral in het zuiden van het land, op vele percelen schade aanrichtten.
Meestal wordt de schade veroorzaakt door Tanymecus, soms door beide parasieten ge
zamenlijk. De kevers vraten de kiemplantjes geheel kaal, zodat alleen de stengels bleven
staan. Tanymecus palliatus schijnt in Zuid-Oost- en Midden-Europa dikwijls ernstige
schade in de bieten te veroorzaken. In Nederland werd in 1939 voor het eerst schade in
de bieten geconstateerd; daarna kwam Tanymecus weinig meer voor, totdat in 1949 een
vrij ernstige plaag optrad in het Midden en Zuiden van het land.
Over de bestrijding is nog weinig bekend; met chemische middelen werden geen goede
resultaten bereikt. Misschien dat door middel van bespuiting met Calciumarsenaat enig
resultaat zou kunnen worden verkregen; weliswaar worden de kevers door het Caarsenaat niet gedood, maar zij schijnen er door te worden afgeschrikt. Waar
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schijnlijk zullen voor dit doel ook andere
middelen kunnen dienen.
Ook Berynotus obscurus F. bracht schade
toe aan bieten in de Noordoostpolder. In
hetzelfde perceel werd Alophus triguttatus F. eveneens schadelijk bevonden.
De laatstgenoemde soort werd geregeld
tezamen met Tanymecus palliatus inge
zonden.
In hetzelfde verband moet hier vermeld
worden Polydrosus impressifrons Gyll.,
die schade deed aan bieten te Wouw. De
betreffende soort wordt meestal op popu
lier, wilg en els gevonden.

. Afb. 2. Tanymecus palliatus op bietenplantjes

Boriumgebrek
In de zomer werd zeer veel hartrot (zie
afb. 3) aangetroffen ; ookop plaatsen waar
de ziekte vroeger weinig voorkwam, b.v.
in Noord-Friesland en op de kleigrond
van de Zuid-Hollandse eilanden. Behalve
een te kort aan Borium kunnen ook andere
factoren, zoals droogte, gebrekkige struc
tuur en te hoge pH hartrot bevorderen.
In de nazomer, na de regen, herstelde
het gewas zich doordat rondom het dode
hart nieuwe knoppen uitliepen.

Afb. 3. Hartrot bij bieten
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Vergelingsziekte
In Augustus breidde de verge
lingsziekte zich, vooral in de laat
gezaaide percelen, sterk uit. In
Noord-Brabant was soms 100 %
der planten ziek, maar ook in
meer Noordelijke provincies was
de aantasting ernstig.
Bietenvlieg (Pegomyia hyoscyami Panz.)
De bietenvliegwaarvande eitjes
eind Mei op het blad waren te
vinden, veroorzaakte op ver
schillende percelen een hevige
bladbeschadiging. Soms richt
ten ook de larven van de volgen
de generatie schade aan. Bij de
bestrijding werden goede resul
taten verkregen met Parathion.
Afb. 4. Groeisiofbeschadiging aan bietenblad

Groeistofbeschadiging
Bieten zijn zeer gevoelig voor groeistoffen. Een zeer geringe hoeveelheid van een groeistofbevattend onkruidbestrijdingsmiddel, dat bijvoorbeeld tijdens het spuiten van een
nabijgelegen weiland is overgewaaid, kan ernstige misvormingen veroorzaken. Deze
bestaan uit sterk verbrede bladstelen en waaiervormige vertakkingen van de hoofdnerf,
terwijl de bladrand sterk gegolfd is (zie afb.4).
Arsenicumvergiftiging
Wij ontvingen sterk in groei geremde bietenplantjes, waarvan de blaadjes een lichtgeel
achtige kleur hadden en de bladranden waren gekroesd. Het ziektebeeld geleek eniger
mate op Natriumchloraatbeschadiging.
In dit geval bleek de afwijking door arsenicum te worden veroorzaakt. Op de plek waar
het verschijnsel voorkwam, was het vorige jaar veel Calciumarsenaat in de grond ge
komen tijdens het stilstaan van de spuitmachine.
Later ontvingen wij nog een mededeling over het voorkomen van soortgelijke symp
tomen, die men eveneens aan een teveel aan arsenicum meende te kunnen toeschrijven.
GRANEN
Legering
Tengevolge van de zachte winter en het milde, tamelijk regenachtige voorjaarsweer,
ging op vele percelen het graan legeren. Daar het gewas dikwijls reeds in Juni, vóór de
bloei tegen de grond lag, werd een zeer geringe opbrengst verwacht, maar dank zij het
droge weer in de eerste helft van Juli is de opbrengst weinig lager dan normaal geweest.
Door de dichte stand en het legeren werden de aantastingen door de meeldauwschimmel
(Erysiphe graminis DC.) en de ontwikkeling van de roestzwammen, vooral die van de
bruine roest (Puccitiia graminis Pers.) sterk bevorderd.
Fritvlieg en graanaardvloo
Van de dierlijke parasieten traden behalve de ritnaalden (Agriotes-soorten), die plaatse
lijk ernstige schade veroorzaakten, de fritvlieg en de aardvlo op de voorgrond. De aan-
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tasting door de larve van de fritvlieg (Oscinella frit L.) had tengevolge dat een groot aan
tal planten stierf, waardoor het wintergraan in Maart, op vele percelen in het gehele land
een holle stand vertoonde. Speciaal op percelen die in de vorige nazomer vervuild waren,
was de aantasting erg. Het beschadigingsbeeld van de aardvlo (Crepidodera ferruginea
Scop. e.a.) komt sterk overeen met dat van de fritvlieg. Deze aardvlo is zeer polyphaag,
doch schijnt een voorliefde voor Gramineen en enkele andere plantenfamilies te hebben.
In twijfelgevallen, b.v. wanneer de larve niet meer aanwezig is, kan, door onderzoek van
de vreterijgangen in de plantjes, een aanwijzing worden verkregen. In de gangen van de
aardvlolarve (keverlarve) komt namelijk kauwsel voor en in die vandefritvliegmadeniet.
Graanloopkever {Zabrus tenebrioides Goeze)
Reeds lange tijd wordt in de omgeving van Sittard last ondervonden van de z.g. graan
loopkever (Zabrus tenebrioides Goeze). Een van de oorzaken dezer plaag schijnt wel de
in dit gebied toegepaste eenzijdige cultuur van granen te zijn. Bij een bezoek op 25 Maart
aan een haard in de omgeving van Nieuwstadt, bleek het jonge wintergraan aldaar zeer
ernstig te lijden te hebben van de vreterij der larven. De grootste schade werd opgemerkt
langs de randen der percelen, terwijl opviel dat de larven zich van rij tot rij verder ver
plaatsten. De graanloopkeverlarven houden zich overdag in gangen in de grond op.
Tegen het donker worden zij actief; zij knauwen de bladeren van het graangewas stuk
en zuigen het beschadigde deel vervolgens uit (afsabbelen);
veelal worden de bladeren gedeeltelijk in de grond getrok
ken. Practijkproeven met middelen op Parathion-basis
leverden geen resultaten op.
Tarwesteenbrand (Tilletia tritici (Bjerk.) Wint.)
Evenals in voorgaande jaren kwam in het Z.W. deel van het
land in meer dan normale mate steenbrand in tarwe voor,
ondanks het feit, dat het zaad ontsmet werd uitgezaaid. In
verband hiermede zijn in samenwerking met de N.A.K, en
de R.L.V.D. een drietal grote ontsmettingsproefvelden aan
gelegd. De resultaten hiervan komen pas in 1950 ter beschik
king.
Bladrandkever
In het district Amsterdam werd een partij tarwe geweigerd
omdat er „klander" in voor zou komen. Het bleek dat er
kevers in het zaad voorkwamen, een gevolg van het feit dat
de maai-dorsmachine een groot aantal bladrandkevers van
de als ondervrucht verbouwde klaver had meegenomen.
Gele halmvlieg (Chlorops pumilionis Bjerk.)
In vorige jaren was de aantasting door de larve van de gele
halmvlieg alleen hier en daar waargenomen in zomergerst
(zie afb. 5). In 1949 evenwel werd in de zomergerst en de
zomertarwe in Drenthe en Noord-Brabant door dit insect
zoveel schade aangericht, dat er dikwijls een opbrengstver
laging geconstateerd kon worden.

Afb. 5. Aantasting door de
larve van de gele halmvlieg

10

Havercystenaaltje (Heterodera avenae Filipjev)
Behalve in Groningen, het Oosten van Noord-Brabant en

Limburg komt het havercystenaaltje ook op vrij grote schaal in andere streken voor. De
typische symptomen, die in het voorjaar in een door Heterodera avenae aangetast havergewas zijn te zien, namelijk het spichtige uiterlijk en de rode bladpunten, zijn nog niet
algemeen bekend. Omstreeks begin Juni zijn de cysten op de wortels te zien. Wanneer
aan deze verschijnselen meer aandacht wordt geschonken, zal blijken dat de ziekte op
vele percelen voorkomt.
Loze kafjes
De bekende witte, lege kafjes in haver, welke een gevolg kunnen zijn van een aantasting
door de tweede generatie van de fritvlieg of van het zuigen door thripsen, kwamen in dit
jaar in zeer grote getale voor. Op enkele percelen veroorzaakte deze afwijking een op
brengstverlaging van ± 30 %.
Typhula graminum
Door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Roermond werden ons wintergerstplantjes
gezonden, waarvan de buitenste bladeren sterk vergeelden. Het bleek, dat aan de voet
der plantjes tussen de bladeren kleine bruingele Sclerotien, zo groot als klaverzaad voor
kwamen. Dit bleken Sclerotien van Typhula graminum Karst, te zijn.
Reeds eerder werd in de Verslagen van de P.D. het voorkomen van deze ziekte gemeld,
namelijk in 1932 en 1939. De aantasting kwam toen eveneens in het Zuiden van het
land voor.
In Denemarken, Zweden en Duitsland schijnt de ziekte geregeld voor te komen. Wintergerst zou het meest worden aangetast, maar eveneens rogge, haver, tarwe en sommige
grassen.
Volgens buitenlandse gegevens ontwikkelt de ziekte zich vooral onder bepaalde weers
omstandigheden en is daardoor beperkt in haar voorkomen. Door het scheppen van
gunstige omstandigheden voor de groei van de plant (stikstofbemesting, schoffelen, enz.)
zou de plant er minder hinder van ondervinden.
Voor zover bekend komt de aantasting in ons land nog zelden voor; zij is dus van weinig
betekenis.
Roggestengelbrand (Tuburcinia occulta (Wallr.) Liro)
Deze ziekte werd aangetroffen in vele roggepercelen in de omgeving van Elten en Sittard, in het gebied dat na de grenscorrecties bij Nederland is gevoegd. Behalve in boven
genoemde streken komt roggestengelbrand, dank zij de zaadontsmetting, in ons land
vrijwel niet meer voor.
KOOLZAAD e.a. KRUISBLOEMIGE ZAADGEWASSEN
Spikkelziekte (Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.)
De spikkelziekte kwam veel meer voor dan in 1948; tegen het laatst van de groei werden
de hauwen dikwijls sterk aangetast. Door het te vroeg openspringen van de hauwen ging
veel zaad verloren. Ook in stoppelknollen voor zaadteelt werd vrij grote schade door
deze ziekte veroorzaakt.
Koolzaadglanskever, -snuitkever en -galmug
De koolzaadglanskever (Meligethus aeneus F.) veroorzaakte weinig schade.
In het begin van de bloei was het aantal snuitkevers (Ceutorhynchus assimilis Payk.)
zeer groot, maar doordat dit aantal, tengevolge van het regenachtige, vrij koele weer
spoedig afnam, was de schade die de larven aanrichtten veel geringer dan in 1948.
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Daarentegen was de aantasting door galmuglarven (Dasyneura brassicae Winn.) vrij sterk.
Aangezien de galmug eitjes legt in de gaatjes welke door de snuitkevers in de hauwen
zijn geboord, staat de schade, die dé galmuglarven hebben veroorzaakt, vermoedelijk in
nauw verband met het grote aantal snuitkevers tijdens het begin van de bloei.
Koolzaadaardvlo (Psylliodes chrysocephala L.)
De bestrijding van aardvlooien dient met veel overleg te geschieden. Ook dit jaar bleek
dat het moeilijk is reeds in de herfst te bepalen of bestrijding noodzakelijk is, want op
vele percelen waar in de herfst weinig kevers werden aangetroffen, was in het voorjaar
het gewas ernstig beschadigd.
We ontvingen begin Juli bericht uit Zeeuwsch-Vlaanderen over beschadiging van kool
zaadstengels door volwassen koolzaadaardvlooien. Deze beschadiging was nog niet eerder
in ons land waargenomen.
Knollenbladwesp (Athalia spinarum F. — A. rosae L.)
In 1948 had de knollenbastaardrups mosterd en andere kruisbloemige gewassen zeer
ernstig beschadigd. Daarom werd in 1949 door de practijkaan deze parasiet veelaandacht besteed. Bij de bestrijding van de bladwespen, die in Mei in zeer groot aantal te
voorschijn kwamen, bleek dat met rotenon goede resultaten kunnen worden verkregen
en dat ook de wespen zeer gevoelig zijn, in tegenstelling tot de bastaardrupsen.
Vorstbeschadiging bij koolzaad
In Maart ontvingen wij een viertal inzendingen van koolzaadplanten, waarbij de planten
een typisch verschijnsel vertoonden, dat als volgt kan worden beschreven.

Afb. 6. Vorstbeschadiging bij koolzaadplanten
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Op het ondereinde van de stengel komen de vol
gende stadia voor. Een verkleuring onder enkele
knopen. Een los laten van epidermis en schors,
waardoor een plekje onder de knoop een lichte
grijsgroene kleur krijgt. Nog later scheurt het
verkleurde gedeelte in de lengterichting, zodat
de epidermis en schors naar buiten buigen (zie
afb. 6). Als de scheuring vrij ver is gegaan, worden
de vaatbundels tijdens de bloei naar buiten ge
drukt, zodat een opzwelling ontstaat.
Wij menen dat deze beschadiging door vorst is
veroorzaakt. De stengel moet dan bij de knoop het
gevoeligst zijn geweest.
Opmerkelijk is dat vele planten zijn doorgegroeid
en bij het afrij pen van het gewas nog te vinden
waren. Ze waren toen echter nog niet aan bloeien
toegekomen, doch vormden een bossige lage plant
(zie afb. 7).

Beschadigingen van stoppelknollen voor zaadteelt
In 1948 had deze teelt ernstig geleden door vreterij
van de koolvliegmade. Daarom werd aan dit ge
was in 1949 bijzondere aandacht besteed.
In het voorjaar werd op vele percelen vorstschade
geconstateerd (zie afb. 8). Daarbij bleek dat knol
len, welke gedurende de winter onvoldoende be
schut waren, het meest door de vorst geleden had
den ; in het bijzonder was dit het geval bij knollen,
die gedeeltelijk boven de grond groeiden. De plan
ten, die door koude waren beschadigd, groeiden
meestal nog enige tijd door, maar al spoedig ging Afb. 7. Vorstbeschadiging bij zaadknollen
de kop van de knol gedeeltelijk in rotting over en
stierf de plant af.
Later in het seizoen, omstreeks Juli, stierf op vele percelen een groot aantal planten af
tengevolge van de aantasting door maden van de koolvlieg of door snuitkeverlarven (zie
afb. 9); soms was de plant door beide parasieten aangetast. Deze parasieten veroorzaken
in het begin eenzelfde ziektebeeld, namelijk verwelking van de plant. Bij aantasting door
de koolvliegmade (Chortophila brassicae Bché) sterft de plant vrij spoedig geheel af; het
blijkt dat de knol geheel uitgevreten is door vliegmaden, welke nog bij tientallen
aanwezig zijn. Bij de snuitkever-aantasting (Ceutorhytichus quadridens Panz.) wordt het
verwelken gevolgd door het omknikken van de stengels, tengevolge van inwendige
vreterij door de larve.
Doordat de aantasting door bovengenoemde parasieten niet zo algemeen voorkwam als
in 1948, was de opbrengst beter, maar toch was hier en daar de schade nog vrij groot.
De bestrijding van de koolvlieg met de oude bekende middelen vraagt veel zorg en
arbeid en is voor grote percelen niet rendabel. Hierin is verbetering gekomen sinds ge
constateerd werd, dat HCH een zeer goed bestrijdingsmiddel is. De behandeling met
HCH, waarbij om de voet van iedere plant -J- 5 g van een 5 %-ig product gestrooid moet
worden, wordt uitgevoerd in het laatst van April; deze methode kost vrij veel tijd. Aan
gezien op deze wijze een grote hoeveelheid HCH in de grond wordt gebracht, moet in
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Afb. 8. Vorstbeschadiging bij stoppelknollen

Afb. g. Beschadiging van stoppelknollen door de
larve van de boorsnuitkever

verband met de grote kans op smaakbeïnvloeding, de teelt van aardappelen in beide
volgende jaren beslist worden afgeraden.
Te vroeg afsterven
Evenals in vorige jaren, maar nu op grotere schaal, stierf het blad van stoppelknollen
abnormaal vroeg af. Dit verschijnsel, dat vermoedelijk niet van parasitaire aard is, staat
o.a. in verband met de bemesting, de zaaitijd, het ras en vooral ook met de weers
omstandigheden.
Het afsterven der bladeren werd nog versneld door de bladvlekkenziekte (Alternaria
brassicae (Berk.) Sacc.), die zeer veel voorkwam.
Mozaïekziekte
Dit jaar werd voor het eerst in Nederland, namelijk op enkele percelen in Gelderland,
Noord-Brabant en Limburg, mozaïekziekte instoppelknollen aangetroffen (zie afb.10). De
viruszieks planten stonden meestal in „nesten" bij elkaar; vooral later in het seizoen,
toen de onderste bladeren van de zieke planten afstierven, waren deze „nesten" goed
te zien.
Helicobasidium purpureum Pat. (Rhizoctonia violacea Tul.)
Uit Brabant ontvingen wij stoppelknollen, die ernstig waren aangetast door Rhizoctonia
violacea (zie afb.l 1).
Ringvormige verdikkingen
In de herfst ontvingen wij enkele stoppelknollen met typische ringvormige verdikkingen
op de wortels en knol (zie afb. 12). Daar het oppervlak der verdikkingen aan een schurft-
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aantasting deed denken,
achtten wij het niet uitgeslo
ten, dat het een vorm van
schurft, veroorzaakt door
een Actinomyces-soort zou
zijn. Door cultures gelukte
het niet aan te tonen dat het
inderdaad schurft was. Er
wordt thans nog onderzocht
of een andere parasiet als
veroorzaker kan worden aan
gewezen.
ERWTEN
Bladrandkever
(Sitona lineatus L.)
Het gewas werd dikwijlsdoor
deze kever beschadigd, voor
al gedurende het koude weer
in de tweede helft van April,
maar het herstelde zich
spoedig.
Uit gegevens, verkregen in
vorige jaren, blijkt dat het
misschien mogelijk is, dat
door de beschadiging van
de bacterieknolletjes door de
larven van deze kever, het
optreden van voet- en vaat
ziekten wordt bevorderd.
Het erwtencystenaaltje
(Heterodera göttingiana Liebscher)
In Zeeland werd een aantasting
van erwten door het cystenaaltje
(Heterodera göttingiana) geconsta
teerd. Deze ziekte komt overeen
met aardappelmoeheid en bieten
moeheid. Van het begin tot half
Juni worden de aangetaste plekken
zichtbaar door de lichtgele kleur
en soms door een voortijdige bloei;
de lichte kleur kan na enkele weken
in geel overgaan. In het begin van
de groei wordt de ziekte geken
merkt door een val in het gewas;
de aangetaste erwten zijn minder
goed ontwikkeld dan de gezonde.
Later in het seizoen, in Juli, neemt
men het omgekeerde waar ; de zieke
planten blijven, doordat de peulen

Afb. 10. Mozaiekzieke stoppelknollen

Afb. iL Rhizoctonia violacea bij stoppelknollen

minder goed gevuld zijn, rechtop
staan, terwijl de gezonde planten
onder het gewicht der peulen door
buigen.

Afb. 12. Verdikkingen aan de voet van stoppelknollen
(schurft?)

Vorstschade gevolgd door Botrytisvoetziekte
In het begin van Mei ontvingen wij
vrij veel monsters erwten, die van
nachtvorst geleden hadden, vrij
spoedig gevolgd door inzendingen
van zieke erwten, die leden aan
Botrytis-voetziekte. Het elkaar op
volgen van nachtvorstschade en een
voetziekte veroorzaakt door Botrytis
cinerea Pers. werd ook in voorgaande
jaren meermalen geconstateerd (zie
Jaarverslag P.D. 1941, blz. 42 en
1942, blz. 15). De schade die deze
voetziekte teweeg brengt, valt meest
nogal mee. De stand in de rijen kan
iets te dun worden, maar gewoonlijk
zal dit toch weinig invloed hebben
op de uiteindelijke opbrengst. Toch
zijn enkele gevallen bekend, waarbij
de stand zo dun werd, dat er wel
degelijk van ernstige schade sprake
was. Vermoedelijk waren dit plaat
sen, die door een of andere reden
bijzonder voor nachtvorst voorbe
schikt waren, zodat naderhand de
Botrytis-voetziekte in bijzonder ern
stige mate kon optreden.

Voetziekten
Fusarium solani f. pisi (Jones) Sn. et H.
Er werden betrekkelijk weinig erwtenmonsters ontvangen, die aangetast waren door
Fusarium solani. Proefvelden die wij aangelegd hadden om de vatbaarheid van een
aantal tuinbouw-erwtenrassen te beproeven, leverden geen resultaten op, omdat alle
planten volkomen normaal opgroeiden, hetgeen niet verwonderlijk is, omdat ook elders
deze voetziekte weinig voorkwam. Na doorsnijding van een aantal gezond uitziende
planten bleek, dat toch een geringe inwendige roodverkleuring aanwezig was, zowel in
de wortels als in de sténgelvoet. Uit deze wortels en stengelvoeten kweekten wij her
haalde malen Fusarium solani op. Dit constateerden wij bij planten afkomstig van twee
proefvelden, zowel bij voor deze voetziekte resistente als vatbare landbouwrassen, zoals
ons dat uit vroegere ondervindingen gebleken was.
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.
Gedurende de voorzomer, toen de temperatuur voor ons land lager dan normaal was,
kweekten wij uit een aantal erwten monsters, die verschijnselen van een voetziekte ver
toonden F. avenaceum. Deze monsters waren voornamelijk afkomstig van de meer
noordelijk gelegen provincies van ons land. Volgens Wollenweber zouden in denoorde-

16

lijke landen andere schimmels oorzaak zijn van erwten-voetziekten, dan in iets meer
zuidelijk gelegen landen, waar gewoonlijk Fusarium solani optreedt. Als oorzaak van
een voetziekte van erwten in de meer noordelijk gelegen landen wordt o.a. genoemd
Fusarium avenaceum. Een typisch geval van een aantasting door Fusarium avenaceum
uit de Noordoostpolder dient vermeld te worden. De aantasting kwam voor op ver
schillende percelen en wel pleksgewijze en speciaal op de zogenaamde „Keileemkopjes".
Deze kopjes bestaan voor een groot gedeelte uit keileem; ze zijn ontstaan vóór het droog
maken van de Zuiderzee. Vroeger is namelijk de haven van Vollenhoven eens uitge
baggerd en zijn de schepen met bagger voor een deel bestaande uit keileem in zee gelost.
Deze plekken zijn nu nog kenbaar als willekeurig verspreid liggende heuveltjes, waar de
grond taaier, stugger en natter is dan de omgeving. Naar ons verder werd meegedeeld
is de ziekte tot staan gekomen toen de temperatuur in het voorjaar steeg tot meer
normale hoogten.
Amerikaanse vaatziekte (Fusarium oxysporum f. pisi (Lindford) ras 1. Sn. et H.)
Gedurende de jaren 1947, 1948 en 1949 werd door de P.D. in samenwerking met de
P.S.C. een proefveld van tuinbouw-erwtenrassen aangelegd op een perceel, dat ernstig
besmet was met bovengenoemde zwam; de eerste twee jaren in Zevenhuizen (Z.H.), het
laatstgenoemde jaar in Hoeven (N.Br.); dit jaar ook in samenwerking met het I.V.T.
Op hun vatbaarheid ten opzichte van bovengenoemde vaatziekte, werden in totaal
57 rassen beproefd; hiervan waren 42 rassen (selecties) van Nederlandse, 11 van Ameri
kaanse, 2 van Franse, 1 van Deense en 1 van Duitse herkomst. De algemene conclusie
tot welke wij na deze drie-jarige beproeving van tuinbouw-erwtenrassen menen te komen
is de volgende: Naast vatbare en resistente rassen (selecties) bestaan er in ons land ook
rassen (selecties), die bestaan uit een mengsel van vatbare en resistente typen ten op
zichte van bovengenoemde vaatziekte. Het is daardoor ook verklaarbaar, dat er resis
tente en vatbare selecties bestaan, die eenzelfde naam dragen; dit is b.v. het geval met
selecties Venlose Lage en vermoedelijk ook met selecties Wonder van Witham, Lincoln
e.a. Dit maakt het noodzakelijk om van elke selectie de vatbaarheid, resp. resistentie,
afzonderlijk na te gaan. In 1950 zullen een groter aantal selecties verder worden beproefd.
Foutieve zaadontsmetting
Van een partij kiemende erwtenzaden (peulen) groeiden de worteltjes niet verder uit;
. zij vertoonden donkere plekken. Het zaaisel mislukte volkomen. Bij onderzoek werd
geen parasitaire schimmel gevonden. Het zaad was ontsmet en wel op de volgende
manier. Het zaad werd in een emmer water te kiemen gezet. Daarna werd er „een flinke
hoeveelheid Germisan droog" aan toegevoegd, waarna het zaad nog enkele dagen in de
emmer bleef staan. Tenslotte werd het uitgezaaid onder glas met het resultaat, dat
hoogstens 5 % opkwam. Dit is uiteraard een volkomen foutieve ontsmetting; het is niet
te verwonderen dat na deze mishandeling de erwten het erbij lieten zitten.
Aangeraden werd de ontsmetting in het vervolg aldus uit te voeren. Eerst ontsmetten
met een natontsmetter 2 % 2 liter per hl zaad. Het zaad laten drogen en de volgende
dag in water voorkiemen, ofwel direct voorkiemen in een oplossing van \ %. Enig
risico zal voornamelijk bij zwakke partijen wel blijven bestaan.
STAMBONEN
Bonenvlieg (Chortophila cilicrura Rond.)
De bonenvlieg, die zowel kiemende bonen als jonge plantjes kan aantasten, veroorzaakte
in het gehele land grote schade; in het Zuid-Westen van het land werd op enkele per
celen 100 % der kiemplanten aangetast.
Het insect, dat als pop of als imago overwintert, legt in Mei eitjes op de grond, naast het
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kiemende zaad, of naast de jonge plantjes. Behalve bonen, worden erwten, lupinen, sla,
granen, koolplanten, bieten, rode klaver en uien aangetast. Dit jaar werd geconstateerd,
dat na het onderploegen van de mislukte bonen, ook het volgende gewas werd be
schadigd.
Daar het tijdstip van de eiafzetting in verband staat met de weersomstandigheden,
waardoor bij laat zaaien de kans op aantasting groter wordt, moet zo vroeg mogelijk
gezaaid worden. Het is gewenst een eventuele organische bemesting in de herfst te geven,
omdat de vlieg bij voorkeur eitjes legt in de grond, die veel organisch materiaal bevat.
Bonenkever
De reeds veel besproken bonenkever, Acanthoscelides obtectus Say, werd dit jaar op zeven
nieuwe plaatsen gevonden, namelijk: Coevorden, Vessem, Arnhem, Maastricht, Roer
mond, Breda en Utrecht.
Apion assimile
Uit Gramsbergen en Coevorden ontvingen wij een groot aantal Apion assimile Kirby.
De kevertjes skeletteerden omstreeks begin Augustus het bonenblad.
Bruine voetziekte (Fusarium solani f. phaseoli Sn. et H.)
Gedurende de zomermaanden ontvingen wij talrijke monsters stambonen, waarvan de
hoofdwortel bruin verkleurd en de zijwortels ten dele verrot waren ; meermalen waren
vlak onder de grondoppervlakte nieuwe zijwortels ontstaan. Aangetaste planten bleven
in groei ten achter en de bladeren waren geel verkleurd ; ze vielen tenslotte af.
Fusarium vaatziekte (Fusarium oxysporum f. phaseoli Sn. et H.)
Deze schimmel woekert voornamelijk in de vaatbundels, met het gevolg, dat deze tot
hoog in de bonenplanten bruin verkleurd zijn, zoals duidelijk te zien is na aansnijding
der stengels. De bladeren verkleuren geel en vallen af, beginnende bij de oudste.
Ter voorkoming zowel van deze vaatziekte als van bovenbedoelde voetziekte, kan voor
lopig slechts aangeraden worden te zorgen voor een zeer ruime vruchtwisseling en een
zo gunstig mogelijke bodemstructuur.
MAIS
Roest (Puccinia sorghi Schw.)
De roest, die vroeger alleen hier en daar in het Zuiden van het land werd aangetroffen,
kwam dit jaar ook in andere streken zeer veel voor. In de zuidelijke provincies, tot in
Gelderland, werd op vele percelen een sterke aantasting geconstateerd.
VLAS
Verticillium
Gedurende de maand Mei ontvingen wij verschillende monsters vlasplantjes (Concur
rent, Hercules, Hollandia), die klein gebleven en min of meer bruin verkleurd waren;
sommige plantjes waren totaal afgestorven. Van minder ernstig zieke plantjes waren
de blaadjes aanvankelijk geel, naderhand bruin verkleurd; deze verkleuring begon bij
de onderste bladeren en zette zich geleidelijk voort naar de jongere. Volgens een der
inzenders zouden de planten slap'en geel worden tijdens warm weer, maar zij zouden
zich weer enigszins herstellen bij donker weer. Op dergelijke vlasplantjes ontwikkelden
zich verschillende schimmels van de geslachten: Alternaria, Fusarium, Rhizoctonia,
maar ook steeds weer een schimmel van het geslacht Verticillium. Al is het zeer waar
schijnlijk, dat bovenomschreven ziekteverschijnselen te wijten zijn aan de schimmel,
die naderhand als Verticillium dahliae Klebahn f. zonatum v. Beyma x) gedetermineerd
werd, zijn nadere inoculatieproeven toch wenselijk ter verkrijging van meer zekerheid.
1)
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Determinatie : Centraal Bureau v. Schimmelcultures, Baarn.

In de literatuur vonden wij slechts éénmaal een soortgelijke ziekte van vlas beschreven,
namelijk in het Bulletin de l'Institut Agronomique et des Stations de Recherches de
Gembloux Tome IX, nos. 1-4, 1940, blz. 3-5. Deze verwelkingsziekte van het vlas, die
werd toegeschreven aan Verticillium dahliae Kleb., zou in België meer voorkomen op de
zwaardere gronden van Hesbaye dan op de zandgronden van Vlaanderen. In ons Jaar
verslag 1941, blz. 13, is melding gemaakt van het voorkomen van Verticillium dahliae
Kleb, op vlaszaad, dat geheel of gedeeltelijk een blauwzwarte kleur vertoonde.
Sclerotinia sclerotiorum
In 1947 werden in vlaszaad lange dunne Sclerotien gevonden, die van Sclerotinia sclero
tiorum (Lib.) Massee bleken te zijn. Ze waren lang en dun, doordat ze in de vlasstengel
waren gevormd. Het was de eerste keer dat het voorkomen van Sclerotinia in vlas,
in ons land werd vastgesteld.
In 1949 ontvingen wij enkele inzendingen, waarvan de vlasplanten in de stengels de
genoemde Sclerotien bevatten. Te velde verwelkten deze planten, op de aangetaste
plaatsen knikten ze om.
Roest (Melampsora lini (Pers.) Desm.)
In verschillende streken werd het vlas sterk aangetast door „zwartstip" of roest. De
aantasting was dikwijls zo sterk dat het vlas onverkoopbaar werd. Door vroeg te trekken
kan in vele gevallen de
kwaliteitsvermindering nog
enigszins worden tegenge
gaan.
Aardvlooien
(Phyllotreta-soorten)
In Zeeuwsch-Vlaanderen en
West-Brabant moest
in
vroeg gezaaid vlas een en
kele keer een bestrijding
tegen aardvlooien worden
uitgevoerd.
KLAVER
Meeldauw
Zeer vele klaverpercelen
werden sterk aangetast door
meeldauw, soms was het ge
hele gewas met het grauw
witte schimmelweefsel be
dekt.
Bladrandkever
In Zeeland en Groningen
werd in Augustus het jonge
gewas ernstig beschadigd
door de bladrandkever.
Oorwormen
Een bijzonderheid vormde
de vreterij door oorwormen
in klaver (zie afb. 13). Deze

Afb. 13. Vreterij van oorwormen in klaver

19

aantasting, die niet van ernstige aard was, was te herkennen aan gaten in het blad.
Behalve oorwormen kunnen ook slakken dergelijke gaten veroorzaken, doch deze ken
merken zich steeds door de aanwezigheid van slakkensporen.
LUCERNE
Lucernekever
In verschillende percelen lucerne werd weer de lucernekever (Phytonomus variabilis
Herbst) waargenomen.
Bacterial wilt?
De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Barendrecht maakte er ons op attent, dat de
planten van verscheidene lucernevelden pleksgewijs minder goed groeiden. De waar
nemingen hadden speciaal betrekking op tweede of derde jaars velden. Van afwijkende
planten waren eerst de bladeren licht gekleurd, later verwelkten ze. Van de wortel van
deze planten bleken de houtvaten op dwarsdoorsnede bruin gekleurd te zijn, hetgeen
als een bruine ring in het weefsel zichtbaar was.
Daar een beschrijving van het Bacterial wilt in lucerne in de buitenlandse literatuur
goed met het door ons waargenomen ziektebeeld overeenkomt, dachten wij aanvankelijk
met deze ziekte te doen te hebben. Volgens microbiologisch onderzoek is het echter
deze bacterieziekte vrij zeker niet; vermoedelijk zal een andere bacterie de veroorzaker
zijn. Het onderzoek wordt nog voortgezet.
LUPINE
Fusarium oxysporum f. lupini Sn. et H.
Verschillende monsters lupine, die ons ter onderzoek werden toegezonden vanwege ver
welken en afsterven der bladeren, vertoonden een inwendige bruine verkleuring, die tot
hoog in de stengels zichtbaar was. Uit dergelijke planten kweekten wij steeds een Fusa
rium oxysporum. Vermoedelijk hebben wij te maken met F. oxysporum f. lupini, die
een vaatziekte der lupine veroorzaakt. In samenwerking met Ir H. Lamberts (S.V.P.)
werden enkele rassenproefvelden aangelegd op ernstig besmette percelen om na te gaan
of er verschil in vatbaarheid tussen de lupinerassen te constateren viel. Definitieve con
clusies konden nog niet worden getrokken. Witte lupinen waren in één geval aangetast
door Verticillium dahliae Kleb. De aangetaste planten vertoonden een soortgelijk
ziektebeeld als hierboven beschreven werd voor de Fusarium vaatziekte.
Rhizoctonia
Jonge lupineplanten, waarvan de blaadjes samengeknepen en waarvan de stengelvoet
en wortels bruin verkleurd waren, bleken aangetast te zijn door Hypochnus solani Prill
et Delacr. (Rhizoctonia solani Kühn).
Lupinebladrandkever
Op het eiland Schouwen en in Limburg richtten de larven van de snuitkevers Sitona
gressorius F. en Sitona griseus Fabr. soms ernstige schade aan. Deze larven leven, even
als de larven van de erwtenbladrandkever, in de stikstofknolletjes. Zij zijn van de
larven van laatstgenoemde kever moeilijk te onderscheiden; alleen zijn de volwassen
larven duidelijk groter dan de larven van de erwtenbladrandkever.
Evenals bij de erwten het geval is, reageren de lupinen met een achterblijven in groei.
Veelal gaan zij symptonen vertonen van stikstoftekort.
UIEN
Ceutorhynchus suturalis
Ceutorhynchus suturalis F. is de boorsnuitkever der Allium-soorten. Dit jaar ontvingen
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wij van de Rijkslandbouwconsulent te Kruiningen materiaal van deze soort. De wijfjes
boren met haar snuit gaatjes in de bladwand en leggen dan met behulp van de legboor
de eieren aan de binnenzijde van het holle blad. De later binnen in het blad levende larve
vreet het weefsel tot aan de opperhuid af, zodat venstertjes ontstaan. Het beschadi
gingsbeeld doet aan dat van de preimot denken.
DEDERZAAD
Loopkever
Imagines van de loopkeversoort Amara similata Gyll. veroorzaakten omstreeks mid
den Juni schade aan de pas gezette hauwen en bloemen van dederzaad te Wouw. Van
deze soort is bekend, dat de kevers zowel van dierlijk als plantaardig voedsel leven; de
larven voeden zich uitsluitend met dierlijk voedsel.
GRAS
Rozenkever
In grasland kwamen hier en daar vrij veel larven van de rozenkever (Phyllopertha hord
eola L.) voor. Doordat de larven de wortels beschadigen, groeit het gras slecht, terwijl
bij ernstige aantasting soms de grasmat los komt te liggen.
Otiorhynchus ligneus
In 1948 werd schade waargenomen aan de grasmat van de buitenkwelder in de provincie
Groningen.
Wij meenden toen met larven van Phyllobius pyri L. te doen te hebben. In Augustus
1949 ontvingen wij echter van de Rijkslandbouwconsulent voor Noordelijk Groningen
verschillende exemplaren van Otiorhynchus ligneus Oliv., met de mededeling dat zeer
ernstige vreterij was geconstateerd aan de grasmat van de kwelder in de Westpolder.
Van de soort O. frisius Schneid, wordt vermeld, dat zij in de kwelder van het eiland
Borkum gevonden werd te midden van een vegetatie, waarvan speciaal Artemisia mari
tima L. genoemd wordt. In de vakliteratuur is nogal wat te doen geweest over de identi
teit van deze O. frisius; verondersteld werd, dat deze identiek zou zijn aan O. ligneus
Oliv.
Het gevaar van deze vreterij ligt in het wegspoelen van de pas aangeslibde gronden, die
door de vegetatie behoren te worden vastgehouden.
Bij een bezoek ter plaatse troffen wij de grasmat, in het bijzonder langs de waterkant,
in een bedenkelijke toestand aan. Er bleken heirlegers van larven in de grond te zitten.
De identiteit van deze larven kon nog niet worden vastgesteld ; wij menen evenwel op
grond van het massaal voorkomen der imagines te mogen aannemen met O. ligneus te
doen te hebben. De bestrijding werd ter hand genomen met HÓH-bevattende middelen.
Roest
In de nazomer werden vele percelen ernstig aangetast door roest; in Engels raaigras
kwam zeer veel kroonroest (Puccinia coronifera Kleb.) voor.
AARDAPPELMOEHEID
Op 22 Juni 1943 is het „Besluit Bestrijding Aardappelmoeheid 1943" in Nederland van
kracht geworden.
Op grond van het besluit werd de teelt van aardappelen op besmette terreinen verboden
en werden aangetaste gewassen in beslag genomen en onschadelijk gemaakt.
Na een uitvoerig onderzoek betreffende de aard en de bestrijdingsmogelijkheden van
deze ziekte, werden andere, meer doeltreffende maatregelen opgesteld.
Ook ervaringen van het buitenland werden hierbij in acht genomen.
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Afb. 14. Laboratorium voor onderzoek van grondmonsters op de aanwezigheid van cysten van het
aardappelcy stenaaltje

Na uitvoerig overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van het parlement
werd op 5 April 1949 het Wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming door de Tweede
Kamer aanvaard.
Op 17 Juli 1949 werd de „Wet Bestrijding Aardappelmoeheid" van kracht.
De fundamenten van deze wet zijn:
1. Een preventieve, verplichte Wisselbouw voor alle onbesmette grond, waarbij na elk
gewas aardappelen minstens twee jaar andere gewassen moeten worden verbouwd.
2. Een teeltverbod op alle besmette grond van aardappelen, tomaten en tevens alle
plantmateriaal, dat grond kan verspreiden.
3. Het verplicht nemen van voorzorgsmaatregelen tegen verspreiding van besmet
materiaal.
Vooruitlopende op deze wettelijke maatregelen werd begonnen met een grondmonsteronderzoek op zeer grote schaal, zowel voor opsporing van nog niet bekende aardappelmoeheidshaarden als voor het geven van garanties voor exportproducten.
Het nieuwe laboratorium, dat speciaal daarvoor ingericht werd en in de loop van Januari
1949 gereed kwam, heeft een capaciteit van 100.000 tot maximaal 200.000 monsters
per jaar (zie afb. 14).
Bovendien werden bij de Keuringsdiensten van de N.A.K, acht kleinere laboratoria in
gericht. Voor de technische leiders van deze laboratoria werd in Februari 1949 een
14-daagse cursus gegeven.
Gedurende het tijdvak van 1 Februari 1949-1 Maart 1950 werden op het eigen laborato
rium de volgende aantallen grondmonsters onderzocht:
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56.600 voor opsporing van besmette terreinen in gebieden met een eenzijdige aardappel
teelt, in volkstuinen, rondom bekende aardappelmoeheidshaarden e.d.
24.900 voor het geven van garanties voor de teelt van bloembollen, boomkwekerij ge. wassen e.d.
1.500 voor het geven van garanties voor de teelt van pootaardappelen.
18.100 voor het onderzoek naar verschillende andere Heterodera's.
Ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek en aanvragen van de practijk werden
daarnaast ± 8.000 bepalingen verricht.
Bovendien werden op de acht laboratoria van de N.A.K, in totaal 111.200 monsters
onderzocht voor het geven van garanties voor de teelt van pootaardappelen.
In'Nederland zijn dus in 1949, afgezien van het wetenschappelijk onderzoek, in totaal
212.300 grondmonsters onderzocht op het voorkomen van cysten van het aardappelcystenaaltje en van andere Heterodera's.
De resultaten van dit grootscheepse onderzoek zijn:
1. Het nauwkeurig kennen van de besmette haarden.
We hebben thans de indruk dat wij goed op de hoogte zijn van de gehele situatie,
aangezien in vele onbesmet geachte gebieden ook inderdaad geen cysten werden
gevonden, soms zelfs niet na het onderzoek van meer dan 20.000 grondmonsters.
2. De garantie, dat alle Nederlandse pootaardappelen, bloembollen en boomkwekerij
producten geteeld worden op aaltjesvrij terrein.
Nederland is het eerste land ter wereld, dat deze garantie kan geven. Slechts Ulster geeft
eenzelfde garantie aan een deel van haar pootgoed, namelijk aan het z.g. „Stock Seed".
Het geven van deze garantie is voor Nederland van belang in verband met zijn grote
export en kan zonder bezwaar worden gegeven, gezien het voorkomen van weinig
besmette percelen.
De uitvoering van de zeer diep ingrijpende Wet Bestrijding Aardappelmoeheid geschiedt
in nauwe samenweiking tussen de bestaande Bedrijfsorganisaties, de Keuringsdiensten
van de N.A.K, en de P.D. Het is van het grootste belang, dat de preventieve vrucht
wisseling doorgevoerd wordt, ook in gebieden waar geen aardappelmoeheid voorkomt.
Inspanning van de gezamenlijke krachten blijft daarvoor geboden, terwille van onze
aardappelteelt en onze export, ook in de toekomst.
COLORADOKEVERBESTRIJDING
Als gevolg van de in October 1948 te Bern gehouden besprekingen van het Internatio
nale Coloradokever Comité, konden de voorschriften voor de bestrijding in 1949 een
voudiger worden gehouden dan voor 1948 het geval was.
De in 1948 internationaal voorgeschreven verplichte bespuitingen in een gebied met
een straal van 20 km rondom de havens Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen, alsmede
een strook van 20 km diepte langs de Zuid- en Oostgrens konden derhalve voor 1949
vervallen.
Mede op grond van andere bezwaren tegen het systeem van verplichte bespuitingen,
werd deze werkwijze in 1949 geheel verlaten. Alle voorschriften werden gebaseerd op
art. 2 van de Coloradokeverwet: „Elke gebruiker van een perceel, waarop de Colorado
kever zich bevindt, is verplicht deze zo goed mogelijk te verdelgen."
Met behulp van waarnemingen in kweekkooien en op waarnemingsveldjes werden regel
matig adviezen en waarschuwingen via pers en radio gegeven. Ook werden 20.000 z.g.
„Bekendmakingen" verspreid.
Ter controle op de naleving van een goede bestrijding waren gedurende 12-14 weken
44 hoofdcontroleurs en 299 gewone controleurs in dienst.
Buitenlandse onderzoekingen en het onderzoek van Dr J. de Wilde gedurende 1945-1949
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toonden duidelijk de grote invloed van het weer op de snelheid van ontwikkeling en de
vermeerdering van de Coloradokever aan. Het is een in de praktijk bekend feit, dat
warme zomers de ontwikkeling in sterke mate bevorderen (1947), daarentegen blijken
koele en natte zomers (1948) een zodanig ongunstige invloed uit te oefenen, dat van
vermeerdering practisch geen sprake is. Ook de ontwikkeling in 1949 heeft dit weer op
duidelijke wijze geïllustreerd.
De maanden Mei en Juni waren kouder dan normaal, als gevolg waarvan de situatie
zich gunstig ontwikkelde.
Omstreeks half Juli zette een aanzienlijke weersverbetering in. De maanden Juli, doch
vooral Augustus en September, gaven een aanzienlijk warmte-overschot. Ter illustratie
daarvan diene het volgende overzicht:
Gemiddelde dagtemperatuur in 1949

Mei
Juni
Juli
Augustus . . . .
September . . . .

Verschillen t.o.v. normaal

Dé Bilt

Hoorn

Buchten

De Bilt

Hoorn

Buchten

13,1
16.4
19,5
18,8
18,5

12,4
15,5
18,4
18,3
18,3

13,8
16,9
20,4
19,5
19,1

-1,2
-0,5
+ 1,1
+ 1,0
+3,6

-0,8
-0,4
+0,6
+0,9
+3,5

-1,4
-0,8
+ 1,0
+0,6
+3,3

De buitengewoon warme nazomer heeft de situatie aanzienlijk verslechterd.
Omtrent de ontwikkeling van de kever gedurende deze zomer, zullen wij in verband met
de plaatsruimte zeer kort moeten zijn.
Hoewel begin April reeds hier en daar een kever werd aangetroffen, kwam de hoofd
massa der kevers niet eerder dan eind April-eerste helft van Mei te voorschijn. De waar
genomen aantallen bleken aanzienlijk kleiner te zijn dan in het voorjaar 1948 (na de
warme zomer van 1947).
De eiafzetting verliep aanvankelijk traag, terwijl bovendien een groot deel hiervan en
van de uitgekomen jonge larven door de weersomstandigheden te gronde gingen. De
kooi (k)- en veldwaarnemingen (v) leverden de volgende resultaten op :

Wageningen (k)
Musselkanaal (k)
Goes (k)
Lunteren (v)
Vörden (v)
Ammerzoden (v)

le legsei

laatste legsei

24/5
6/6
1/7
24/5
1/6
21/6

19/7
9/8
1/7
9/7
29/7
15/7

De waarnemingen in de practijk kwamen, behoudens enkele meldingen van voorlopers,
hiermede goed overeen. Tevens bleek, dat de eiafzetting van de overwinterde kevers
vrij lang is doorgegaan.
Van de omstreeks eind Mei-begin Juni uitgekomen larven overleefde slechts een klein
deel de ongunstige weersomstandigheden. Pas einde Juni begon de aantasting aan be
tekenis te winnen, terwijl zij in Juli en Augustus plaatselijk vrij plotseling een ernstige
vorm ging aannemen.
Onder invloed van de weersomstandigheden kwamen gedurende een lange periode vol
wassen larven voor, hetgeen eveneens tot gevolg had, dat bij de zomerkevers tussen het
verschijnen van de eerste en de laatste kevers een lange periode lag. Dit blijkt o.a. uit
onderstaande tabel.
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Verpoppingsrijpe larven

Wageningen
Hengelo
Musselkanaal

Verschijning zömerkevers

Eerste

Laatste

Eerste

6/7
18/7
30/7

28/8
1/9
8/9

4/8
12/8
13/8

Laatste

8/9
28/9
4/10

Sporadisch werden in de practijk reeds in Juli zomerkevers geconstateerd.
Aan het einde van ieder seizoen komen steeds de verschillende stadia door elkaar voor.
Het is dan moeilijk uit te maken of een tweede generatie tot ontwikkeling is gekomen.
Enkele gegevens wijzen er op, dat dit plaatselijk wel het geval is geweest, o.a. op het
waarnemingsveldje te Coevorden. De volgende stadia van de tweede generatie werden
daar waargenomen: 25 Augustus: eerste larve; 10 September: eerste verpoppingsrijpe
larven ; eind September-13 October: verschijning van de tweede generatie van kevers.
Door de droogte en het vroegtijdig afsterven van het gewas is er echter geen mogelijkheid
geweest voor het ontstaan van een volledige tweede generatie over het gehele land.
Ondanks het feit, dat de ontwikkeling aanvankelijk traag verliep, is een aanzienlijk deel
van de „achterstand" in de nazomer weer ingehaald. Dit heeft mede tengevolge gehad,
dat plaatselijk één ouderpaar een vrij groot aantal nakomelingen heeft geproduceerd.
Uit berekeningen van de gegevens van de waarnemingsveldjes, waar dus geen bestrij
dingen werden uitgevoerd, doch waarvan soms wel een gedeelte van de populatie werd
vernietigd, komen wij voor de nakomelingen van één ouderpaar tot getallen, welke
variëren van 6-50. In één geval produceerde één ouderpaar dus 50 nakomelingen in de
eerste generatie.
Omstreeks 8-13 Juni werden kevers aan het strand aangespoeld. In tegenstelling met
1948 waren deze aantallen echter klein en kwamen de kevers meer langs de Noordelijke
kustgedeelten aan land. Bovendien is gebleken, dat een aanzienlijk deel der kevers op
het land is terecht gekomen en in bepaalde gebieden de besmetting deed toenemen.
Door de controleurs werden gedurende het seizoen ongeveer 22.000 percelen besmet
bevonden. De situatie hier te lande kan als volgt geschetst worden.
In Zeeland en in Zuid-Holland, bleef de aantasting beperkt tot enkele haarden, welke
minder in aantal waren dan in 1948 en welke alle gelocaliseerd werden. Alleen in het
Oostelijk deel van Zuid-Holland bleek de aantasting iets te zijn toegenomen, doch niet
in verontrustende mate.
In"Noord-Holland bleef de situatie eveneens gunstig, hoewel in de Haarlemmermeer, in
de omgeving van Amsterdam en in het gebied rondom St Paneras een lichte toename
viel te constateren.
In de provincie Utrecht en op de Veluwe verminderde het totaal aantal besmette of
besmet geweest zijnde percelen. Het aantal ernstig besmette veldjes nam echter toe.
In Westelijk Noord-Brabant nam plaatselijk de besmettingsgraad sterk toe.
In Oostelijk Noord-Brabant, Limburg en het Midden Oosten van het land is de intensiteit van
de besmetting per perceel enigszins in gunstige zin gewijzigd, met uitzondering van de
Gelderse Achterhoek, waar het aantal ernstig besmette percelen toenam.
In de omgeving van Coevorden en in de provincies Drenthe, Groningen en Z.O.-Friesland
viel eveneens eén toename van de besmetting te constateren. In deze districten was het
in het algemeen iets minder droog, waardoor het aardappelgewas wat langer groen bleef
en waardoor voor larven en kevers aan het einde van het seizoen nog voedsel voor
handen was.
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Waar enerzijds dus sprake is van een stabilisatie, kan anderzijds, hoewel plaatselijk, van
een sterkere aantasting worden gesproken.
De gunstige situatie in het begin van het seizoen werkte niet bepaald animerend op de
bestrijding. Toen na de toename in Juli en Augustus de noodzakelijkheid van een be
strijding sterker naar voren kwam, was de animo echter evenmin groot; de aardappel
oogst was veilig en de oogstwerkzaamheden voor andere gewassen namen de landbou
wers geheel in beslag.
Hoewel door een straffer optreden hiertegen enige verbetering optrad,- konden de na
delige gevolgen niet meer geheel worden voorkomen. De praktijk moet er dan ook reke
ning mee houden, dat in het voorjaar van 1950 een groter aantal kevers te voorschijn
zal komen dan in het voorjaar van 1949.
Zeer duidelijk is ook in het seizoen 1949 weer gebleken, dat het zwaartepunt van de be
strijding moet vallen in de maanden Juni-Juli. Nadien zijn de resultaten vaak minder
goed, terwijl de belangstelling van de zijde der praktijk afneemt, naarmate het'seizoen
vordert.
ONDERZOEK BESTRIJDINGSMIDDELEN TEGEN DE AARDAPPELZIEKTE
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
Behalve een aantal proefvelden waarop nieuwe merken werden onderzocht, werden
enige proefvelden aangelegd waarop een vergelijking werd gemaakt tussen zink-ethyleenbisdithiocarbamaten en kopermiddelen (koperoxychloriden en koperoxyduulpreparaten). Hierbij bleek, in tegenstelling met de resultaten van het vorige jaar, doch in over
eenstemming met de gegevens, welke in 1947 werden verkregen, dat zinkethyleenbisdithiocarbamaat de aardappelen minder goed tegen de aardappelziekte beschermt
dan koperoxychloride en koperoxyduul. Uit onderstaande tabel blijkt dat de objecten,
welke met carbamaat waren behandeld een sterkere loofaantasting vertoonden, meer
zieke knollen leverden en een lagere opbrengst gaven dan die, welke met koper waren
behandeld.
Proef in de Noordoostpolder, op het ras Bintje

Onbehandeld
Koperoxychloride
Koperoxyduul
Carbamaat
Kritisch verschil tussen twee behande
lingen op 95 % punt

Verhoudingscijfer
loofaantasting
10 = niet aangetast
1 = dood door
Phytophthora

Gem. aantal kg. zieke
knollen per veldje
van 0,64 are.

Gem. opbrengst in
kg. per veldje
van 0,64 are.

2
8,6
8,5
7,5

3
0,5
0,5
3

203
250,25
250,75
238,5

0,55

2

14

Van verschillende rassen groeit het loof na behandeling met carbamaat langer door,
waardoor de opbrengst verhoogd kan worden. Omdat het gewas langer groen blijft, zal
met carbamaat vaker moeten worden gespoten dan wanneer kopermiddelen worden
gebruikt. Een opbrengstverhoging werd alleen gevonden als er zeer weinig of geen aard
appelziekte in het gewas voorkwam. Uit onderstaande tabel blijkt, dat bij Bevelander
de opbrengst door Carbamaat-bespuiting werd verhoogd, maar dat dit niet het geval
was bij Eigenheimer; bij deze laatste proef bleek wel, dat de behandeling met koper het
loof eerder deed afsterven, tengevolge waarvan de opbrengst lager was.
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Onbehandeld
Koperoxychloride
Koperoxyduul
Carbamaat
Kritisch verschil tussen twee behandelingen op 95 %-punt

Bevelander. Proef te Geldermalsen. Gem. opbrengst in kg.
per veldje van 0,64 are

Eigenheimer. Proefte Rotterdam.
Gem. opbr. in kg. per veldje
van 0,64 are

265
267
274
299

186
179

8

22

208

202

Of deze uiteenlopende opbrengsten van deze twee proefvelden moeten worden toege
schreven aan rasverschillen, dan wel aan andere factoren, kon dit jaar niet meer worden
nagegaan.
PROEVEN OVER KWALITEITSBEINVLOEDING VAN AARDAPPELEN, BESPOTEN
MET HCH-BEVATTENDE INSECTICIDEN
In aansluiting op de uitgebreide proeven in 1948 werd een aantal gezuiverde HCHpreparaten onderzocht. Het gewas werd met deze middelen bespoten tegen de Colorado
kever. Na het rooien werden van de behandelde en onbehandelde objecten monsters
genomen, welke op het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (C.I.L.O.)
op kwaliteit werden onderzocht. Uit dit onderzoek bleek, dat ook de gezuiverde HCHmiddelen, de smaak van de aardappelen nadelig kunnen beïnvloeden, hoewel in minder
sterke mate dan de normale HCH-producten.
Op een der proefvelden was in 1948 een grondbehandeling met 50 kg 5 % HCH-stuif
toegepast tegen ritnaalden. Op dit veld werden in 1948 en in 1949 aardappelen ver
bouwd. Beide jaren werd een duidelijke smaakbeïnvloeding waargenomen.
Uit de resultaten van bovenvermelde proeven is de conclusie getrokken, dat het gebruik
van HCH-middelen op aardappelen moet worden afgeraden.
PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN TEGEN AANTASTING DOOR
KOOLZAADSNUITKEVER (Ceutorhynchus assimilis Payk.)
EN -GALMUG (Dasyneura brassicae Winn.)
In enkele grote veldproeven werd een aantal nieuwe bestrijdingsmiddelen naast HCHstuif onderzocht. De aantasting door snuitkever en galmug was zeer gering; daardoor
werden slechts geringe verschillen tussen de werking der middelen gevonden. Wel werd
de aanwijzing verkregen, dat men niet steeds kan volstaan met een behandeling voor
en na de bloei, maar dat ook dikwijls een behandeling tegen het afbloeien, dus als de
eerste hauwen worden gevormd, voordeel zal kunnen geven. Hierbij zal echter sterk
rekening moeten worden gehouden met het gevaar voor bijenvergiftiging.
VERBOUWVERBOD VAN VOOR WRATZIEKTE ONVATBARE AARDAPPEL
RASSEN IN DE VOOR DEZE ZIEKTE VERDACHT VERKLAARDE GEBIEDEN
Uit de in 1947, 1948 en 1949 ingestelde controles op de naleving.yan dit verbouwverbod
is gebleken, dat op de landbouwbedrijven practisch geen vatbare rassen meer worden
geteeld. In verband met zijn goede consumptiekwaliteiten en het ontbreken van een
onder alle omstandigheden gelijkwaardige vervanger, blijkt de Eigenheimer op ver
schillende plaatsen nog voor eigen gebruik geteeld te worden. Dat vindt niet alleen plaats
in tuinen van arbeiders of andere particulieren ; ook vele landbouwers kunnen het niet
nalaten een klein hoekje voor „de eigen tafel" te telen.
In 1949 werd aan personen, die volkomen te goeder trouw hadden gehandeld, een
waarschuwing uitgereikt en opdracht gegeven voor een bepaalde datum te rooien (meest
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al tussen 20-30 Juli). Wanneer deze opdracht niet werd opgevolgd, werd proces-verbaal
opgemaakt. Eveneens was dit het geval bij personen, waarvan geconstateerd werd dat
zij opnieuw het verbouwverbod hadden overtreden, ondanks een in 1948 gegeven waar
schuwing. In totaal werden 47 processen-verbaal opgemaakt, welke betrekking hadden
op perceeltjes ter grootte van 0,5-17 are. Meestal bleek Eigenheimer verbouwd te zijn.
Slechts 4 maal werd Rode Star, 3 maal Present, 1 maal Bintje aangetroffen.
In het begin van het jaar werd een nieuwe lijst van voor wratziekte onvatbare rassen op
grote schaal in de wratziektegebieden verspreid. Deze lijst werd later opnieuw gewijzigd
en in overeenstemming gebracht met de 25e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouw
gewassen 1950.
ONKRUID BESTRI JD ING
Het onderzoek van de voor onkruidbestrijding aangeboden nieuwe middelen werd in
1949 voortgezet. Tevens werden proéven aangelegd ter bepaling van het juiste tijdstip
van aanwending der groeistoffen in rogge en in weiland op boterbloem en paardebloem.
Vervolgens werden een aantal hardnekkige onkruiden op hun gevoeligheid voor een
groeistofbehandeling onderzocht.
Een korte samenvatting van de resultaten moge hiervan volgen.
DNC-merken
Van twee nieuwe merken kon er één worden goedgekeurd en in het bericht opgenomen,
terwijl het andere - een dnc in olie - door te sterke verbranding in samenstelling zal
moeten worden gewijzigd.
Middelen op groeistofbasis
Hiervan werd een aantal monochloorphenoxyazijnzuurbevattende middelen (M.C.P.A.),
dichloorphenoxyazijnzuurbevattende middelen (D.C.P.A.) en amine's, zowel van buiten
landse als van Nederlandse herkomst, onderzocht. In totaal zijn thans in het bericht
opgenomen 9 M.C.P.A.'S, 10 D.C.P.A.'s, 3 aminezouten en 2 esters.
Toepassing in granen
Ten aanzien van de toepassingsmogelijkheden van groeistoffen in granen blijven wij ons
oude standpunt voorlopig nog innemen:
Wintergraan: M.C.P.A., D.C.P.A. en amine van D.C.P.A.
Zomergraan: alleen M.C.P.A. in verband met de grotere gevoeligheid.
Aanwendingstijdenproeven in rogge en in grasland
In rogge werd een tijdstippenproef aangelegd, waarbij van November tot April maande
lijks een bespuiting met M.C.P.A., D.C.P.A. en ester in normale sterkte werd uitgevoerd.
Uit het resultaat blijkt duidelijk, dat winterbespuitingen met groeistoffen beslist moeten
worden afgeraden; de hartblaadjes van de rogge werden rolrond en geleken op uienbladeren. Later kop de aar zeer moeilijk te voorschijn komen, wat met een aanzienlijke
oogstderving gepaard ging. Het type M.C.P.A. kwam op alle tijdstippen nog het gunstigst
naar voren. Wanneer de rogge goed uitgestoeid en ± 15 cm hoog was, kon zonder gevaar
met M.C.P.A. en D.C.P.A. worden gespoten.
Op overeenkomstige wijze als bij rogge werden in grasland een tijdstippenproef op boter
bloem en een op paardebloem uitgevoerd. De bestrijding van boterbloemen met M.C.P.A.
in de normale sterkte bleek van Januari tot Mei zeer goed te zijn. De behandeling met
D.C.P.A. en ester was belangrijk minder en gaf in Maart het grootste effect. Paarde
bloem bleek gevoeliger voor D.C.P.A. en ester te zijn dan voor M.C.P.A. In Februari en
Maart was het resultaat van alle behandelingen onvoldoende. De April-bespuiting heeft
de beste bestrijding opgeleverd.
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Werking tegen bijzondere onkruiden
Bij de bestrijding van heermoes (Equisetum palustre L.) kwamen M.C.P.A. en 2,4-D beide
in de halve sterkte gunstig naar voren. De ester bleef achter. Het uitgebreide wortelnet
stelt het onkruid echter in staat om na verloop van enige weken opnieuw door te komen,
zodat een herhaling van de behandeling noodzakelijk is.
Russen (Juncus effusus L. en J. conglomeratus L.) kunnen goed met de dubbele dosis van
vooral M.C.P.A. en ester worden bestreden. Speciaal solitair groeiende russen in de lage
veenachtige weilanden zijn gevoelig voor een groeistofbehandeling. Het verdient aan
beveling om de russen ongeveer drie weken na de bespuiting te maaien. Uit een oriën
terende proef op kraailook (Allium vineale L.) bleek, dat deze-althans voor één jaargoed met de dubbele dosis van M.C.P.A. en ester konden worden bestreden.
Duizendblad (Achillea millefolium L.) is zeer weinig gevoelig en bereklauw (Heracleum
Sphondylium L.) in het geheel niet.
De gewone ganzebloem (Chrysanthemum leucanthemum L.) is eveneens zeer moeilijk te be
strijden.
Toepassing in graszaad
In samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent voor fijne zaden te Groningen werden
proeven genomen met M.C.P.A. in ruwbeemd-, Engels raai- en Westerwolds raaigras,
toen deze gewassen ± 15 cm hoog waren, ter bestrijding van akkerdistel en diverse
andere onkruiden. Het geoogste graszaad werd onderzocht en de kiemkracht bleek in
geen enkel geval te zijn teruggelopen.
Bestrijding van wilde wortelen (Daucus carota L.)
Deze wilde wortelen vormen een groot gevaar voor de bastaardering van gekweekte
wortelen. Alle ter beschikking staande typen groeistoffen werden op de wilde wortelen
verspoten. Van de schermen, welke tijdens de bespuiting bloeiden, werd later zaad ge
oogst en onderzocht. De kiemkracht bleek belangrijk te zijn teruggelopen. Van het met
een ester behandelde perceel kiemde geen enkel zaad meer. Het volgende jaar wordt dit
onderzoek voortgezet.
Onkruidbestrijding in erwten
De bestrijding van eenjarige zaadonkruiden met secundaire butylphenolen is zeer goed
te noemen. De erwten ondervinden geen schade van de behandeling. Wanneer het in de
periode van uitvoering droog weer is, komt dit het effect van de onkruiddodende werking
zeer ten goede.
Onkruidbestrijding in uien
Hierin gaf het middel Aero Cyanata, aangewend in 1J-2 % een ruim voldoende doding
der eenjarige onkruiden. Droog weer is gewenst.
Onkruidbestrijding in wortelen
Wanneer wortelen nog in het jeugdstadium verkeren, kan men hierin met succes jonge
eenjarige onkruiden, alsmede tuintjesgras (Poa annua L.) met minerale oliën bestrijden.
De preparaten worden in onverdunde toestand verspoten. In enkele gevallen meenden
wij aan de rauwe wortelen enige smaakafwijking te constateren, doch wanneer de
monsters gekookt waren, kon men de behandelde wortelen niet van de onbehandelde
onderscheiden.
Bestrijding van kweek (Triticum repens L.)
Voor de bestrijding van monocotylen is een nieuw middel: trichlooracetaat (T.C.A.)
onderzocht. Dit middel kan zowel op de bovengrondse delen als op de stolonen op ge-
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ploegd land worden aangewend. Flinke regenval na de behandeling is gewenst. Het
middel maakt de grond gedurende twee maanden steriel, waarna een gewas kan
worden ingezaaid. De te gebruiken hoeveelheid moet op minstens 50 kg/ha worden
gesteld.
Spuiten-atomisen
Met een Hardy-motorspuitmachine (gerekend naar 1000 liter water per ha) en een
Urgent-atomiser (gerekend naar 100 liter water per ha) werden enkele vergelijkende
praktijkproeven genomen ter bestrijding van distels en boterbloemen. De voorlopige
resultaten met beide types machines zijn vrijwel eensluidend. Groeistoffen lenen zich
uitstekend voor verneveling. Vooral op de hogere gronden, waar het watertransport
soms op grote moeilijkheden stuit, heeft het vernevelen zeker perspectief. Meer dan bij
spuiten is men bij vernevelen sterk afhankelijk van de weersgesteldheid. Op zeer warme
dagen en bij een aanzienlijke thermiek kunnen de uiterst fijne deeltjes honderden meters
van de plaats van bestemming terecht komen en daar andere gewassen schade berokke
nen. Derhalve is het vernevelen in streken als b.v. het Westland voorlopig niet zonder
meer aan te bevelen.
ZAAIZAADONTSMETTINGSPROEVEN
Evenals voorgaande jaren werd een aanzienlijk aantal zaaizaadontsmettingsmiddelen
op hun fungicide en kiembeschadigende werking onderzocht.
Voor steenbrand in tarwe werden 53, voor stuifbrand in haver 60 preparaten beproefd.
De behandelde monsters werden op 7-10 proef boerderijen, verspreid over het gehele
land, uitgezaaid.
De kiembeschadigende werking werd nagegaan door het zaad met de normale en dubbele
dosis te behandelen en de monsters op verschillende tijden na de ontsmetting uit te
zaaien.
De na één-, twee- of meerjarig onderzoek goedgekeurde middelen werden in het bericht
over de ontsmetting van wintergranen opgenomen. Een aantal merken moest worden
afgekeurd, terwijl de rest voor verder onderzoek werd aangehouden.
LABORATORIUMONDERZOEK NAAR DE VATBAARHEID
VAN AARDAPPELRASSEN VOOR WRATZIEKTE
Aan de kwekers van nieuwe zaailingen werd bericht gezonden, dat zij hun monsters
konden inzenden in twee termijnen öf vóór 15 September öf tussen 15 September en
1 October.
In de eerste periode werden 776 monsters ingezonden en in de tweede 1477 monsters.
De behandeling bij intermiterende temperaturen van de 776 monsters verliep zonder
stoornis, daar onze koel- en verwarmingskast op deze hoeveelheid monsters is berekend.
De 1477 inzendingen van de tweede periode konden alleen in de koel- en verwarmings
kast worden geplaatst door de monsterbakjes in twee lagen op elkaar te plaatsen. Het
gevolg was, dat bijna alle monsters verschijnselen van „black heart" gingen vertonen,
tengevolge van zuurstofgebrek. Op 9 November 1948 moesten nieuwe monsters worden
gevraagd. Niettegenstaande deze tegenslag, hebben wij buitengewone resultaten ge
kregen; vermoedelijk door het grote aantal monsters (2253 stuks), dus door het grote
aantal bakjes, is de relatieve vochtigheid zo hoog geworden, dat wij slechts weinig be
hoefden te gieten. Er behoefden dus zeer weinig herhalingen te worden ingezet. De
kwekers hebben de uitslagen van het onderzoek reeds op resp. 27 Januari en 17 Februari
1949 ontvangen. Aan onze opgave van de vatbare rassen, hebben wij aan de kwekers
nu ook toegevoegd de resistente- en de grensrassen; zij krijgen nu dus een volledige
opgave van al hun ingezonden monsters.
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II. TUINBOUWGEWASSEN
FRUIT
APPEL
Schurftziekte (Venturia inaequalis (Cke) Aderh.)
Evenals het voorgaande jaar werden aan de praktijk waarschuwingen gegeven inzake
de bespuitingstijdstippen vóór de bloei. Deze waarschuwingen waren gebaseerd op:
1. het nagaan van de zwamontwikkeling, t.w. de tijdstippen van ascosporenuitstoting;
2. de knopontwikkeling van verschillende appel- en pererassen, waarover ons dagelijks
berichten werden verstrekt door de Studiekring voor Ecologie en Phaenologie ;
3. de regenverwachting, verstrekt door het K.N.M.I. te De Bilt. De zwamontwikkeling werd behalve op bladeren, afkomstig uit Wageningen, ook na
gegaan op bladeren, welke twee maal per week uit verschillende streken werden opge
zonden (Bangert, Goes, IJsselstreek, Noord- en Zuid-Limburg).
Hiermede werd het resultaat van het onderzoek van voorgaande jaren bevestigd, name
lijk dat de ascosporen in verschillende streken van het land vrijwel gelijktijdig vrij
komen. Dit maakt het geven van een waarschuwing vanuit één centraal waarschuwings
station mogelijk.
Het resultaat van het onderzoek naar de ontwikkeling van de schurftzwam vindt
men afgebeeld in onderstaande grafiek, afb. 15.

Afb. 15.

Op 7, 8, 9, 19 en 20 Maart vonden de eerste zeer geringe ascosporenuitstotingen plaats
op de kunstmatig bevochtigde bladeren, hetgeen practisch nog van weinig belang werd
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geacht. Dit werd per circulaire aan belanghebbenden medegedeeld op 22 Maart.
Naar aanleiding van een toename van het aantal vrijgekomen ascosporen op de kunst
matig bevochtigde bladeren, gedurende de laatste week in Maart, alsmede in verband
met de vergevorderde ontwikkelingstoestand van vele appel- en pererassen, kon op
28. Maart de eerste waarschuwing voor de praktijk worden gegeven. In deze waar
schuwing werd de verwachting uitgesproken, dat in de eerstkomende regenperiode de
eerste sporenuitstoting buiten zou plaats hebben. Een dergelijke uitstoting werd dan
ook in de eerste week van April geconstateerd, hetgeen voor de verschillende landstre
ken, afhankelijk van de eerste regenval, varieerde van 3-7 April.
Gedurende de rest van de maand April kon een steeds toenemende uitstoting van asco
sporen worden waargenomen. Aangezien deze uitstoting over het algemeen vrij continu
verliep, konden geen uitgesproken hoofd-ascosporen-vluchten worden onderscheiden.
Steeds werd na regenval gedurende deze periode een ascosporenuitstoting van betekenis
in de natuur waargenomen. Het is voor de bestrijding van de schurftziekte een ongun
stige factor geweest, dat belangrijke sporenuitstotingen juist gedurende de bloei van
vele appelrassen en van enige pererassen plaats hadden.
De vooral voor vele appelrassen langgerekte bloeiperiode had tot gevolg, dat de periode,
liggende tussen de laatste vóórbloei- en de eerste nabloei-bespuiting te groot is geweest,
waardoor een voldoende bedekking van de bladeren met een fungicide achterwege
moest blijven.
Op 19 April werd de fruittelers op het gevaar van een ascosporenuitstoting gedurende
de bloei gewezen.
Ook gedurende de maand Mei vonden geregeld sporenuitstotingen plaats, zowel bij de
kunstmatig bevochtigde bladeren als buiten onder natuurlijke omstandigheden na vol
doende regenval. Hoewel het uitstoten van ascosporen nog niet was geëindigd, moesten
de waarnemingen op 1 Juni worden gestaakt wegens een tekort aan waarnemingsmate
riaal. Een laatste waarschuwing aan de praktijk werd verstrekt op 11 Mei, waarin werd
aangeraden, de aandacht voor de schurftbestrijding niet te laten verslappen, vanwege
de verwachting, dat nog grote aantallen ascosporen zouden vrijkomen.
Uit eigen waarnemingen, alsmede uit de resultaten van een landelijke enquête, waar
aan ca 130 fruittelers deelnamen, is overduidelijk gebleken, dat bij de schurftbestrijding
vele teleurstellingen zijn geleden, door het niet op het juiste tijdstip toepassen van de
bespuitingen. Vooral de perioden van 3-7 April en die gedurende de bloei van verschil
lende appelrassen konden in dit opzicht als zeer critiek worden beschouwd.
Appelmeeldauw (Podosphaera leucotricha (Ell. et Everh.) Salm).
De meeldauw-aantasting is in vele streken, doch vooral in Zeeland, vrij ernstig geweest.
Vooral het ras Jonathan blijkt zeer vatbaar te zijn.
De bestrijding van deze ziekte vormt nog steeds een probleem.
Appelbloesemkever (Anthonomus pomorum L.)
Van deze kever werd weinig activiteit gemeld. Desondanks werd in verschillende streken
nogal wat DDT verspoten, zonder dat de telers zelf nagingen of zulks nodig was.
Uit de praktijk kwamen vragen over de mogelijkheid van menging van koperoxychlori
den met DDT-emulsie. Door tijdnood wilde men de eerste schurftbestrijding combineren
met een lang werkend middel tegen de appelbloesemkever. Na onderzoek bleek, dat bij
een aantal koperoxychloride-preparaten en bij een aantal DDT-emulsies menging moge
lijk is, doch dat dit niet bij aüe het geval is. Voor de praktijk zal het nodig zijn, ieder
geval afzonderlijk te onderzoeken.
Appelzaagwesp (Hoplocampa testudinea Klug.)
Het voorkomen der wespen werd gemeld uit St Truiden en Oudenbosch op 19 April, uit
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Barendrecht en Geldermalsen op 20 April, uit Wilhelminadorp en Haarlem op 21 April,
uit Aalsmeer en Utrecht op 22 April, uit Hoorn op 24 April, uit Noord-Limburg, het land
van Maas en Waal en Deventer op 25 April en uit Zundert, Eist, Oosterhout en Leiden
op 27 April. Gegevens uit de Noordelijke provincies ontbraken.
Larven werden waargenomen op 4 Mei te Olst, de Zuid-Hollandsche eilanden en WesterBlokker, op 5 Mei te Eist, op 10 Mei te Goes en op 11 Mei te Leiden.
De vlucht van de wespen duurde door het ongunstige weer vrij lang, waardoor het uit
komen der eitjes op zeer verschillende tijdstippen viel, hetgeen moeilijkheden opleverde
bij het bepalen van het juiste bestrijdingstijdstip.
De schade, door de appelzaagwesp aangericht, is vooral op laatbloeiende rassen in ver
schillende streken nog vrij aanzienlijk geweest.
Bloedluis (Eriosoma lanigerum Hausm.)
Bloedluis-aantastingen bleken in 1949 algemeen ernstig te zijn. De bestrijding vormt
op de meeste plaatsen nog een probleem. Vroeg in het jaar met parathion of nicotine
bespoten bomen vertoonden nog de minste aantasting.
Hoewel in sommige streken de sluipwesp Aphelinus mali Haid, actief bleek, blijkt
deze toch een zo sterke aantasting niet te kunnen tegengaan.
Ametastegia glabrata.
Op enkele bedrijven in de kring Rotterdam werd een vrij aanzienlijke schade aange
troffen, welke was veroorzaakt door larven van Ametastegia glabrata Fall., een blad
wesp. De groene bastaardrupsen boren zich in de herfst in appels, die juist geoogst
zullen worden. Het insect leeft op Rumex-soorten, doch wordt ook op Polygonum en
distels en op Salix aangetroffen. In het najaar zoeken de bastaardrupsen een overwinte
ringsplaats. Zij schijnen een merkwaardige voorkeur voor appels te hebben. De larven
begeven zich via de stam naar de vruchten. Het is niet uitgesloten, dat ze zich ook
rechtstreeks naar vruchten begeven, die aan laaghangende takken in het gras hangen.
Ook appels, die in de boomgaard in kisten staan, kunnen worden aangetast. Als be
strijdingsmiddel wordt aangeraden de grond onder de vruchtbomen vrij van onkruid
te houden of de stammen te voorzien van lijmbanden.
Stamborende Tortricide.
De stamborende Tortricide, Emarmonia formosana Scop., reeds bekend als een ernstige
beschadiger van perzik en Prunus-stammen, werd nu eveneens in de stam van appels
in Hoorn aangetroffen.
Rhynchites aequatus.
In Alphen (N.B.) en Lage Mierde (N.B.) boorden de snuitkevertjes (Rhynchites aequa
tus L.) jonge appelvruchten aan, zodat deze afvielen. De normale waardplant schijnt
niet de appel te zijn. Volgens Everts zijn de lijsterbes en de meidoorn de oorspronkelijke
waardplanten.
Rhynchites pauxillus Germ.
Deze kevertjes ontvingen wij uit Goes en Vlaardingen. Zij zetten de eieren af in de
bladsteel en de hoofdnerf van appel- en pruimebladeren. De larve vreet een korte mijn
in de steel of in de nerf, zodat vroegtijdige bladval het gevolg is.
Vooral voor rotenon schijnen deze kevertjes zeer gevoelig te zijn. Men dient hiermede
ongeveer tien dagen na de bloei te stuiven bij warm en zonnig weer, wanneer de kevertjes
actief zijn.
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Bladrollers
In verschillende streken van het land hebben bladrollers nogal schade aangericht, vooral
aan bewaarappels als Present van Engeland en Schone van Boskoop, die vaak door de
beschadiging van de opperhuid voor het koelhuis ongeschikt zijn geworden.
Mineermotje
In St Anna Parochie kwam in een aanplanting van vrij jonge appelstruiken een hevige
aantasting van mineermotjes voor, waarschijnlijk een Nepticula-soort. Hoewel schade,
door deze motjes veroorzaakt, zelden voorkomt, was dit hier toch wel het geval. Ver
schillende struiken werden zo hevig aangetast, dat ze geheel bruin werden.
Appelbladgalmug (Dasyneura mali Kieff.)
In een fruitkwekerij in het district Aalsmeer kwam de appelbladgalmug in vrij ernstige
mate voor.
Grote dennensnuitkever
In Sterksel (N.B.) werd een grote appelaanplant, welke het vorige jaar op een ontginning
van dennenbos werd aangelegd, benevens het omgevende naald- en loofhout, in zeer hevi
ge mate aangetast door de grote dennensnuitkever, Hylobius abietis L., welke de schors
van stam en takken aanvreet. De aantasting was van dien aard, dat vele jonge appel
boompjes afstierven. Een dergelijke hevige aantasting is vooral hieraan te wijten,
dat men de stobben van de coniferen tijdens de ontginning heeft laten zitten. Deze
stobben vormen namelijk een ideale broedplaats voor de kevers.
Inzake de bestrijding werden in het biologische laboratorium enige gevoeligheidsproeven
met dit insect gedaan. Daar het bekend is, dat dit insect moeilijk te bestrijden is, werden
hoge concentraties gebruikt. Succes werd verkregen met Hexyclan-mengolie 50 % HCH,
1 op 250 en Parathion 7| %-emulsie, 1 op 250. (Beide middelen zijn verspoten met een
hechter). Mogelijk geven ook lagere concentraties nog voldoende resultaten. Ca-arsenaat
2 op 100 was in het laboratorium onvoldoende werkzaam. Op het betreffende bedrijf
zijn bespuitingen met Calciumarsenaat uitgevoerd, terwijl aangeraden werd de appelaanplant gedeeltelijk te omgeven door een diepe, stijle greppel.
Oculatie-sterfte
In een vruchtboomkwekerij in Limburg braken appel-oculaties af op een plaats, waar
zich kleine meestal dwarse scheurtjes bevonden. De plekken, waarop deze scheurtjes
voorkwamen bevonden zich alle op dezelfde hoogte en meestal aan de noordzijde. Ver
ondersteld wordt, dat de vorst in het begin van Mei deze beschadigingen heeft ver
oorzaakt.
Vorstschade aan vruchten
Vorstschade aan vruchten is eerst goed te zien bij het groter worden der vruchten
(vorstneuzen). Uit enige plaatsen werd schade vermeld bij de rassen James Grieve en
Schone van Boskoop.
PEER
Schurft ( Venturia pirina Aderh.)
Waarnemingen met betrekking tot de ontwikkeling van deze schimmel konden in 1949
niet worden verricht wegens het ontbreken van voldoende bladmateriaal.
Perebloesemkever (Anthonomus cinctus Kollar)
Op 12 September werd via de radio het sein gegeven om met de bestrijding van de
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perebloesemkever te beginnen. Wat het actief worden der kevers betreft, werd dit jaar
de rijpingsvreterij in Groningen een week eerder dan in andere gebieden geconstateerd.
Alle overige meldingen over de activiteit waren gedateerd op 10 September, alsmede
een melding uit St Truiden (België).
In overleg met Zeeland's Proeftuin werd als uiterste datum om te spuiten 17 September
vastgesteld.
Perezaagwesp (Hoplocampa brevis Klug.)
Het blijkt, dat de vrees voor een verdere uitbreiding van perezaagwesp-aantasting niet
ongegrond is geweest. Uit verschillende delen van het land kwamen hierover berichten
binnen (Barendrecht, Zierikzee, de Bangert, Barneveld, Frederiksoord, Winschoten).
De activiteit viel in sommige gebieden samen met die van de pruimezaagwesp. De data,
waarop de eerste larven zijn gevonden, waren: 20 April te Barendrecht, 25 April in de
Bangert, 26 April te Amerongen en Frederiksoord en 27 April te Zierikzee.
Het vinden van de aantasting levert weinig moeilijkheden op, daar de eitjes bij doorvallend licht gemakkelijk te zien zijn. Hierdoor is de aantasting gemakkelijker vast te
stellen dan bij de appelzaagwesp, waarbij men de kelkjes stuk voor stuk moet bekijken.
Bij de peer kan men hele trosjes tegelijk „schouwen".
In Noord-Holland veroorzaakte deze parasiet plaatselijk een aantasting van 90 %.
Te vermelden valt hieromtrent nog, dat de larven in verschillende streken reeds uit
kwamen vóór het geheel afbloeien der bomen, hetgeen, met het oog op het gevaar van
bijenvergiftiging de bestrijding bemoeilijkte. Geadviseerd werd te wachten tot een groot
aantal larven is uitgekomen en dan in de avonduren met rotenon-bevattende middelen
te spuiten.
Slakvormige bastaardrups (Caliroa limacina Retz.)
Deze trad in het zuiden van het land in verschillende boomkwekerijgewassen (vooral
peren) in sterke mate op en richtte veel schade aan. Op 28 Augustus werd via radio en
pers een bericht over de bestrijding van dit insect verspreid.
Pereringworm (Agrilus sinuatis Oliv.)
De pereringworm trad in Noord-Holland allerwege hevig op, zelfs op jonge bedrijven.
De schade bleek zeer omvangrijk.
Perethrips (Taeniothrips inconsequens Uzel)
De in 1948 in Terwolde (O.) begonnen ernstige aantasting van appel, peer en pruim
door de perethrips werd in 1949 geobserveerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van houten
vangbakken, waarin het uit de grond te voorschijn komen der thripsen kan worden
waargenomen. De eerste thripsen werden waargenomen op 23 Maart, terwijl zij in de
gemengde knoppen het eerst op 30 Maart werden waargenomen. Na 15 April werden
geen thripsen meer waargenomen. Direct bij het eerste verschijnen werden proefbespuitingen met DDT-emulsies en een parathionbevattend middel uitgevoerd. Deze be
spuitingen, welke na ca 10 dagen nog eens werden herhaald, hebben een volkomen af
doend resultaat opgeleverd. De contrôle-bomen werden ernstig aangetast.
Ook in Heerhugowaard is een ernstige aantasting geconstateerd. Hier was het te laat,
om nog bestrijdingsmaatregelen toe te passen.
Perebladgahnug (Dasyneura pyri Pers.)
In de kringen Hoorn en Utrecht kwam een vrij ernstige aantasting voor van de pere
bladgahnug.
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Waterjuffer
Peretakken met een merkwaardige regelmatige beschadiging ontvingen wij uit Hoorn.
Toevalligerwijze ontdekten wij, dat uit deze takken Odonaten-larfjes te voorschijn kwa
men. Deze zijn opgekweekt met behulp van Daphnia's. Tenslotte slaagden wij erin, één
waterjuffer op te kweken, die tot de soort Lestes viridis Lind, behoorde. Reeds eerder
waren wij met behulp van de literatuur op het spoor gekomen van deze soort. Wij ont
vingen ook elzen- en lijsterbestakken met deze beschadigingen, ontstaan door de ovipositie van deze waterjuffer.
PRUIM
Loodglans (Stereum purpureum Pers.)
De loodglansziekte trad in 1949 weer sterk op. Behalve pruimen worden ook appel- en
perebomen ernstig aangetast.
Hagelschotziekte
Op sommige bedrijven in het district Roosendaal werden ernstige aantastingen door
hagelschotziekte aan pruimen waargenomen. Men kreeg daar de indruk, dat deze ziekte
dit seizoen heviger optrad dan in vorige jaren. Vooral Reine Victoria en Reine Claude
d'Althan werden aangetast.
Pruimezaagwesp (Hoplocampa minuta Christ. ; H. flava L.)
Het blijkt, dat de pruimezaagwesp dit jaar in vrijwel het gehele land is waargenomen;
van sommige plaatsen werd melding gemaakt van het voorkomen van de beide soorten,
namelijk in de Bangert, Harlingen, Winschoten, Krimpener- en Hoekse Waard.
Het verschijnen der wespen werd gemeld uit Barendrecht (13 April), Wilhelminadorp en
Groningen (14 April), Ooster-Blokker (15 April), Boskoop en Lent (16 April). Een grote
stroom van meldingen kwam binnen op 19 April uit Harlingen, Hoorn, Vught, Geldermalsen, Deventer en Hoogkarspel. Op 21 April volgde nog Terwolde. Gegevens uit
Limburg ontbraken. Terwijl reeds op 16 April te St Truiden de eerste larven waren ge
constateerd, was dit in ons land het geval op 22 April (Apeldoorn). Hierna volgden
Dordrecht (24 April), Klaaswaal (25 April), Bemmel (26 April), Utrecht, Leiden, Hees,
Zundert en Mierlo (27 April).
De aantasting door de pruimezaagwesp is op verschillende percelen van ernstige aard
geweest.
Pruimemotje (Ernarmonia [Grapholita] funebrana Treitschke)
Op de Zuid-Hollandse eilanden werden in Reine Victoria vrij veel aangetaste vruchten
waargenomen. Op Schouwen werd vooral op het ras Tonneboer een sterke uitbreiding
geconstateerd.
In Noord-Holland en de Betuwe viel de aantasting dit jaar erg mee.
Pruimebladgalmug (Dasyneura tortrix Loew.)
In verwarmde warenhuizen, waar deze parasiet vorig jaar ernstig schade deed, werd in
1949 geen schade meer waargenomen, nadat de grond er vóór de bloei met HCH was
behandeld. In enige onbehandelde koude kassen kwam nog aantasting voor.
Anisandrus dispar
In Terwolde veroorzaakte Anisandrus dispar F. het doodgaan van verscheidene pruimebomen. Het betrof steeds bomen, die verzwakt waren door het zwaar dragen gedurende
de laatste jaren.
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PERZIK EN DRUIF
Perzikscheutboorder (Anarsia lineatella Zeil.)
In Hees werd op twee bedrijven een ernstige aantasting van perziken door de perzik
scheutboorder aangetroffen.
In het Westland bleek, dat bespuitingen met nicotine en parathion zeer effectief werken;
jammer was het, dat verschillende kwekers niet tijdig genoeg hadden gespoten, zodat
op verschillende bedrijven dit jaar weer aantasting werd waargenomen. Van een uit
breiding van betekenis in vergelijking met 1948 is dit jaar geen sprake geweest.
Botrytis soort
In het Westland werden verschillende druivenkassen benut voor het drogen van tabaks
bladeren, waardoor de luchtvochtigheid in deze kassen zeer verhoogd werd. Het gevolg
was dan ook een sterk optreden van meeldauw en Botrytis.
Thrips en spint
In het Westland werd veel parathion tegen thrips verstoven.
Ook werd zeer veel gebruik gemaakt van parathion-aerosols tegen spint en thrips. Dit
laatste geschiedde echter uitsluitend door de handelaren in bestrijdingsmiddelen zelf,
met het oog op het daaraan verbonden gevaar.
RODE BES
Bangertse ziekte ( Verticillium soort)
In Noord-Holland vormt deze ziekte nog steeds een belangrijk probleem. Een afdoende
bestrijdingswijze is nog niet gevonden.
Sesia (Aegeria) tipuliformis Clerck.
Ook de schade, door dit insect veroorzaakt, vormt nog een belangrijk probleem in de
Noord-Hollandse bessencultuur. De aantasting is ook in Limburg geconstateerd.
KRUISBES
Amerikaanse kruisbessenmeeldauw {Sphaerotheca mors uvae [Schwein] Berk. et Curt.)
Deze ziekte werd dit jaar op verscheidene plaatsen waargenomen. In enige gevallen
bleek, dat een overbemesting met nitraatstikstof het optreden der ziekte bevordert.
Roest (Puccinia Pringsheimiana Kleb.)
Het optreden van deze roestschimmel werd veel waargenomen. •
AARDBEI
Aardbeibloesemkever ( Anthonomus rubi Herbst)
ïn verschillende aardbei-streken werd een actief optreden van deze kevertjes waar
genomen.
Vreterij aan aardbeiwortels door keverlarven
In' vele aardbei-streken werd grote schade ondervonden van wortelvreterij door kever
larven; in vele gevallen had men hier te doen met Otiorhynchus sulcatus F. of O.ovatus L.
De kevers verschijnen dikwijls van Mei tot in Juni. In Juli en Augustus leggen de wijfjes
de eieren in de grond dicht bij de voedselplant. De larven voeden zich met de planten
wortels. Behalve aardbeien worden tal van andere gewassen aangetast.
De bestrijding van kevers en larven is practisch niet mogelijk; hoewel er reeds vele bestrijdingsproeven zijn genomen, werd nooit een afdoend resultaat bereikt. Het enige,

37

wat men kan doen is het vangen van de kevers, die zich overdag schuil houden onder
bladeren en stenen.
Wellicht zal in de toekomst resultaat bereikt kunnen worden met een lokmiddel, be
staande uit natriumfluoorsilicaat en appelschillen, waarmede in Boskoop goede resul
taten zijn bereikt.
Bladluis
In Heiloo werd een perceel aardbeien zo ernstig door bladluizen beschadigd, dat van
een totale mislukking van het gewas gesproken kon worden.
Ophonus pubescens Muil.
Deze kevertjes traden omstreeks begin Juni massaal op in de omgeving van Vlissingen.
Speciaai aardbeien moesten het ontgelden; de vruchten werden waardeloos door het
afvreten der pitjes.
Phytobius comari
Het snuitkevertje Phytobius comari Herbst, veroorzaakte te Paterswolde schade aan
aardbeien onder glas, door vreterij aan het blad.
WALNOOT
Diaporthe juglandina
Uit bruine plekken in de bast van een aantal ingezonden walnoot-takken, waarvan er
enige ten dele waren afgestorven, werd het pycnide-stadium van Diaporthe juglandina
Nits opgekweekt.
BRAAM
Septoria rubi
Kleine gele bladvlekjes bij braam bleken te zijn veroorzaakt door Septoria rubi Westd.
FRUIT ALGEMEEN
»
Monilia
Er kwam dit jaar vrij veel Monilia voor in het fruit. Op sommige bedrijven werden zelfs
ernstige aantastingen waargenomen. Na de regen van begin Augustus is er veel fruit
gebarsten, wat aanleiding gaf tot het optreden van deze zwam. Tevens waren er grote
aantallen wespen aanwezig, welke door hun beschadigend optreden de aantastingen wel
in de hand zullen hebben gewerkt.
In een op 26 Augustus via radio en pers verspreid bericht werd geadviseerd om afge
vallen en aangetaste vruchten te verzamelen en te vernietigen, teneinde infectie van nog
gezonde vruchten te voorkomen.
Op enige plaatsen bleek het fruitverlies tengevolge van de Monilia-aantasting ca 50 %
te bedragen.
Kopergebrek
In Zuid-Oost-Overijssel is in appel en peer Cu-gebrek geconstateerd, voornamelijk op
veengrond en lichte zandgrond. Tot nu toe was dit alleen bekend in Drenthe.

GROENTEN
ASPERGE
Aspergeroest
Bij de bestrijding van deze schimmel worden twee wegen gevolgd, namelijk het zoeken
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naar voor roest resistente rassen en het zoeken naar een goed bestrijdingsmiddel. Men
meende in Amerika dat Mary Washington resistent was, doch dit blijkt voor Nederland
niet het geval. Mary Washington wordt wel aangetast, maar de ziekte treedt pas later
op dan bij Roem van Brunswijk.
Dit jaar zijn de middelen Fermate, Dithane D14 en koperoxychloride op hun werking
tegen de roest onderzocht. Aan het eind van het seizoen waren de 9 maal met Dithane
D14 bespoten rijen nog normaal groen, terwijl de andere aspergeplanten van het veld
volkomen waren afgestorven. Op grond van deze resultaten zullen verdere proefnemin
gen worden genomen.
Aspergevlieg. Controle op wettelijke maatregelen
In verband met de grote schade, die de aspergevlieg bij niet tijdig ingrijpen aan het
aspergegewas kan veroorzaken, bleek het gewenst in die gemeenten, waar de asperge
teelt van belang is, doch de aspergevlieg nog niet of in geringe mate optreedt, de Aspergevliegwet 1948 met uitzondering van artikel 4 !), bij voorbaat af te kondigen. Dit is ge
schied in de gemeenten Asten, Bergen op Zoom, Breda, Haelen, Halsteren, Maasbracht,
Maasniel, Meerlo, Melick en Herkenbosch, Oploo ca, Ossendrecht, Roggel, Swalmen,
Venraay, Vlijmen, Woensdrecht, Wouw en Zeeland. In deze gemeenten zal voorlopig
alleen controle worden uitgeoefend op de in Artikel 5 2.) van de Aspergevliegwet ge
noemde bestrijdingsmaatregel. Deze maatregel is zuiver preventief en moet, afgezien
van het optreden van de aspergevlieg, tot een normale goede bedrijfsvoering worden
gerekend.
Tevens werd in de gemeenten Wijchen, Overasselt en Neer, waar de aspergevlieg wel
schadelijk optreedt, de gehele Aspergevliegwet 1948 van kracht.
Bij de controles op de naleving van de Aspergevliegwet bleek dat de telers in het alge
meen de verplichte bestrijdingsmaatregelen goed hadden uitgevoerd. Een enkele maal
is gewaarschuwd, wanneer een verwaarloosd veld niet op de voorgeschreven wijze werd
behandeld. Ook het uitsteken en verbranden van het aspergeloof voor 1 December liet
op sommige plaatsen nog te wensen over.
x)

Artikel 4

1. Onze Minister kan bepalen:
a. dat de door de aspergevlieg aangetaste stengels vóór of op een bepaalde datum moeten wor
den verwijderd en/of dat gedurende een bepaald tijdvak de aangetaste stengels moeten worden
verwijderd, zodra de aantasting zich openbaart;
b. dat het verwijderen der onder a bedoelde aspergestengels moet geschieden door deze uit te
trekken of af te snijden tot op een zodanige diepte in de grond, dat de in de stengels aanwezige
aspergevliegen worden verwijderd;
c. dat alle aspergestengels vóór een bepaalde datum, gelegen tussen 30 September en 31 De
cember, geheel moeten worden uitgetrokken of afgesneden;
d. dat de krachtens het bepaalde onder a en c verwijderde stengels of delen van stengels on
middellijk na de verwijdering moeten worden vernietigd;
e. dat andere door hem aan te geven methoden of middelen, die door wetenschap en practijk
ter verdelging van de aspergevlieg deugdelijk worden geacht, moeten worden toegepast.
2. Bepalingen als bedoeld in het eerste lid, worden in de krachtens artikel 2 aangewezen ge
meenten ter algemene kennis gebracht op de wijze, in de leden 2 en 3 van dat artikel bepaald
en worden terstond na deze bekendmaking van kracht.
2)

Artikel 5

1. De gebruiker van een perceel, waarop zich aspergeplanten bevinden, die niet meer worden
gestoken, is verplicht er zorg voor te dragen, dat dit perceel vóór de eerste April van het jaar,
volgend op het jaar, waarin voor de laatste maal is gestoken, op zodanige wijze wordt be
handeld, dat de aspergeplanten worden gedood.
2. Ten aanzien van percelen, waarop niet meer is gestoken in het jaar, voorafgaand aan het
jaar, waarin de gemeente of het gedeelte van de gemeente, waarbinnen zij zijn gelegen, krachtens
artikel 2 is aangewezen; moet de in het vorig lid bedoelde behandeling plaats vinden vóór de
eerste April van het jaar, waarin de aanwijzing is geschied.
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Verwacht mag worden, dat, mits alle telers hun volle medewerking verlenen, door deze
verplichte bestrijdingsmaatregelen de aspergevlieg over enige jaren in Noord- en MiddenLimburg en in Wijchen niet schadelijk meer zal optreden.
KOMKOMMER
Kortschildkevers
Wederom werd schade aan komkommerplanten veroorzaakt door een tweetal kortschild
kevers, Trogophloeus elongatulus Erich, en Tr.pusillus Grav.. Tr.pusillus bleek om
streeks half Mei het meest talrijk te zijn in komkommer-rijen in de kring Aalsmeer.
De kevertjes zijn bij warm weer actief, zij zijn dan met behulp van derris en nicotine
goed te bestrijden. Met Trogophloeus pusillus wordt wederom een soort toegevoegd aan
de komkommer-beschadigende kortschildkevers.
KOOL
Koolgalmug
Evenals in 1948 werden in Hoorn, St Paneras, Heer en Wageningen weer waarnemingen
omtrent de drie vluchten van de koolgalmug gedaan. Op grond van deze waarnemingen,
aangevuld met de waarnemingen omtrent de eiafzetting, werden de radio- en pers
berichten opgesteld. In totaal werden er acht berichten verzonden.
In 1949 werden drie scherp van elkaar gescheiden vluchten waargenomen. De eerste
vlucht duurde van 23 Mei tot 1 Juli; aan het begin, tijdens de top en aan het eind van
de vlucht werden berichten verzonden. In Noord-Holland was de schade niet groot; er
was nog geen bloemkool uitgeplant en op de bedden en in de bakken werd regelmatig
gespoten. De tweede vlucht begon op 19 Juli en duurde tot 8 Augustus. Op 28 Juli werd
de top van de vlucht bereikt, toen er in de 20 vangbakken in Hoorn 267 muggen werden
gevangen. Ook voor de tweede vlucht werden drie berichten verzonden.
De eerste muggen van de derde vlucht werden op 18 Augustus gevangen en het bericht
omtrent het einde van deze vlucht werd 8 September verzonden. .
Over het algemeen is de aantasting in het veld tijdens de tweede en derde vlucht mee
gevallen. Op sommige plaatsen heeft de derde vlucht nog wat schade veroorzaakt.
Ter bestrijding werden tot dusver aanbevolen de middelen pyridinezeep en nicotinezeep ;
deze middelen moesten om de vier dagen verspoten worden. Nadat gebleken was, dat
parathion-preparaten zeer goede resultaten opleverden, werd nagegaan of en in hoeverre
het mogelijk is de tijdsperiode van vier dagen tussen de bespuitingen te vergroten. Be
spuitingen met het middel Fosferno (conc. 0,025 %) werden om de 4, 6, 8 en 10 dagen
uitgevoerd. Bij de controle was het percentage draaihartigheid resp. 0, 0, 0,69 en 3,7;
onbehandeld 58,6 %. Door gebruik te maken van een parathion-preparaat, dat goed
koper is dan pyridinezeep, zouden de onkosten der bestrijding belangrijk worden ver
minderd, mede omdat men waarschijnlijk een geringer aantal malen behoeft te spuiten.
Koolvlieg
De waarnemingen omtrent het verloop van de eerste vlucht werden op twaalf plaatsen,
waar in 1948 een depót was aangelegd, verricht. In ieder depót bevonden zich ca 100
poppen van de koolvlieg. Uit deze waarnemingen bleek weer, dat de vliegen, uitge
zonderd in Friesland, Groningen en de koolstreek van Noord-Holland, practisch syn
chroon verschijnen.
Het eerste bericht werd op 14 April verzonden; hierin werd medegedeeld, dat met uit
zondering van de provincies Groningen en Friesland en de koolstreken in Noord-Holland,
de koolvlieg in geheel Nederland actief was geworden. Voor Friesland, Groningen en de
koolstreek in Noord-Holland werd het bericht 19 April verzonden. Op 29 Juni konden de
bestrijdingsmaatregelen worden gestaakt in verband met het einde van de eerste vlucht.
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Deze eerste vlucht van de koolvlieg heeft lang geduurd en op vele plaatsen werd vrij
ernstige schade ondervonden, wanneer althans niet of niet op tijd bestrijdingsmaat
regelen waren genomen.
Naast de reeds bekende middelen Sublimaat, vbc en DDT-emulsie werden in de proeven
HCH-spuit en -stuif en een parathion-preparaat opgenomen.
Met deze nieuwe middelen werden zeer gunstige resultaten verkregen. In een van de
proeven, waarbij eenmaal 2-5 gram HCH-stuif 5 % bij de voet van de plant werd ge
bracht, werd geen enkele plant aangetast (onbehandeld 66 %). In verband met de
smaakbe'invloeding zullen op percelen, waar de bestrijding met HCH-stuif wordt uit
gevoerd, het volgende seizoen waarschijnlijk geen wortelgewassen meer geteeld kunnen
worden. Onderzocht zal worden of met reukloos HCH dit bezwaar kan worden opge
heven.
Tortrix
Van drie verschillende plaatsen, namelijk Gouda (Maart); St Paneras (April) en Amstel
veen (April), ontvingen wij materiaal van een Tortricide, die als rups jonge koolplanten
ernstig beschadigde. Wij kweekten uit de rupsen Tortrix costana Schiff, op. Wij kenden
deze soort van koolzaad, doch de laatste jaren komen er klachten over de beschadiging
van koolplanten.
Vallers
Volwassen planten van een bepaald spruitkoolras vertoonden bij de stengelvoet een
ernstig zieke plek, tengevolge waarvan de planten wegvielen. Verschillende percelen
vertoonden een grote uitval. Op bovenbedoelde zieke plekken waren in grote getale
pyeniden van Phoma Ungarn (Tode) Desm. aanwezig. Het zaad was ontsmet met een
droogontsmettingsmiddel.
Bladvlekken
Voornamelijk op de oudste bladeren van spruitkool kwamen ronde vlekken voor met een
een lichtbruin centrum en blauwachtig-groene randpartijen. In deze randen waren veelal
concentrische ringen waarneembaar, waarin vele kleine zwarte puntjes zichtbaar waren.
Dit bleken de peritheciën te zijn van Mycosphaerella brassicicola (Fr.) Lindau, van welke
zwam ook een ongeslachtelijke vorm bekend is, namelijk Phyllosticta brassicicola Mc Alpi
ne. Wanneer vele vlekken op een blad aanwezig zij n, nemen de gedeelten tussen de vlekken
een gele kleur aan. Vooral de oudste bladeren worden aangetast, maar ook bloemstengels,
kelkblaadjes en hauwen; zaden schijnen zelden aangetast te worden.
Rhizoctonia
Van jonge bloemkoolplanten was de stengelvoet verdroogd en ingesnoerd, zo, dat het
ondereinde over een bepaalde afstand dunner was dan het daarboven gelegen stengeldeel.
Deze planten waren aangetast door Hypochnus solani Prill et Delacz. (Rhizoctonia solani
Kühn). Er bestaan van deze zwam verschillende rassen, o.a. een ras, dat op kool voor
komt. Dit ras tast aardappelen niet aan.
PEEN
Meeldauw (Erysiphe umbelliferarum de Bary)
Uit Monster ontvingen wij een monster peen, waarvan de bladeren bedekt waren met
een wit schimmelpluis van Erysiphe umbelliferarum de Bary. Deze meeldauw op peen
werd reeds waargenomen in Zwitserland, Roemenië en Rusland. Er schijnen biologische
rassen van deze schimmel te bestaan, maar veel bijzonderheden daaromtrent zijn nog
niet bekend.
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Alternaria-rot
In kuilen opgeslagen peen vertoonde rotplekken in het kopgedeelte, soms ook aan de
zijkanten. Uit de zieke plekken kweekten wij op Stemphylium radicinum (M., Dr. et E.)
Neerg. (= Alternaria radicina M., Dr. et E.), zie ook Jaarverslag 1938, blz. 18.
Smeul (Stemphylium radicinum)
Dezelfde zwam troffen wij aan op jonge peenplantjes, waarvan de oudste bladeren geel
werden en afstierven. Aangezien S. radicinum niet zelden op het zaad aanwezig is, is
ontsmetting van het zaad zeer wenselijk.
PETERSELIE
Ceutorhynchus terminatus Herbst.
Midden Juni werd op twee plaatsen ('s-Gravenland en Sappemeer) schade aan peterselie-plantjes veroorzaakt door Ceutorhynchus terminatus Herbst. De aangetaste plantjes
vertoonden een kleine gal aan de stengelvoet, waarin de larve zich bevond. Ook in de
jaren 1938 en 1942 trad deze soort schadelijk bij peterselie op. Zie Jaarverslag P.D. 1938,
p. 29 en 1942, p. 24. Bestrijding van dit euvel is door de verborgen levenswijze der
larven niet mogelijk.
PREI
Preimot
De waarnemingen omtrent de vluchten van de preimot werden dit jaar overgenomen
van Dr Maan. In Heiloo en Wageningen werden deze waarnemingen verricht, waarbij
gebruik werd gemaakt van gazen kooien als depót. In 1949 werd alleen gewaarschuwd
bij het verschijnen van de tweede vlucht preimotten, aangezien deze de grote schade in
de consumptieprei veroorzaakt. Het is echter gebleken, dat voor de uien- en preizaadteelt de eerste vlucht de voornaamste schade veroorzaakt. Het ligt in de bedoeling in
de toekomst ook bij het verschijnen van de eerste vlucht een waarschuwing te verzenden.
In 1949 duurde de tweede vlucht van de preimot van 20 Juni tot 4 Augustus.
UI, SJALOT
Valse meeldauw
Tegen de valse meeldauw blijken de koperpreparaten niet altijd even gunstig te werken.
Veelal wordt geen enkel resultaat van koperbespuitingen geconstateerd. Naast koper
preparaten werden Dithane D14 + zinksulfaat -)- kalk en Fermate beproefd. Met
Dithane D14 -f zinksulfaat -|- kalk waren de resultaten zeer gunstig, wat o.a. in een
meeropbrengst tot uiting kwam. De kopermiddelen leverden geen resultaat op en werk
ten bovendien groeiremmend. Fermate leverde slechts een gering resultaat op.
SLA
Rottingsverschijnselen bij de bladvoeten
Tussen de aanwezige witte schimmeldraden kwamen zeer vele, maar kleine (zo groot
als mosterd-zaadjes) Sclerotien voor, die behoorden tot de zwam Sclerotinia minor
Jagger, de oorzaak van deze rotting. Ook andijvie kan worden aangetast.
VELDSLA
Phoma
Jonge plantjes vertoonden rotte hoofdwortels, een verschijnsel, dat"overeenstemming
vertoonde met „bietenbrand". Op deze worteltjes en naderhand ook op de vochtig
gelegde blaadjes vonden wij pycniden van een ons niet nader bekend geworden Phomasoort. Op het zaad, waaruit deze planten afkomstig waren, troffen wij soortgelijke
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pycniden aan. Vermoedelijk is dit dezelfde Phoma-soort, die wijlen Mej. Dr L. C. Doyer
vermeldde in haar publicatie „Leitfaden zur Untersuchung des Saatgutes auf seinen
Gesundheitszustand", S. 42. Zaadontsmetting en vruchtwisseling kan schade voorkomen.
SPINAZIE
Verticillium-soort
Evenals het vorige jaar werden in monsters spinaziezaad bij keuring voor export zaden
aangetroffen, waarop zeer kleine zwarte Sclerotien aanwezig waren. Na enige tijd in een
vochtige ruimte gelegen te hebben, ontwikkelden zich op dergelijke zaden sporendragers
van een Verticillium soort, waartoe ook bovenbedoelde kleinere Sclerotien zullen behoren.
Spinazieplanten, lijdende aan een verwelkingsziekte, zijn voor zover bekend, ons nooit
ter onderzoek aangeboden.
Smeul (Pythium-soort)
Kiemplantjes waarvan de worteltjes gingen rotten, waren aangetast door een Pythiumsoort; 50% viel weg. Deze partij was gegoten met slootwater; verscheidene andere
partijen in dezelfde omgeving, die gegoten waren met water uit de waterleiding, hadden
er geen last van.
TOMAAT
Bacterie-verwelkingsziekte
Uit enkele plaatsen ontvingen wij weer tomatenplanten, die leden aan bacterie-ver
welkingsziekte, veroorzaakt door Corynebacterium michiganense (Sm.) Jensen = Aplanobacter michiganense E. F. S. Zie ook Jaarverslagen P.D. 1939-38 en 1941-32.
GEBREKSVERSCHIJNSELEN IN GROENTEN
Tijdens observaties wat betreft het voorkomen van gebreksverschijnselen in groenten,
werd in de omgeving van Sloten materiaal aangetroffen van:
mangaangebrek in bloemkool, komkommer en tomaat (sterke chlorose in de jongste
bladeren),
magnesiumgebrek in tomaat, waarvan de verschijnselen zich juist in de oudste bladeren
uiten.
In het Westland werd aangetroffen:
mangaangebrek in andijvie, sla en kroten.

BOOMKWEKERIJGEWASSEN
CONIFEREN
Strophosomus melanogrammus
Uit Anloo ontvingen wij enige exemplaren van Strophosomus melanogrammus Först. In
de bosbouw ondervindt men zo, nu en dan schade van dit snuitkevertje. In het onder
havige geval werden 5-jarige douglas- en sitkasparren vernield door vreterij aan bast
en naalden. Stroph. melanogrammus (= Stroph. coryli F.) is nauw verwant aan de soms
ook schadelijk optredende Stroph. rufipes Steph. ; zelfs is de identiteit dezer beide
soorten niet geheel zeker. Er bestaat een vermoeden, dat Stroph. melanogrammus zich
parthenogenetisch voortplant, terwijl ook de wijfjes van deze soort in copula gevonden
zijn met mannetjes, die kennelijk Stroph. rufipes-exemplaren waren. In Engeland werd
deze kwestie nader onderzocht, resultaten van dit onderzoek zijn ons niet bekend.
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Pissodes notatus
Twee gevallen van ernstige schade aan jonge Oostenrijkse dennen door Pissodes notatus
F., resp. te Burgh op Schouwen en op Goeree, kunnen hier vermeld worden. Beide ge
vallen deden zich in de duinen voor; verspenen der jonge dennen en de droogte waren
oorzaak van het kwijnen der planten. De wijfjes leggen namelijk de eieren bij voorkeur
in stervend plantsoen.
Steganoptycha nanana
Op 31 Mei ontvingen wij uit St Paneras enige vlindertjes van de soort Steganoptycha
nanana Tr. De rupsjes veroorzaakten schade aan de naalden van Picea. De vlindertjes
vliegen van einde Mei tot Juli des avonds rondom de waardplanten. De eieren worden
op de naalden afgezet. De rupsen verschijnen eerst tegen het najaar; zij boren een gaatje
in een naald en hollen deze uit. De rups overwintert in een spinseltje aan de voet van
de naald. In het voorjaar worden meer naalden bijeengesponnen en uitgevreten. De
beschadiging doet aan die van Epiblema tedella Cl. denken.
In Duitsland treedt deze soort hier en daar schadelijk op aan Picea. Voor zover ons
bekend is, was de schade in ons land nog niet met zekerheid geconstateerd.
Spint in Kerstsparren
Op een bedrijf in de kring Utrecht, waarop 60.000 Kerstsparren stonden, bleek 70%
der sparren zodanig door spint te zijn aangetast, dat zij de naalden lieten vallen.
GENISTA RACEMOSA
Ceratophorum setosum
Op ingezonden bladeren van Genista racemosa kwamen zwarte stippen voor, die het
gevolg waren van aantastingen door Ceratophorum setosum Kirch.
POPULIEREN
Schorsbrand (Dothichiza populea Sacc. et Briard.)
In het voorjaar van 1949 bleken veel populieren te zijn aangetast door schorsbrand,
vooral op de zandkwekerijen in Noord-Brabant, alsmede op andere gronden, waarvan
het plantmateriaal afkomstig was uit Brabant.
In samenwerking met het Bosbouwproefstation T.N.O., de N.A.K.-B., het Staatsbosbe
heer, de Ned. Heide Mij en de Landbouwhogeschool is een programma voor te nemen bestrijdingsproeven opgesteld.
In een laboratorium-onderzoek bleek, dat D. populea voor een der gebruikelijke fungiciden geen bepaalde extra-gevoeligheid of ongevoeligheid bezit. De gevoeligheid moet,
vergeleken met wat van andere schimmels bekend is, als normaal worden beschouwd.
Het onderzoek naar de juiste chemische bestrijding van D. populea moet gaan in de
richting van het zoeken naar de juiste concentratie en het juiste tijdstip van toepassing.
Sinds medio Augustus werden elke maand in enige kwekerijen in Boxtel en Liempde
bespuitingen uitgevoerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van Bordeauxse pap en een
organisch kwikpreparaat. Deze bespuitingen werden voortgezet tot en met Maart 1950.
De controle zal dus eerst in 1950 kunnen plaats vinden.
Roest
In diverse kwekerijen bleek vanaf eind Juli in populieren nogal sterk roest op te treden.
Een gevolg hiervan is een aanzienlijk vervroegde bladval.
Wilgensnuittor (Cryptorhynchus lapathi L.)
In Beilen werden jonge populieren voor 100 % aangetast door de wilgensnuittor.
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Spint
Aan het Bosbouwproefstation T.N.O. kwam een sterke spint-aantasting voor op popu
lieren-zaailingen, een niet veel voorkomend verschijnsel. Een bestrijding met een TEPPbevattend middel werd uitgevoerd.

ROZEN
Verticillium
In een gemeenteplantsoen te Aalsmeer gingen veel Rosa ragosa-struiken
geheel of ge
deeltelijk dood tengevolge van een aantasting door Verticillium-soorten.
In Boskoop werd in een perceel Rosa rugosa-stekken ernstige schade door „stekertjes"
(Rhynchites-soorten) waargenomen.
Sterroetdauw op kasrozen
In Aalsmeer blijken op sommige percelen de rozestruiken in kassen de laatste jaren
vrij slecht te groeien tengevolge van een aantasting door sterroetdauw. De aantasting
zou sterk in de hand worden gewerkt door het feit, dat op de kwekerijen, vanwaar de
rozestruiken afkomstig zijn, geen aandacht aan de bestrijding van deze ziekte wordt
besteed.
Op 15 Augustus werd in een persbericht op de bestrijding van deze ziekte gewezen.
Hoewel nog geen afdoende maatregelen bekend zijn, werden richtlijnen gegeven om een
sterke uitbreiding te voorkomen.

PRUIKEBOOM (Cotinus coggyria)
Verticillium dahliae
In enkele tuinen vertoonden deze heesters verwelkingsverschijnselen en een inwendige
verkleuring in het hout. Deze verschijnselen bleken de gevolgen te zijn van een aan
tasting door Verticillium dahliae Kleb., die voornamelijk in de vaatbundels woekert.

KASPISCHE ZANDWILG (Salix daphnoides Vill.)
Topsterfte in Kaspische zandwilgen bleek veroorzaakt te worden door Physatospora
Miyabeana Fuk.
BOOMKWEKERIJGEWASSEN ALGEMEEN
Spint en luis
Vele boomkwekerijgewassen werden in de zomer van 1949 in hevige mate aangetast
door spint en luis. Door de veranderde weersomstandigheden verminderde deze aan
tasting aan het einde van Juli.
Magnesiumgebrek
De verschijnselen van magnesiumgebrek werden weer in verschillende boomkwekerij
gewassen aangetroffen en wel vooral op de lichtere zandgronden. Toch was het optreden
van dit gebreksverschijnsel aanzienlijk minder dan in 1948.
Droogte
Verdroging van verschillende gewassen, voornamelijk in de kwekerijen op lichte zand
gronden, werd veelvuldig aangetroffen.

Entkever (Phyllobius oblongus L.)
In Limburg, West-Brabant en de Betuwe werd weer geklaagd over beschadiging van
enten door de entkever. In West-Brabant trad de beschadiging het ergst op aan laat
gezette enten. In Limburg verkiezen sommige kwekers het binden van zakjes van
transparant papier om de enten boven een bespuiting met DDT. Het papier is ook
nuttig om het uitdrogen tegen te gaan en om de enten te beschermen tegen stukhagelen
en stukwaaien.

BLOEMISTERIJGEWASSEN
LEEUWENBEK
Valse meeldauw
In Juli ontvingen wij leeuwenbekplanten, waarvan de bladeren aangetast waren door
Peronospora antirrhini Schröter; voor zover ons bekend werd deze aantasting in ons
land nog niet eerder vermeld. Aangeraden werd te spuiten met een koperhoudend middel.
Andere planten van leeuwenbekken waren aangetast door de roçstzwam Puccinia
antirrhini D. et H. (zie ook Jaarverslag 1933, blz. 27). Voor zover bekend, is deze roest
éénhuizig. Bespuitingen met koperhoudende middelen hebben in Engeland in bepaalde
gevallen gunstige resultaten opgeleverd, maar in andere gevallen teleurstellende. Aan
Bourgondische pap wordt de voorkeur gegeven boven Bordeauxse pap, omdat de eerste
de planten minder bezoedelt dan de laatste. In Engeland wordt aanbevolen te spuiten
tegen 1 en 15 Juli en verder telkens met tussenpozen van veertien dagen tot begin
October.
CINERARIA (Senecio hybr.)
Alternaria
Op de bladeren kwamen onregelmatige, grauwe vlekken voor, voornamelijk langs de
bladranden. Aanwezig waren sporen van Alternaria Senecionis Neerg. Behalve bladeren
kunnen ook bladstelen en stengels en ook kiemplantjes aangetast worden. Aangezien
deze zwam op het zaad kan voorkomen, is zaadontsmetting wenselijk.
ORCHIDEEËN
Isosoma orchidearum West.
Deze, als de „Cattleya-vlieg" bekende Eurytomide werd ons toegezonden door onze
ambtenaar te Hoorn. De wespjes werden in een orchideeën-kas gevangen. De larven
leven in galachtige kamertjes in de bulben. De schade kan zeer aanzienlijk zijn, daar de
aangetaste scheuten slecht uitgroeien en kleine bloemen leveren. De soort is uit Zuid
en Midden-Amerika in onze kassen geïmporteerd.
DAHLIA
Dahliaviren
De waarnemingen en proeven betreffende het optreden van virusziekten bij Dahlia's,
aangevangen in 1948, werden dit jaar voortgezet met 1800 Dahlia's in 153 soorten.
Wekelijks werden de planten gecontroleerd en werden waarnemingen gedaan. Even
als in 1948, bleek ook dit jaar, dat het in enkele andere landen als de voornaamste
virusziekte bij Dahlia's beschouwde Lycopersicum-virus 3 in ons land bij Dahlia's zeer
weinig voorkomt (slechts maximaal bij 3 % der planten). Het meest voorkomende
virus is hier het Dahlia-virus 1 (tot 70 % der planten vertonen symptomen).
Wat betreft het verloop van de virusaantasting kon evenals in 1948 worden ge
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constateerd, dat in de voorzomer de
symptomen van L.V. 3 (Lycopersicumvirus 3) vrij goed zichtbaar zijn (zie afb.
16), doch later in het seizoen spoedig
vrijwel geheel verdwijnen en daarna niet
meer optreden. D.V. 1 {Dahlia-virus ƒ)verschijnselen komen daarentegen aan
het eind van het seizoen veel meer voor
dan aan het begin (zie afb. 17). Een ongekend massaal optreden van cicaden
ging met een sterke uitbreiding van het
D.V. 1 in de nazomer gepaard. Tijdens
een sterke luisaantasting in de voorzomer nam het D.V. 1 eerder af dan
toe, zodat het waarschijnlijk is, dat in
Nederland niet Myzus persicae de insect
vector is voor dit virus (reeds in 1948
verondersteld), maar enkele cicadensoorten deze rol spelen.
Van Cucumis-virus 1, dat volgens bui- •R
tenlandse gegevens wel bij Dahlia's zou iji;.
voorkomen, werden geen symptomen
waargenomen. Bij sap-overbrengings™
proeven van Dahlia's met D.V. 1-ver-schijnselen op augurken en komkommers, bleken hierop echter duidelijke
mozaiekverschijnselen te ontstaan, die
later weliswaar (wellicht onder invloed
van het mooie weer) niet meer optraden.
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maar bijna geen symptomen veroorzaakt. De meeste Dahlia's zouden voor dit
jSHH* JjKmjjHI
virus dan „symptom-less carriers" zijn.
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Wat de verschijnselen betreft, kon een
jDRk wj
algehele bevestiging van de waarnemin-

D.V. 3 synoniem is met D.V. 1. Behalve '•
*
de reeds bekende verschijnselen traden Afb. 17. Dahlia-virus 1. Bladversch., 2e stadium
bij enkele planten bovendien nog een
aantal afwijkingen op, die in 1948 geen aandacht hadden getrokken, namelijk smalbladig
heid, bloemmisvorming en bloeivermindering, bloemkleurbreking en gele chlorotische
vlekken bij jonge planten.
Of deze verschijnselen alle door D.V. 1 worden veroorzaakt, is niet bekend; slechts staat
vast, dat bloeivermindering een gevolg van aantasting door D.V. 1 is. De gele vlekken
op de jonge planten moesten aan koude worden toegeschreven en hadden met virus
dus niets te maken.
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Knollen van de variëteit Vivianne Coppens vertoonden verkurkingen van de buitenste
weefsellagen en kurkvlekjes. Waarnemingen hebben aangetoond, dat deze verschijnselen
geen aanwijzing zijn voor een aantasting door D,V. 1, zoals enkele kwekers veronder
stelden; volgens buitenlandse gegevens zou hier een grondvirus in het spel zijn.
Het verloop van de virusaantasting werd weer vergeleken met de weergegevens. Tempe
ratuur en neerslag bleken niet van invloed te zijn op de toe- en afname van dé virus
verschijnselen. De waarnemingen van 1948, dat het aantal uren zonneschijn (gemeten
per dag en per periode) omgekeerd evenredig is met de mate van optreden van virus
verschijnselen, werden zeer duidelijk bevestigd. De bepaling van het gemiddelde aan
zonneschijn per lichte of donkere periode bleek nauwkeuriger dan die per willekeurige
tien dagen, zoals in 1948 was gedaan. De nadruk dient er op te worden gelegd (in verband
met praktijkopvattingen), dat het virus tengevolge van zonneschijn niet verdwijnt, doch
dat de verschijnselen slechts tijdelijk worden gemaskeerd.
Ook werd getracht gegevens te verkrijgen omtrent de natuurlijke en kunstmatige be
smetting der Dahlia's. Vast is komen te staan, dat overgang van D.V. 1 en L.V. 3 niet
met zaad plaats heeft; kunstmatige infecties met perssap van viruszieke Dahlia's op
gezonde gaven voor D.V. 1 geheel negatief resultaat, terwijl voor L.V. 3 een geringe
overgang werd geconstateerd. Aangenomen mag dus worden dat D.V. 1 niet met sap
(snoeigereedschap enz.) overgaat en L.V. 3 slechts zeer moeilijk. Overbrenging door de
insectvector(en) bleek over afstanden van 45 en 75 m niet plaats te hebben onder de
op het proefveld heersende omstandigheden. Bovendien bleken D.V. 1 en L.V. 3 niet
via 1-jarige verteerde dahliacompost, gebruikt als oppotaarde, over te gaan.
De uitbreiding van D.V. 1 in de planten bleek vrij snel te geschieden. Planten, die symp
tomen in de toppen vertoonden, werden diep getopt, doch bleken later zonder uitzonde
ring toch reeds geheel ziek te zijn.
Gezonde Dahlia's van de variëteit Populair werden onder abnormale voedselomstandigheden opgeplant, waarna de invloed hiervan op de planten werd nagegaan. De planten,
welke kalk- en stikstofgebrek hadden, reageerden duidelijk, die met kaligebrek zeer
duidelijk. In dit laatste geval traden groeiremmingen op, die sterk aan virusaantasting
deden denken, doch hiervan wel waren te onderscheiden. Het blijkt dus, dat op virus
aantasting gelijkende verschijnselen kunnen optreden tengevolge van abnormale voedselverhoudingen. Zodra deze verbeteren, verdwijnen de symptomen. Omgekeerd kunnen
virusverschijnselen door o.a. bemesting en vocht, tijdelijk worden gemaskeerd, hetgeen
ook duidelijk was bij vergelijking op kwekerijen welke gelegen waren op droge zandgrond
en op vochtige veengrond.
Voorts werd weer een lijst samengesteld van de mate waarin de verschillende variëteiten
op virusaantasting reageren. In grote trekken bleken de resultaten met die van 1948
overeen te stemmen. In dit opzicht bleken vooral o.a. de variëteiten Champion de Warchin, Kathleen Norris, Troef, d'Arcy Sainsbury, Maasland, Royal Velvet, Koningsroem,
Dolly Sawyer, Ste Thérèse, Fuselier, Queen of the Hearts, Golddigger, Zonneglans,
Mithra, Thomas A. Edison, Queen Elisabeth, Royal Black, Cokkie Carlee, Zalmster en
Phyllis Knight zeer vatbaar te zijn.
Tenslotte kon naar aanleiding van bezoeken aan diverse kwekerijen, in de loop van het
seizoen worden vastgesteld, dat het thans gevolgde keurings- en selectiesysteem zeer
gunstige resultaten heeft. Reeds is de algemene gezondheidstoestand der Dahlia's zeer
verbeterd. Geregeld werd overleg gepleegd met de Keuringsdienst van de Nederlandse
Dahlia-vereniging en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse.
Evenals in 1948 werd de gedragslijn gevolgd, dat alleen Dahliaknollen afkomstig van
door de Keuringsdienst goed bevonden bedrijven, door de P.D. voor export werden
geïnspecteerd.
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III. DIVERSEN

Houtkevers
In verband met een groot aantal inzendingen van houtworm werd omstreeks midden
Juli een persbericht over houtwormbestrijding verzonden. Zoals verwacht werd, bleek
er in ons land een omvangrijke plaag van houtworm te heersen. Naar aanleiding van
dit persbericht ontvingen wij de eerste dagen na de opname hiervan een zeer groot aan
tal verzoeken om advies. Op 28 Juli was dit 116 brieven per dag, het grootste aantal,
dat wij ooit op één dag over één onderwerp te verwerken kregen. Het totale aantal
brieven over houtworm heeft de 600 overschreden.
Niet alleen de gewone houtworm, Anobium striatum Oliv. (= An. punctatum de Geer)
werd ingezonden, doch tevens ontvingen wij een tweetal meer interessante Lyctussoorten, t.w. Lyctus brunneus Steph., die vrij geregeld in geïmporteerd sierhout wordt
gevonden. Ernstige schade werd enige jaren geleden door deze soort toegebracht aan
het interieur van een kerk te Leiden. Ditmaal ontvingen wij de kevertjes van een apo
theker uit Den Haag, alwaar de ontwikkeling plaats vond in limba-hout. Lyctus linearis
Goeze ontvingen wij begin Juli uit Terneuzen. De kevertjes werden aangetroffen in
nieuwe woonhuizen, waar zij zich vermoedelijk ontwikkelden uit Slavonisch eikenhout,
dat lang op de stelling had gelegen.
Boktorren (Cerambycidae)
Van de beruchte huisboktor (Hylotrupes bajulus L.) beginnen wij in Nederland meer en
meer last te krijgen. De P.G.E.M. richtte zich tot ons in verband met de schade aan
houten masten in de provincie Gelderland. Te Maastricht werd een dakbeschot vernield
door de larven.
Het bokje Callidium variabile L. liet dit jaar tweemaal van zich horen. Vooreerst in de
Wieringermeer, alwaar de larven schoolbanken vernielden. Kort geleden vroeg men om
advies inzake een partij brandhout te Arnhem op een bovenhuis gelegen, welke partij
zwaar was bezet met larven. De larven maken platte, brede gangen dicht aan de opper
vlakte van het hout; vooral beukenhout schijnt de voorkeur te hebben.
Voorraadsinsecten
In een partij paardenhuiden van Australië, opgeslagen te Rotterdam, vonden wij Dermestes ater de Geer. Vooral de z.g. vette huiden waren het meest aangetast; droge,
zwaar gezouten huiden waren vrij van aantasting. De vette huiden zijn degene, waaraan
nog een laag vet en spierresten zit ; de larven leven van deze resten en werken zich door
de huid heen, zodat hierin op den duur grote gaten vallen. Om verdere schade te voor
komen, werd de partij met blauwzuur gegast.
Uit Echten (Dr.) kregen wij larven en tonnetjes van de kaasvlieg (Piophila casei L.)
toegezonden. De vliegen konden wij opkweken en determineren. Het materiaal werd op
spek gevonden. Het voorkomen van deze vlieglarven op voedsel schijnt niet geheel
ongevaarlijk te zijn, aangezien de larven van de kaasvlieg zich volgens de literatuur in
het menselijk darmkanaal kunnen handhaven en aldaar een ravage kunnen aanrichten.
Pharaomieren
Een groot hotel te Amsterdam vroeg advies inzake de bestrijding van de in het gebouw
zeer hinderlijke pharaomier {Monomorium pharaonis L.). De bestrijding van deze mieren
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soort is moeilijk; de enige en meest afdoende manier is het opzoeken en vernietigen van
de kolonies. Dit zal echter in vele gevallen ondoenlijk zijn, daar dit gepaard moet gaan
met uitbreken van muren en plafonds. Wij laten hieronder verschillende bestrijdingsmethoden volgen, die er op gericht zijn een groot aantal dieren te doden. In de meeste
gevallen zal de kolonie echter niet gedood worden, zodat geregelde herhaling van de
bestrijdingsactie gewenst is.
1. Men mengt twee delen fijne borax, twee delen poedersuiker en één deel zwavelbloem
bijeen. Dit mengsel wordt uitgestrooid op de plaatsen, waar de mieren geregeld worden
waargenomen. Zij eten er gaarne van; bovendien dragen zij de korrels naar het nest,
waardoor vele nestgenoten ermee vergiftigd worden.
Indien de kolonie nog niet volkrijk is, kan zij zelfs geheel door deze bestrijdingsmethode
worden uitgeroeid. Indien het een grote kolonie betreft, wordt wel een aanzienlijk deel
gedood, maar door de grote vruchtbaarheid der talrijke koninginnen blijft de kolonie
stand houden. Evenwel zal door een langdurige behandeling toch de sterkte achteruit
gaan, daar steeds de oudere mieren, die voedsel verzamelen, vergiftigd en gedood worden.
2. Men kan op de zgn. mierenstraten, dit zijn de plaatsen waarlangs de fouragerende
werksters geregeld af en aan lopen, een DDT-bevattend stuifpoeder strooien.
3. Op de plaatsen, waar men geregeld de mieren ziet lopen, legt men kluitjes paardengehakt uit. Deze zijn spoedig geheel bezet met mieren, die met behulp van een scheutje
kokend water gedood worden. Het vlees kan op deze wijze gedurende enige tijd gebruikt
worden. Indien deze methode goed en geregeld wordt uitgevoerd, kan men een zeer
groot aantal mieren doden.
Vlieglarven in rozebottels
Een hoogst merkwaardig geval van schade werd ons medegedeeld door een conservenfabriek te Maarssen. Dit bedrijf teelt een speciale selectie van rozen, waarvan de vruch
ten worden verwerkt tot een jam met een hoog vitamine C-gehalte. Dit jaar was de
oogst van rozebottels op een tuin bij Deventer, geheel bedorven door een aantasting
van vlieglarven, die voor zover wij dit hebben kunnen vaststellen behoren tot de soort
Rhagoletis alternata Fall., een Trypetide.
De larven van deze soort leven in de rozebottels, waarvan zij het vruchtvlees mineren.
De verpopping vindt plaats in de grond. Per jaar treedt slechts één generatie op.
Grijze bolsnuitkever
Wij vermelden voorts het schadelijk optreden van de kortsnuitige snuitkever Philopedon
plagiatus Schall., een zeer polyphaag en hinderlijk insect, de z.g. grijze bolsnuitkever.
Vreterij werd geconstateerd aan de knoppen van appel (Leersum), aan erwtenplanten
(Oss), aan aardbeien op verschillende plaatsen, aan biet te Assen en in de Noordoostpolder.
Tachynes asynamorus (Sprinkhaan)
Tweemaal ontvingen wij materiaal van Tachynes asynamorus Adel, een merkwaardige
sprinkhaan, die hier en daar in kassen schade veroorzaakte. De vindplaatsen waren
kassen te Breda en Ottoland (bij Rotterdam). Wij vermelden een zeer goed geslaagde
kweek van Ouwehands Dierenpark te Rhenen, met materiaal, dat destijds door ons
verkregen was uit een kas te Amersfoort. Deze sprinkhanen leven zowel van dierlijk als
van plantaardig voedsel; zij hebben zich in het insectarium van genoemde dierentuin
sterk vermenigvuldigd.
Middellandse zeevlieg
Een belangrijke vondst vormden de larven van de beruchte Middellandse zeevlieg
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(Ceratitis capitata Wied.) in een Spaanse sinaasappel. De vrucht werd door een particu
lier ingezonden. De Middellandse zeevlieg is een voor onze glasculturen van perzik niet
geheel ongevaarlijke soort. Naar onze mening heeft zij weinig kans zich in de open lucht
te handhaven. Wij slaagden er in enige exemplaren van deze prachtige Trypetide op te
kweken.
Bidsprinkhaan
Een aardige inzending ontvingen wij uit Roermond. Het betrof een papierachtig voor
werp, ovaal van vorm, ongeveer 4 cm groot en bevestigd op een kweestammetje, ge
ïmporteerd uit Italië. Het voorwerp bleek een eierpakket te zijn van de bidsprinkhaan
(Mantis religiosa L.). In de broedstoof verschenen spoedig de jonge sprinkhanen. Na
de eerste vervelling zijn deze echter spoedig doodgegaan; de oorzaak hiervan is ons niet
duidelijk. Wij gaven bladluizen als voedsel.
Hoornaar
Over de hoornaar (Vespa crabro L.) kwam wederom een klacht binnen betreffende het
afvreten van de bast van essen te Son. De inzender vermeldde eveneens dat deze wespen
bijen vangen vóór de kasten.
Millioenpoot (Schizophyllum sabulosum L.)
Voor de curiositeit vermelden wij nog dat op 19 Mei door onze ambtenaar te Leiden
een massatrek van bovengenoemde millioenpoot aan het strand te Noordwij k werd
waargenomen.
Bastaardsatijnvlinder
In de omgeving van Noordwijk werden weer buitengewoon veel nesten met rupsen van
de bastaardsatijnvlinder waargenomen.
Huiszwam (Merulius domesticus Falck)
Vele malen werd ons gevraagd welke maatregelen genomen moesten worden om aan
de grote schade, die deze zwam aan vloeren en houten betimmeringen veroorzaakt, paal
en perk te stellen.
Deze ernstige schade kwam meestal voor in huizen, die in de oorlogsdagen beschadigd
waren, zodat regen en vocht er maanden lang vrije toegang hadden, ofwel in oude
huizen, waar oorspronkelijk een stenen vloer aanwezig was en waarop naderhand zonder
meer de balken voor een nieuw aan te brengen houten vloer gelegd waren. Het gevolg
hiervan was dat onder deze houten vloer geen voldoende luchtcirculatie kon plaats
vinden. In het algemeen werd aangeraden al het aangetaste hout zorgvuldig op te
ruimen en te verbranden, de muren grondig vrij te maken van schimmel en ook van de
bruine sporen van deze zwam, liefst met behulp van een schimmeldodende vloeistof,
b.v. 5 % kopersulfaat; het nieuwe aan te brengen hout, alsmede het niet aangetaste,
aanwezige hout te behandelen met een der speciale, in de handel verkrijgbare, houtconserverende middelen. Behalve deze maatregelen is het absoluut noodzakelijk om er
voor te zorgen, dat er onder de houten vloeren en ook achter betimmeringen voldoende
luchtcirculatie mogelijk is; er moeten dus onder de vloeren, zeker in de buitenmuren
roostertjes aanwezig zijn.
Honingzwam (Armillaria mellea [Vahl] Quél.)
In de Alkmaarse-Hout en in Bergen en Heiloo bleken vele beukenbomen en ook andere
loofbomen door de honingzwam aangetast. De kans, dat deze bomen zullen sterven is
zeer groot. Wellicht zullen de toegepaste behandelingen, namelijk het blootleggen der
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wortels en ze daarna met een kopersulfaatoplossing begieten, nog enig resultaat geven.
Schimmelige korrels in peper
Uit een monster witte peper, dat naar de U.S.A. was geëxporteerd en aldaar was afge
keurd wegens een te hoog percentage „mouldy pieces", werd een schimmel, Syncephalastrum racemosum (Cohn) Schroet. geïsoleerd. Uitwendig waren de peperkorrels gaaf
en vrij van schimmeldraden, maar na doorsnijding van de korrels bleken in bepaalde
korrels schimmeldraden aanwezig te zijn. Volgens inlichtingen ons verstrekt door het
Indisch Instituut, is genoemde zwam een saprophyt, het voorkomen van deze zwam in
de korrels moet dus een secundair verschijnsel geweest zijn.
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IV. ONDERZOEK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

De bestrijdingsmiddelen worden ten dele alléén chemisch beoordeeld, terwijl een ander
gedeelte al dan niet na een voorafgaand chemisch onderzoek in de biologische labora
toria voor onderzoek van insecticiden en fungiciden op hun bruikbaarheid worden getest
of door middel van veldproeven nader worden beoordeeld.
Vergeleken bij 1948 viel het grote aantal aangeboden parathion-preparaten op. De be
langstelling voor lood- en calciumarsenaat blijkt belangrijk gedaald te zijn.
De aangeboden middelen Kamfix, Spintix, Blanchefix en Antigramin werden ondeugde
lijk bevonden en de verkoop van deze middelen werd op grond van de Bestrijdings
middelenwet verboden.
Voor 42 bestrijdingsmiddelen werd door de Directeur-Generaal van de Landbouw ont
heffing verleend van het verbod, bedoeld in art. 2 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit.
Hiervoor werd samenwerking verkregen met de Pharmaceutische Hoofdinspectie van
de Volksgezondheid en met de Medisch Adviseur van de Arbeidsinspectie.
Voor het formuleren van analysevoorschriften werd samenwerking verkregen met de
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland, zodat verder in ruimere kring het
werk voortgezet zal worden, dat door de Normalisatiecommissie van de Ondervakgroep
Insecticiden, waarin de P.D. vertegenwoordigd is, reeds ter hand werd genomen.
LABORATORIUMONDERZOEK VAN INSECTICIDEN
Gedeeltelijk met het doel de middelen te vergelijken, maar tevens in de hoop een betere
bestrijding van een bepaalde parasiet te vinden, werden proeven uitgevoerd op insecten,
waarvan de bestrijding nog moeilijk is. Zo werden o.m. larven van de graanloopkever
(Zabrus tenebrioides Goeze) bestoven met diverse middelen; de hoogste doding werd
verkregen door een bestuiving met parathion 2 % stuif. Ook werden jonge roggeplantjes
bespoten en daarna als voedsel aan de larven aangeboden. Ook hier werden de beste
resultaten met parathion bereikt (7| % parathion vloeibaar, 1 op 500).
De volgende insecticiden zijn getoetst op de graanloopkever:
stuiven: gechloreerd campheen, DDT, HCH, Marlate en parathion.
spuiten: gechloreerd campheen, DDT en parathion.
Voorts werden op de koolzaadsnuitkever (Ceutorhynchus assimilis Payk.) spuit- en
stuifproeven uitgevoerd, waarbij diverse middelen met elkaar werden vergeleken. Onder
laboratoriumomstandigheden werden de beste resultaten bereikt met HCH men'golie
(HCH 1 op 1500) en gechloreerd campheen-emulgeerbare oplossing (werkzaam bestand
deel 1 op 800), terwijl gechloreerd campheen 10 % stuif en parathion 2 % stuif van de
stuifmiddelen het beste voldeden.
De volgende insecticiden werden daarbij getoetst:
spuiten: chloorcampheen, Chlordane, HCH, parathion.
stuiven: chloorcampheen, HCH, Marlate, parathion.
De aardbeibloesemkever (Anthonomus rubi Hbst.) bleek gevoelig voor bespuitïng met
vele middelen, zoals gechloreerd campheen, Chlordane, DDT, HCH en parathion in de
gebruikelijke concentraties.
Laboratoriumproeven op de imagines van Tanymecus palliatus F., schadelijk o.a. aan
bieten, wezen uit, dat dit insect zeer ongevoelig is; hoge concentraties van HCH mengolie (HCH 1 op 800) en van Chlordane emulgeerbare oplossing (werkzaam bestanddeel
1 op 800) doodden echter bijna alle dieren. In deze proeven werden ook getoetst: chloor
campheen, DDT, Derris en parathion.
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De dennensnuitkever (Hylobius abietis L.) werd met diverse middelen in hoge concen
traties bespoten. Zij werden gedood door Chlordane (1 op 500), HCH mengolie (HCH
1 op 500) en door parathion (7| % vloeibaar 1 op 250). Ook het voedsel (appeltakjes)
werd met de middelen behandeld. Calciumarsenaat was onvoldoende werkzaam.
Ter bestrijding van de snuitkever (Otiorhynchus ovatus L.), schadelijk op aardbeien,
werd aardbeiblad bespoten met gechloreerd campheen, DDT en Hexyclan. Alleen met
het eerstgenoemde middel werd volledige doding bereikt (werkzaam bestanddeel 1 op

1600).
Door middel van de plaatmethode met graanklanders (Sitophilus granaria L.) werden
enkele proeven uitgevoerd om de werkzaamheid van diaethylparathion en dimethylparathion te vergelijken. De volgende monsters werden gebruikt:
A.
B.
C.
D.

diaethylparathion
diaethylparathion
dimethylparathion (synthetisch)
dimethylparathion (synthetisch)

95 %
. 70 %
88 %
41 %

In vijf opeenvolgende verdunningen, ieder half zo sterk als de voorgaande, werden de
monsters getoetst. De dodingspercentages volgen hieronder (afgerond).

n (normaal) . . . .
n/2
n/4
n/8
n/16

A

B

100 %
99 %
100 %
72 %
36%

100 %
100 %
99 %
71 %
19 %

C

D

100 %
100 %
100 %
100 %
81 %

100 %
100 %
100 %
100 %
53%

C

D

Een herhaling leverde de volgende cijfers op:

n (normaal) . . . .
n/2
n/4
n/8
n/16

A

B

100 %
100 %
100 %
99 %
79 %

100 %
100 %
99 %
95 %
78 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
98 %
93%

De kevers bleken ditmaal wat gevoeliger. Het is duidelijk, dat de dimethylverbinding
onder de proefomstandigheden voor graanklanders giftiger is dan de diaethylverbinding.
Of dimethylparathion in het algemeen voor insecten giftiger is dan diaethylparathion,
kon nog niet beoordeeld worden.
LABORATORIUMONDERZOEK VAN FUNGICIDEN
De bestrijdingsmiddelen worden niet stuk voor stuk onderzocht, doch samengevoegd
tot groepen van eenzelfde type. Er wordt getracht de methoden zodanig te kiezen, dat
de fungiciden kunnen worden getoetst op enkele zeer vitale eigenschappen. De slechte
preparaten worden zodoende op het laboratorium reeds uitgeselecteerd en behoeven
niet de omvangrijke en kostbare toetsing in de praktijk te ondergaan.
De groepen fungiciden, waarover reeds een meer of minder volledige oriëntering werd
verkregen, zijn: de chloornitrobenzeenverbindingen (type Brassicol), de organische
kwikverbindingen (spuitmiddelen tegen schurft op fruitbomen), de spuitzwavels en de
preparaten van het type Dithane Z. 78 (zinkaethyleenbisdithiocarbamaat). Vooral van
de chloornitrobenzeenverbindingen en de spuitzwavels werden bevredigende resultaten
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verkregen. De Dithane-typen leverden diverse moeilijkheden op, die nog niet over
wonnen werden. De kern van de kwestie zit hierbij in de afwezigheid van geschikte
methoden om deze stoffen chemisch betrouwbaar te analyseren op gehalte toxisch be
standdeel. Er is behoefte aan diverse physisch-chemische gegevens over de preparaten
(gehalte, zweefvermogen, deeltjesgrootte e.d.). Zonder deze gegevens heeft een toxiciteitsproef weinig waarde.
Voor de groepen, waar de moeilijkheden op dit gebied niet zo groot zijn, zijn reeds be
langrijke resultaten behaald. Zo konden b.v. bij de spuitzwavels onderlinge correlaties
gevonden worden tussen zweefvermogen, deeltjesgrootte, toxiciteit tegenover de schim
mel en het resultaat in de veldproef. Op deze wijze kan door laboratoriumonderzoek
(zowel chemisch als biologisch) het veldresultaat enigermate worden voorspeld.
VELDONDERZOEK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Een vrij groot aantal bestrijdingsmiddelen werd in het veld onderzocht. Daarvoor wer
den schemata van toepassingsgebieden opgesteld, waarin vele middelen een plaats
vonden. Vele middelen pasten echter niet in die schemata, d.w.z. zij waren niet werk
zaam tegen de voornaamste ziekten of parasieten in land- of tuinbouw, doch waren
bedoeld voor enkele, meer speciale toepassingen. Met laatstgenoemde middelen werden
meer incidentele proeven uitgevoerd tegen de ziekten of parasieten, waarvoor ze speciaal
aanbevolen werden.
Onderzoek van ei-dodende middelen (Oviciden)
Er werden een aantal middelen van een tweetal nieuwe typen onderzocht, namelijk
middelen op basis van DNC en teerolie of andere oliën, voor bestrijding van eieren van
bladluis, wintervlinder enz. en de emulgeerbare DNC-minerale-oliecombinaties, die be
halve laatstgenoemde parasieten, ook gelijktijdig eieren van het fruitspint moeten doden.
DNC + teerolie oï andere oliën
Naast een controle van de reeds in de handel zijnde middelen werden een aantal nieuwe
middelen onderzocht. Molyso, Dinoceen I, Paratine, Shell WN 101 en Jebokill gaven
alle een resultaat, dat vergelijkbaar was met dat van het gebruikelijke standaardmiddel
ammonium-zout van DNC (ca 80 % DNC) in een concentratie van \ %. Ook Veralin 111
en Dinoceen 11 gaven een bevredigende werking. Laatstgenoemde middelen werden in
een concentratie van resp. f % en 0,6 % toegepast. Het bleek dat de opvatting, dat
genoemde middelen door hun olie-component gedurende een langere periode dan de
normale DNC-zouten goed werkzaam zouden zijn, onjuist was. Vooral de bestrijding
van de wintervlinder (die overigens met dit type middel moeilijk is), liet bij te vroege
toepassing veel te wensen over. De beste werking werd verkregen in dezelfde periode,
waarin ook DNC-zouten toepassing vinden, namelijk laat in de winter, kort voor het
uitkomen van de eieren van bladluis en wintervlinder. De middelen zijn absoluut niet
werkzaam tegen spint. De kans op beschadiging met dit type middelen is ongeveer
gelijk aan die van DNC-ammoniumzout; bij te late toepassing, als eenmaal de knoppen
flink schuiven, of het begin van het muizenoorstadium bereiken, neemt de kans op
beschadiging van de knoppen sterk toe. Men moet de middelen dus bij voorkeur iets
vroeger toepassen, kort voor de-genoemde ontwikkelings-stadia.
DNC-minerale olie-combinaties tegen eieren van spint, bladluizen, wintervlinders,
wantsen enz.
Naast de controle van een aantal handelspreparaten, die alle voldoende werkzaam ble
ken, werden enkele middelen van een nieuw type onderzocht, namelijk emulgeerbare
oliën. De voordien bestaande preparaten zijn alle met water geëmulgeerde preparaten
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(stock-emulsies). De emulgeerbare middelen zijn watervrij, dus meer vorstbestendig,
wat voor middelen, die in de winter verhandeld en toegepast worden, van grote beteke
nis kan zijn. Doordat zij watervrij zijn, kan het gehalte aan werkzame bestanddelen
hoger zijn, waardoor het toepassingspercentage lager wordt en besparing op vracht
verkregen wordt. Ondanks het streven naar vereenvoudiging, door enige uniformisering
van gebruiksconcentraties, werd aan dit nieuwe type veel aandacht geschonken.
Paranicrol vloeibaar gaf in een concentratie van 3 à 4 % een redelijke doding van blad luis- en spinteieren ; enkele andere middelen van dit type kwamen te laat om voldoende
onderzocht te kunnen worden. Het toenemend aantal middelen van dit type geeft aan
wijzingen voor een grote belangstelling daarvoor in de komende jaren.
Onder invloed van door enkele fabrikanten gevoerde propaganda, werden de mogelijk
heden nagegaan van het nalaten van de winterbestrijding en het vervangen van deze
bestrijding door een toepassing van parathion, nadat de, op de boom als ei of larve
overwinterende parasieten, actief zijn geworden. Diverse merken parathion en ook het
verwante E 605-complex, werden toegepast. Folidol E 605, AAtiol, Fosferno, Murfosparathion en Lirothion vloeibaar gaven alle, in iets hogere concentraties dan die voor
normale zomertoepassingen, zeer bevredigende resultaten. Het lijkt daarom zeker ver
antwoord dergelijke middelen toe te passen als de winterbestrijding door omstandig
heden niet kon worden uitgevoerd, evenals in gevallen waarbij de onderteelt, b.v. aard
beien, door de toepassing van de gebruikelijke wintermiddelen, zeer sterk beschadigd
kan worden. In dit laatste geval kan men de winterbestrijding beter vervangen door
toepassing van parathion of E 605, als de parasieten actief zijn geworden.
Kort na het uitlopen der knoppen bleek op een aantal bedrijven ernstige spuitschade te
zijn opgetreden na toepassing van enkele DNC-minerale olie-preparaten. Hoewel aan
vankelijk gezocht werd naar fouten in bepaalde afgeleverde hoeveelheden van deze
middelen, bleek na onderzoek ter plaatse de oorzaak niet te liggen in afwijkingen in
bepaalde afleveringen van het product. Schade kwam over al het geproduceerde voor;
de hoeveelheid, die schade gegeven heeft, bleek slechts een gering gedeelte van het ver
vaardigde te bedragen. De oorzaak van de schade, die in alle gevallen optrad na be
spuitingen in de week van 22-27 Maart 1949, moet veeleer gezocht worden in de abnor
male weersomstandigheden in die week. Voor de toekomst leert het bovenstaande ons
echter, dat de toepassing van DNC-minerale oliepreparaten bij voor de tijd van het jaar
plotseling hoog oplopende temperaturen en de daarmee gepaard gaande zeer geringe
relatieve luchtvochtigheden (dalend tot 30 %) extra risico met zich mede brengt.
Onderzoek van middelen ter bestrijding van de appelzaagwespen
Middelen op HCH-basis
HCH blijkt bij uitstek geschikt te zijn om de appelzaagwesp te bestrijden. Uit proeven
op verschillende tijdstippen genomen blijkt, dat HCH gedurende een langere periode
dan de tot nu toe gebruikte middelen (derris en nicotine), een zeer goede tot afdoende
doding kan geven. Nicotine en Derris geven het beste resultaat op het moment, waarop
de eerste larven uit de eieren komen. HCH blijkt reeds eerder toegepast te kunnen
worden, namelijk enige tijd vóór het uitkomen van de larven. Het bepalen van het
goede bestrij dingstijdstip, dat voor de andere middelen nodig was en daardoor nog
steeds moeilijkheden gaf, is, doordat HCH vpor de zaagwespbestrijding beschikbaar
kwam, wel heel sterk vereenvoudigd. Men behoeft nu slechts na de bloei te spuiten (als
eieren aanwezig zijn) en men kan daarmee doorgaan, tot en tijdens het uitkomen van
de eerste larven.
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Uit de proeven blijkt echter dat een bespuiting 14 dagen vóór het uitkomen van de
larven duidelijk minder goed resultaat geeft dan de bespuiting bij het uitkomen van de
eerste larven. Bespuitingen 9-4 dagen vóór het uitkomen van de larven gaven vrijwel
hetzelfde resultaat als bespuiting bij het uitkomen van de eerste larven. Na het uit
komen van de eerste larven gaat het uitkomen van meer larven snel. Het effect van
HCH wordt bij latere bespuitingen snel minder en verbetert niet meer wanneer tegen
de overlopers wordt gespoten. HCH werkt onvoldoende tegen de „overlopers". Hexyclan
10 % geeft in een concentratie van
|
% vanaf ca 10 dagen voor het uitkomen van de
larven tot en tijdens het uitkomen van de eerste larven een zeer goed resultaat (vorig
jaar werd nog 1 % van een 10 %-ig product nodig geacht). De werking van Dagisol
25 % in een concentratie van 0,5 %, Hexapuur (1\ % gamma) in een concentratie van
I % en Hexyclan mengolie was gelijk aan die van het standaardmiddel.
Middelen op basis van parathion of het verwante E 605-complex
De parathion-houdende middelen bieden niet zo veel mogelijkheden voor de zaagwespbestrijding als de HCH-middelen. In vele doch niet alle gevallen krijgt men een af
doende doding, even goed als met HCH. Vroeg toegepast vóór het uitkomen van de
larven is het resultaat minder goed dan met HCH. Met parathion komt het aan op het
bepalen van het juiste tijdstip: het uitkomen der eerste larven. Daarna toegepast, geeft
parathion, in tegenstelling met HCH vrij lang een goed resultaat. Heeft men om een of
andere reden niet gespoten en er worden toch vrij veel vruchten aangetast, dan doet
men goed in plaats van met HCH, met parathion of eventueel met derris te spuiten. Dit
laatste middel geeft in tegenstelling met HCH en nicotine een redelijk resultaat tegen
overlopers. Bestrijding van de zaagwesp moet liefst zo vroeg mogelijk plaats vinden.
Later is het nog mogelijk om de larven in behoorlijke mate te doden, doch de reeds door
de larven veroorzaakte schade geeft voor een deel een blijvende kwaliteitsvermindering.
Bij de oogst krijgt men dan de bekende overgroeide zaagwespbeschadiging.
AAtiol 10 % in een concentratie van 0,1 % heeft in drie van de vier proeven bij het uit
komen van de eerste larven een evengoed resultaat gegeven als HCH-standaard. Vroeger
toegepast is de werking steeds minder goed. Later toegepast echter, waarbij 20 % of in
een enkele proef 70% der larven zijn uitgekomen, gaf AAtiol nog een behoorlijk resultaat.
Folidol E 605-emulsie in een concentratie van 0,1 % verspoten bij het uitkomen van de
eerste larven, gaf een goed resultaat.
Lirothion 7J % en Lirothion 1\ % met olie, verspoten in een concentratie van 0,1 %,
hebben goed voldaan en gaven een resultaat, vergelijkbaar met de overige parathionpreparaten.
Enkele preparaten op basis van Chlordane werden onderzocht; in het algemeen bleek
de werking minder dan die van HCH, doch in de meeste gevallen nog wel voldoende en
iets beter dan van derris. Wellicht kunnen deze middelen van belang zijn op bedrijven
met onderculturen, waar HCH, wegens kans op smaakbeïnvloeding, niet toegepast
kan worden.
Onderzoek van middelen ter bestrijding van de pruimezaagwespen
HCH-preparaten. Bij alle proeven bleek HCH het betrouwbaarste middel tegen de
pruimezaagwesp te zijn. Evenals bij de appelzaagwesp bleek, dat HCH, toegepast kort
voor het uitkomen van de eerste larven, een behoorlijke werking geeft. Na het uitkomen
van de larven wordt het resultaat met HCH minder goed. Het is beter enkele dagen
vóór het uitkomen en tijdens het uitkomen van de eerste larven te spuiten, dan enkele
dagen nà het uitkomen. Hexyclan 10 % gaf in een concentratie van J % verspoten een
goede bestrijding van de pruimezaagwesp. De werking van enkele HCH-mengoliën en
-emulsies bleek minder dan die van de verspuitbare poeders.
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Parathion-preparaten. In twee proeven werden vloeibare parathion-preparaten opge
nomen, in drie andere proeven verspuitbare poeders. Merkwaardig was, dat de werking
van de spuitpoeders in alle proeven goed was, terwijl de werking van de parathionemulsies in beide proeven tegenviel. Van de laatste proeven omvatte één proef zes
pruimerassen, waarop bij alle een vergelijkbaar resultaat verkregen werd. Het cijfer
materiaal was echter bij beide proefseries te klein om met zekerheid vast te stellen of
het vermoede verschil inderdaad betrouwbaar was. De proefnemingen in deze richting
zullen dan ook in het aanstaande seizoen worden voortgezet.
Een middel op basis van chlordane voldeed uitstekend toen ca 10 % van de larven uit
gekomen was.
Onderzoek van middelen ter bestrijding van schurft
Middelen vóór de bloei
Bij de proeven werd in hoofdzaak een onderzoek ingesteld naar de schurft bestrijdende
werking van kwikmiddelen (AAventa, Venturicide) ten opzichte van de routinebespuiting met koperoxychloride, gevolgd door een tweede bespuiting met Californische
pap. Het bleek, dat dit niet door een enkele vergelijkende proef beoordeeld kon worden,
doch alleen alle proeven tezamen laten enige conclusie toe. Bij de beoordeling van de
proeven moet gelet worden op het tijdstip, waarop de bespuiting werd uitgevoerd. Zo
bleek uit een proef met Californische pap in de zomer, dat bij een achtmaal herhaalde
bespuiting veel schurft en bij een viermaal herhaalde bespuiting aanzienlijk minder
schurft optrad. Bij de eerste bespuiting was de bespuiting vóór de bloei niet op het juiste
tijdstip uitgevoerd. Uit de proeven met de vergelijking koper-Californische pap ten
opzichte van kwikmiddelen werd de indruk verkregen, dat koper een iets langere wer
kingsduur heeft dan kwik. Als de bespuitingen op het juiste tijdstip worden uitgevoerd,
dan is de werking van beide combinaties goed ; is de bespuiting vóór de bloei niet precies
op tijd, dan blijkt koper-Californische pap bij vele proeven iets beter te werken dan
kwik, echter niet bij alle. Uit diverse proeven bleek wel, dat de beoordeling van de ver
houding koper-Californische pap enerzijds en kwik anderzijds niet eenvoudig is. Alleen
omdat er veel proeven werden gedaan, is een conclusie gerechtvaardigd. Bij een proef
in Noord-Holland b.v. bleek op Goudreinet koper veel beter dan AAventa, bij London
Pippin in dezelfde proef en onder dezelfde omstandigheden, naast Goudreinet staand
was AAventa iets beter dan koper.
Middelen nà de bloei
Spuitzwavels. Bij alle proeven hebben de onderzochte spuitzwavelmerken (Thiovit,
AAsulfa, Spersul) een resultaat gegeven, dat gelijkwaardig was aan dat van Californische
pap. Bij een aantal proeven waren de spuitzwavels beslist beter. Opvallend waren de
vaak mooiere, donkerder groene bladeren bij gebruik van spuitzwavels ten opzichte van
Californische pap. Ondanks het feit, dat spuitzwavels duurder zijn dan Californische pap
(gedurende het gehele seizoen verspoten geeft het plm. een verschil van 0,5 cent per kilo
fruit), is gebruik ervan zeker verantwoord, omdat het vaak gavere fruit dit verschil zelfs
in vele gevallen ruim kan opbrengen. De gunstige invloed op de boom (over meer jaren)
blijft daarbij nog buiten beschouwing. Menging met loodarsenaat, dat bij vele proeven
gebeurd is, veroorzaakte geen schade. Dit is ook een praktijkervaring; in 'tegenstelling
tot Californische pap kunnen spuitzwavels wel gemengd met loodarsenaat verspoten
worden. Dit geeft belangrijke besparing in de spuitkosten. Het is bekend, dat spuit
zwavels minder gauw schade geven dan Californische pap. Wanneer Californische pap
bij te hoge temperatuur wordt verspoten (meer dan 28 à 30 °C), dan is de kans op schade
groot. Bij een hoge temperatuur moet men ook met spuitzwavels voorzichtig zijn, daar
dan eveneens verbrandingen kunnen optreden. Bij een van de proeven werd na gebruik
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van spuitzwavel in die omstandigheden een sterk optreden van „zonnebrand" op de
vruchten waargenomen.
Carbamaten. Voorlopig lijkt het er op, dat deze middelen in de fruitteelt geen grote
toekomst zullen hebben. De schurftwering van de ijzercarbamaten (Fermate, Trifungol,
AAfertis) was goed, in de meeste gevallen beter dan van Californische pap. Een vrij
ernstige aantasting van schurft werd zeer snel tot staan gebracht.
De middelen hebben echter de volgende bezwaren:
le absoluut geen spintdoding, zodat het spint apart bestreden moet worden;
2e het zwarte residu. Hierdoor kan men de laatste twee bespuitingen niet met ijzer
carbamaten uitvoeren.
Bij de proeven werd daarmee rekening gehouden, doch door de vrij droge nazomer was
het residu op een aantal rassen toch nog hinderlijk. Men moet er dus rekening mee
houden, dat men, wanneer de zomer vrij droog is, deze middelen nog minder lang kan
toepassen. De resultaten met de zinkdimethyldithiocarbamaten zijn nog verward; deze
middelen kunnen dan ook nog niet vrij in de praktijk toegelaten worden (N.B. Triscabol
wordt wel voor proefsgewijs gebruik aanbevolen). De situatie ten aanzien van deze
middelen is als volgt: Vóór de oorlog was er Fuklasin, dat aanbevolen werd als goed
schurftmiddel op appels en in geringere mate op peer. Na de oorlog kwam uit Amerika
het middel Zerlate op dezelfde basis. Dit werd echter, wonderlijk genoeg, speciaal aan
bevolen voor peer en niet voor appel. Bij vroeger genomen proeven en bij dit jaar her
haalde proeven bleek inderdaad, dat Zerlate schade gaf op een aantal gevoelige appels,
o.a. Transparente de Croncels, Cox's Orange Pippin, Ellison's Orange. Dit jaar trad
bij een proef op Transparente de Croncels ernstige schade op, namelijk zwarte verbrandingsplekken en sterk misvormde bladeren.
Triscabol, een Hollands middel op dezelfde basis, gaf echter goed resultaat op appels en
praktisch geen schade. De schurftwerende werking is behoorlijk. Het verkrijgen van
meer ervaring met deze middelen is noodzakelijk, voordat ze zonder meer in de praktijk
aanbevolen kunnen worden.
TMTD-preparaten (tetramethylthiuramdisulfide). Bij deze middelen moet onderscheid
gemaakt worden tussen de schurftwerende en spintdodende werking. De schurftwerende
werking is minder sterk dan die van Californische pap. Deze middelen hebben een gun
stige nevenwerking op de bladeren. Ook de vruchtkleur wordt door deze middelen zeer
sterk en gunstig beïnvloed. Zij voldoen daardoor vaak beter dan Californische pap,
wanneer het er alleen op aan komt een geringe schurftaantasting „bij" te houden. De
spintdodende werking is van enkele preparaten (doch lang niet van alle) beter dan die
van Californische pap. Dit geldt o.a. voor AApirol. Deze middelen zullen in de proeven
van het volgend seizoen nader worden bekeken.
Onderzoek van middelen ter bestrijding van Carpocapsa
Ter bestrijding van het fruitmotje bleek loodarsenaat het best te voldoen. Toxaphene,
waarvan veel verwacht werd, omdat het een lange werkingsduur heeft en waarschijnlijk
de uitbreiding van het spint veel minder bevordert, viel tegen. Parathion gaf enige moge
lijkheden. De verhouding van de werking van dit type-middel tot de werking van lood
arsenaat kon nog niet worden opgelost.
Onderzoek van middelen ter bestrijding van de koolvlieg
Vergeleken met het standaardmiddel Sublimaat bleek de werking van HCH-stuif en
-spuit en van enkele parathion-preparaten uitstekend. Enkele nieuwe middelen, speciaal
voor de bestrijding van de koolvlieg, werden onderzocht, doch de werking hiervan was
minder dan van de bovengenoemde middelen.
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Onderzoek van middelen ter bestrijding van de bladvlekkenziekte op tomaat (Cladosporium fulvum Cke)
Een hele serie middelen werd in werking vergeleken met het vanouds gebruikte middel
Shirlan. Hoewel de resultaten met Shirlan in het algemeen zeer goed zijn, bleken de
omstandigheden in 1949 zodanig geweest te zijn, dat ook in de planten, die geregeld met
Shirlan bespoten werden, zeer veel Cladosporium optrad. De werking van de overige
onderzochte middelen was dientengevolge ook moeilijk te beoordelen.
Onderzoek van middelen ter bestrijding van het wortelknobbelaaltje bij tomaat (Heterodera marioni [Cornu] Goodey)
Een aantal middelen op basis van dichloorpropaan-dichloorpropyleen, methylbromide,
aethyleen en dibromide werden onderzocht en vergeleken met zwavelkoolstof. De toe
passing had plaats in een warenhuis in November 1948, direct na het rooien van het
gewas. De beoordeling vond plaats aan het gewas van 1949. DD voldeed uitstekend
evenals het middel Larvacide (werkzame stof chloorpicrine). De onderzochte middelen
op basis van methylbromide (Dowfume G) en ethyleendibromide (Iscobrome D en
Dowfume W 40) gaven minder goede resultaten ; de werking van beide laatstgenoemde
merken was beslist onvoldoende.
Onderzoek van middelen ter bestrijding van „vuur" in tulpen, narcissen enz. (Botrytis)
Uit de proeven van de laatste jaren blijkt, dat de vuurbestrijding geen moeilijkheden
meer behoeft op te leveren. Wij beschikken thans over uitstekende middelen en een
goede vuurbestrijding „betaalt zich ten volle". Evenals in 1948 zijn de proeven in 1949
uitstekend geslaagd. Gewerkt werd met carbamaten, in hoofdzaak met preparaten op
basis van ferridimethyldithiocarbamaat (Fermate en de Hollandse producten AAfertis
en Trifungol), TMTD-preparaten (AAvurol, TMTD-concentraat van de I.C.I., Tripomol) en kwikpreparaten (A-922). De kwikpreparaten gaven redelijke resultaten; in ieder
geval kwamen zij boven een te stellen minimumeis uit. De vanouds gebruikte TMTDpreparaten voldoen nog redelijk, doch als vergelijkingsbasis hebben zij hun waarde ver
loren, omdat de werking van de zwarte ferrimethyldithiocarbamaten beslist nog een
klasse beter is. De laatstgenoemde worden de middelen van de toekomst. Van Fermate
was de goede werking reeds eerder overtuigend vastgesteld ; de Hollandse preparaten
AAfertis en Trifungol leverden in alle proeven volkomen hetzelfde resultaat. Ook andere
carbamaten zijn onderzocht tegen het vuur, o.a. Dithane en Zerlate. Ook deze bieden
mogelijkheden, maar practisch is dit van weinig betekenis, nu gebleken is, dat de ijzerzouten zo goed werken. Er moet nog worden nagegaan of men het aantal bespuitingen
met carbamaat kan verminderen, door, als het loof volgroeid is, een soort voorraadsbespuiting te geven. Uit oriënterende proeven bleek, dat dit wel mogelijkheden biedt.
In Engeland wordt de bolbehandeling met Brassicol en dergelijke producten (op basis
van pentachloornitrobenzeen) als bestrijding van het vuur toegepast. Het is bekend dat
bij de „kwade-grondbestrijding" met Brassicol in eerste instantie minder vuur optreedt.
Het is wel mogelijk, dat in de praktijk in Engeland op deze wijze een voldoende vuur
bestrijding verkregen kan worden, doch bij de veel sterkere infectiekans bij de inten
sievere cultuur in ons land wordt dat niet bereikt. De aanbeveling van de Engelse
middelen op deze basis gelden daarom niet voor ons land.
Onderzoek van middelen ter bestrijding van „kwade grond" in de bollenteelt
Bij de proeven tegen kwade grond blijken de middelen op basis van pentachloornitro
benzeen, Brassicol (Duits), AAfuma (Nederlands) volkomen gelijke resultaten te geven.
Proeven met de kwikhoudende middelen (AAfungi) zijn minder goed gelukt. Bij proeven
elders werd echter geconstateerd, dat deze middelen mogelijkheden bieden. Proeven met
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tetrachloornitrobenzeen hebben nog weinig resultaat opgeleverd. Wel kwam naar voren,
dat een behandeling met het middel „om de bol" beter effect geeft. Dit onderzoek wordt
in 1950 voortgezet.
Onderzoek van middelen ter bestrijding van „het van de wortel gaan" bij hyacinthen
Gebruikt werden formaline (standaard) en AAforma. Geconcludeerd werd, dat
AAforma een ongeveer gelijke werking heeft als formaline. De werking is zeker
niet voor 100 % afdoende, maar dat is bij formaline ook niet het geval. AAforma heeft
echter grote voordelen; formaline geeft belangrijke risico's, vooral bij wat late toe
passing treedt gemakkelijk beschadiging op. Bovendien is formaline bij de toepassing
zeer hinderlijk. AAforma is eenvoudig te gebruiken, men bepoedert de bollen licht er
mede en de gebruiker ondervindt van de behandeling weinig hinder. Tegen het „van
de wortel gaan" werden ook proeven genomen met Dithane D-14 (de vloeibare vorm van
het natriumzout van aethyleen-bisdithiocarbamaat), als gietmiddel gebruikt. Dithane
D-14 bleek even werkzaam te zijn als formaline, de beschadiging was echter geringer
dan bij formaline.
Onderzoek van middelen voor onkruidbestrijding in gladiolen
Enkele middelen werden toegepast als z.g. „pre-emergence spray", namelijk nà het
planten der knollen, doch voor het boven de grond komen. DNC-bevattende middelen
en groeistofpreparaten op basis van MCPA gaven zeer behoorlijke resultaten. Vooral in
de laatste groep middelen lijkt toekomst te zitten. Een speciaal voor onkruidbestrijding
in gladiolen bestemd preparaat op basis van kaliumcyanaat gaf onvoldoende effect.
Onderzoek van middelen ter bestrijding van de Coloradokever
Van diverse middelen werd de werking onderzocht tegen de Coloradokever. De middelen
behoorden tot de volgende groepen: DDT-emulsies, DDT-verspuitbare poeders en
pasta's, Toxaphene en Chlordane-preparaten, alsmede enkele nieuwe proefpreparaten
van de Bayer-farieken (Duitsland) van nog onbekende samenstelling. Het doel van het
onderzoek was vooral het eventueel verschil in residuele werking van de diverse midde
len na te gaan; de Coloradokeverbestrijding leent zich zeer goed voor dit onderzoek.
Vooral de DDT-emulsies werden uitvoerig in dat opzicht onderzocht. Op grond van
theoretische overwegingen was te verwachten, dat er verschil in werkingsduur bij de
verschillende typen emulsies bestaat, afhankelijk van de meer of minder olieachtige
oplosmiddelen en oliën en de vorm, waarin de DDT in de middelen voorkomt en op de
plant tenslotte uitkristalliseert. In de proeven werden wel enige verschillen gevonden
tussen enkele emulsietypen, doch deze verschillen waren zeer gering. In feite kunnen
echter de verschillen groter zijn, doch deze waren in 1949 moeilijk te constateren, daar
de ontwikkeling van de keverpopulatie tengevolge van de slecht-weerperiodes langzaam
en onregelmatig verliep, en nieuwe infectie van het gewas van elders in geringer mate
dan normaal plaats had. Eventuele verschillen in werkingsduur kwamen door het ont
breken van nieuw aangevlogen kevers op het gewas en door het soms trage verloop van
de eiontwikkeling minder goed tot uiting.
Onderzoek van rookpatronen, rookkaarsen enz. voor gebruik in kassen en gesloten ruimten
Opvallend was het grote aantal berokingsmiddelen, dat in 1949 voor onderzoek werd
aangeboden en even opvallend was in vele gevallen de onvoldoende zorg, die de fabri
kanten aan de afwerking van deze middelen besteed hebben, waardoor de toepassing
geen succes werd. Bij meer dan de helft van het aantal typen rookkaarsen en rookontwikkelaars, die onderzocht werden, was dat onderzoek eigenlijk een aanslag op het leven
van de onderzoeker. In vele gevallen was de brandbaarheid (smeulbaarheid) van de

61

kaarsen en rookontwikkelaars onvoldoende; bij pogingen om ze toch te laten werken
kwam men dan in aanraking met de rook van de kaarsen, die het wel direct goed deden.
Soms brandden de kaarsen veel „te goed", d.w.z. zij ontvlamden, nadat zij enige tijd
normaal gerookt hadden. Men moet dan de kas weer in om de vlammen te doven, anders
krijgt men schade aan het gewas en aan het glas van de kas. Vele typen werden dan ook
afgekeurd en uit de verkoop geweerd, waardoor de kwekers beschermd werden tegen
bovengenoemde ongunstige effecten. De onderzochte rookkaarsen en rookpatronen
hadden als werkzame stoffen DDT, HCH, azobenzeen, nicotine of parathion. Na het
elimineren van de slechte preparaten van alle groepen bleven enkele uitstekende midde
len over en deze werden in de handel toegelaten.
DOCUMENTATIE BESTRIJDINGSMIDDELEN
Het werk aan de documentatie van bestrijdingsmiddelen werd vertraagd en de voor
lichting over bestrijdingsmiddelen werd bemoeilijkt, daar door de grote moeilijkheden
die de administratieve afwerking van de maatregelen, voortvloeiend uit de wet op de
bestrijdingsmiddelen gaf, geen consequente lijn aan te houden was. Half 1949 waren
nog slechts 36 merkmiddelen goedgekeurd.
Tezelfder tijd moest de copij betreffende dit onderwerp voor de Tuinbouwgids 1950
klaar zijn. Om niet te veel hiaten te krijgen, werden daarin dan ook van groepen midde
len, waarvan de keuring nog niet of niet van alle middelen afgewerkt was, ook die
middelen opgenomen, waarvan redelijke verwachting gekoesterd werd. De in de Tuin
bouwgids 1950 vermelde middelen kunnen dus niet alle zonder restrictie aanbevolen
worden als te voldoen aan bepaalde minimumeisen. Inmiddels is zelfs gebleken, dat
enkele vermelde middelen nog afgevoerd moeten worden. Bij later gegeven samen
vattingen van beschikbare bestrijdingsmiddelen was het mogelijk meer consequent te
werken en zoveel mogelijk slechts goedgekeurde middelen en middelen, die voldoen aan
de z.g. „lijst" behorende bij het bestrijdingsmiddelen-besluit, op te nemen. Ook in deze
samenvattingen komen echter nog een aantal middelen voor, die niet goedgekeurd zijn,
doch die in de handel mogen blijven, omdat ze vallen onder de z.g. overgangsbepalingen
van de Wet op Bestrijdingsmiddelen, daar ze reeds in de handel waren, vóórdat de wet
in werking trad. Indien deze middelen aangemeld waren vóór 4 Nov. 1948 mogen zij
in de handel blijven tot er nader op wordt beschikt.
Het archief van gegevens van de in Nederland aanwezige bestrijdingsmiddelen en van
de middelen, die ter kennismaking verkregen werden, werd verder uitgebreid. Dit archief
is op dit gebied wel het meest volledige, dat in Nederland aanwezig is. Er wordt nog te
weinig gebruik gemaakt van de gegevens die hier beschikbaar zijn.
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V. GEWERVELDE DIEREN

RATTEN EN MUIZEN
Onderzoek Ratten- en Muizenbestrijdingsmiddelen
In totaal bedroeg het aantal biologisch onderzochte monsters 171. Hiervan werden be
proefd op bruine ratten 116, op zwarte ratten 7, op huismuizen 28 en op veldmuizen
20 monsters. Opmerkelijk was, dat de vier aangeboden monsters zeeajuinpoeder (Sc///a
maritima) alle werden afgekeurd. Waarschijnlijk betrof het hier dus monsters van een
slechte oogst of deze monsters waren getrokken van oudere partijen, die in werkzaam
heid waren teruggelopen.
Een groot gedeelte van de ingezonden monsters werd onderzocht op grond van de Be
strijdingsmiddelenwet. Het chemisch onderzoek, dus de bepaling van het vet- en het
suikergehalte en zo mogelijk de quantitatieve bepaling van de werkzame bestanddelen,
werd verzorgd door de afd. Onderzoek Bestrijdingsmiddelen. De overige monsters be
troffen verbeteringen van reeds bestaande middelen of geheel nieuwe fabrikaten.
Bestrijding van de bruine rat (Rattus norvegicus Berk.)
Streekactie
Medio Februari werd de streekactie tegen de bruine rat beëindigd. Voor het eerst werd
deze actie in practisch het gehele land (uitgezonderd de provincie Groningen) gevoerd.
Organisatorisch en technisch was het niet mogelijk de bestrijding in het gehele land op
éénzelfde tijdstip te doen uitvoeren. Voor deze uitvoering Werden dan ook de volgende
bestrijdingsperioden vastgesteld :
Noord-Holland, ten noorden van het Noordzeekanaal
Zeeland en Goeree-Overflakkee
Noord-Holland, ten zuiden van het Noordzeekanaal ......
Utrecht
i . . . .
Zuid-Holland, ten noorden van de Lek en Nieuwe Waterweg
. .
Gelderland, tussen de Grote Rivieren
Zuid-Holland, ten zuiden van de Lek en Nieuwe Waterweg . . .
Gelderland, ten noorden en oosten van de Rijn
Noord-Brabant
Limburg
Overijssel
Drenthe
Friesland (met enkele gemeenten in Groningen)

15-18 Dec. '48
5-8 Jan. '49
.)
> 12-15 Jan. '49
.j
ï jg_22 lan '49
.ƒ
1
26-29 Jan. '49
J
»
2- 5 Feb '49
f
9-12 Feb. '49

Ter voorbereiding van de actie in die gebieden, welke voor het eerst de bestrijding van
de bruine rat in streekverband zouden uitvoeren, werden instructie-bijeenkomsten
(totaal 27) belegd, tijdens welke bijeenkomsten, die geconcentreerd voor enige plaatsen
tegelijk werden gegeven, de medewerkers aan de actie werden geïnstrueerd door middel
van z.g. instructieformulieren (totaal ca 5000), waarin richtlijnen voor uitleg, controle,
ratwering e.d. werden gegeven. Ter stimulering der animo onder de bevolking werden
nog 14 lezingen met filmvertoning voor belangstellenden (veelal boeren) gehouden.
Verdere voorlichting werd gegeven door het gratis beschikbaar stellen van grote en
kleine affiches (ca 3000) en folders (ca 97.000). Kleine aantallen folders werden gratis
beschikbaar gesteld ; voor grotere aantallen moest een bijdrage in de drukkosten worden
gevraagd van f 15,— per 1000 exemplaren.
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Voor de uitvoering van de campagne werden een drietal verdelgingsmiddelen toegepast,
welke „kant en klaar" voor uitleg werden afgeleverd. Als werkzaam bestanddeel be
vatten deze middelen zeeajuin (Scilla maritima). Door de fabrikanten van deze ver
delgingsmiddelen werd een gemeenschappelijk leverings- en verzendcentrum ingericht.
In verband met de intensieve uitleg der bestrijdingsmiddelen tijdens een dergelijke actie,
was het gebruik van zeeajuin-preparaten te verkiezen boven die van zware vergiften.
In totaal werden ruim 4 millioen lokaasporties gezamenlijk geleverd.
Gedurende de gehele actie stonden de drie verdelgingsmiddelen onder voortdurende
controle van de P.D. Hiertoe werd aan diverse gemeenten in verschillende gebieden
verzocht een monster ter beproeving in te zenden. De toxiciteit (dodende werking) bleek
steeds afdoende te zijn.
Aan deze bestrijdingscampagne werd deelgenomen door 633 gemeenten, met als resul
taatsbeoordeling: zeer goed: 101; goed: 339; voldoende: 96; matig: 70; slecht: 7 en
geen oordeel : 20. Circa 87,5 % der gemeenten beoordeelden het resultaat dus met zeer
goed, goed of voldoende.
Het deelnemings-percentage (65,6%) was geringer dan in 1947-1948. Ten dele kwam dit,
omdat verschillende gemeenten na de goede resultaten van het vorig jaar een herhaling
op zo korte termijn niet nodig achtten. Anderzijds werd in bepaalde streken van het
„nieuwe" gebied het belang der actie onderschat.
Als eerste voorbereiding van de streekactie 1949-1950 werd in Mei wederom aan alle
S«7ta-verwerkende ondernemingen verzocht een monster van een „kant en klaar" be
strijdingsmiddel (op basis van zeeajuin) ter beproeving te willen inzenden. Na beëindi
ging van de proefnemingen met deze monsters (bestaande uit toxiciteits-, houdbaar
heids- en praktijkproeven) bleken de middelen van zeven fabrikanten aan de gestelde
eisen te voldoen. Onderling regelden deze fabrikanten, in overleg met onze Dienst, hun
resp. leveringspercentages. De bestellingen der gemeenten zouden in verband met de
verdeling der te leveren hoeveelheden zoveel mogelijk via onze Dienst worden geleid.
Als eenheidsprijs werd dezelfde prijs van voorgaande jaren aangehouden, t.w. f 24,—
per 1000 lokaasporties.
In tegenstelling tot vorige jaren werd thans rechtstreeks contact opgenomen met de
diverse gemeenten betreffende plannen en mogelijkheden voor de streekactie. In voor
gaande jaren werd steeds eerst contact opgenomen met de diverse Burgemeesters
kringen, waarna dan door de P.D. op een vergadering van deze kringen een uiteenzetting
omtrent opzet e.d. van de actie werd gegeven. Thans werd volstaan met een bericht
aan de Burgemeesterskringen, waarin de bestaande plannen werden medegedeeld.
Omdat thans zeven fabrikanten in staat waren een geschikt middel te leveren, was het
mogelijk de gehele actie in een kortere periode te doen uitvoeren. Het eerste gebied, dat
nog in 1949 tot bestrijding overging, was Noord-Holland (ten noorden van het Noord
zeekanaal), Zeeland en Goeree-Overflakkee.
Waarnemingen
Een begin werd gemaakt met waarnemingsproeven teneinde de gedragingen der dieren
te observeren. Hierbij werd b.v. geprobeerd een verschil vast te stellen tussen dieren,
die regelmatig verstoord werden en dieren, die ongemoeid gelaten werden (ter verge
lijking met de praktijktoestand, b.v. resp. bij een stadsgracht en op een boerderij). Door
gebrek aan ruimte moest de opzet hiervan zeer bescheiden zijn. Getracht zal worden
hierin verbetering te brengen.
Bestrijding van de zwarte rat (Rattus rattus L.)
Door de stijging van het aantal klachten over het voorkomen van zwarte ratten werd,
in overleg met de Commissies voor Rattenbestrijding in Noord-Brabant en Limburg;
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besloten te trachten in de zomer een bestrijding van deze diersoort in streekverband te
organiseren.
Met de gemeenten in Noord-Brabant en Limburg, die hiervoor in aanmerking kwamen,
werd contact opgenomen via de vergaderingen der diverse Burgemeesterskringen, waar
door de P.D. een uiteenzetting van de bestaande plannen werd gegeven. Tevens werd
aan alle plaatselijke afdelingen der boerenorganisaties in dit gebied (N.C.B. en"L.L.T.B.)
een rondschrijven betreffende deze actie gezonden.
Als bestrijdingsmiddel werd gebruik gemaakt van z.g. „torpedo's" (zinkphosphidekorrels verpakt in krantenpapier). In totaal werden ca 70.000 „torpedo's" afgenomen,
verscheidene gemeenten hadden nog voldoende bestrijdingsmiddelen in voorraad. Aan
deze actie, welke in de periode 20-25 Juni werd uitgevoerd, werd deelgenomen door
92 gemeenten; de animo der gemeenten was dit jaar echter gering.
Bestrijding van de woelrat ( Arvicola terrestris L.)
De bestrijding van deze diersoort vormt nog steeds een probleem. Uit waarnemingen
bleek, dat vergiftiging via lokaasopneming meestal mislukt. Naar aanleiding hiervan werd
dan ook gezocht naar een middel in poedervorm, waar deze ratten doorheen zouden
moeten lopen. Dit gif zou dan via het aflikken der poten door de ratten worden opge
nomen. Omdat het Amerikaanse middel Antu op dit punt mogelijkheden leek te bieden,
werden hiermede uitgebreide praktijk- en laboratoriumproeven genomen. Daar aan
vankelijk geen dieren voor laboratoriumproeven beschikbaar waren, werd als ongewone
volgorde met de praktijkproeven begonnen. Deze schenen inderdaad succes te hebben.
Toen later dieren beschikbaar kwamen, werden laboratoriumproeven ingezet. De resul
taten hiervan waren echter zodanig, dat aangenomen moest worden, dat Antu tegen
deze diersoort vrijwel onwerkzaam was. Waaraan de schijnbare resultaten van de prak
tijkproeven moeten worden toegeschreven, is nog een raadsel.
Na Antu werden kiezelfluornatrium en kiezelfluorbarium in de proeven betrokken. De
eerstgenoemde stof bleek de meeste mogelijkheden te bieden, omdat de bariumverbinding bij vochtaantrekking (wat in de praktijk vrijwel altijd voorkomt) hard en klonterig
werd. De laboratoriumproeven gaven evenwel wisselende resultaten te zien, terwijl de
resultaten der praktijkproeven eveneens onduidelijk waren. Deze uitslagen waren even
wel zodanig, dat de proeven hiermede nog zullen worden voortgezet.
Intussen is dit probleem nog geenszins opgelost en daarom is vooral een onderzoek naar
de biologie van deze diersoort zeer gewenst. Voorlopig is de beste en zekerste wijze van
bestrijding nog het vangen der dieren met fuiken. De bestrijding met vergiftigd lokaas
(gemalen wortelen, witlofpennen of knolselderij (evenwel geen brood als lokaas gebruiken)
kan soms resultaat opleveren, doch dan dient de uitleg verschillende malen te worden
herhaald.
Bestrijding van de huismuis (Mus musculus L.)
Teneinde fundamentele gegevens te verkrijgen over de practische bruikbaarheid van
gifkorrels op basis van thalliumsulfaat, zinkphosphide en strychnine voor de huismuizenbestrijding werden hiertoe proeven ingezet. Door verwerking van de proefuitslagen wordt gehoopt cijfermateriaal te verkrijgen, waaruit een basis kan worden
vastgesteld, waarop eventueel nieuwe muizenmiddelen moeten worden vervaardigd.
Bestrijding van de veldmuis (Microtus arvalis Pali.)
De veldmuizenplaag, welke in 1948 reeds in verschillende gebieden aanwezig was,
breidde zich in 1949 nog aanzienlijk uit. Door de intensieve propaganda via vergade
ringen, pers en radio werden vele verzoeken ontvangen om inlichtingen over een be
strijdingswijze. Medio April werd gemeend, dat de plaag grotendeels was bedwongen,
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daar ondanks de vele waarschuwingen het aantal klachten zeer sterk was teruggelopen.
De eerste mededeling, dat de plaag nog geenszins was bedwongen, werd ontvangen uit
Geldermalsen. De schade bleek hier zeer aanzienlijk te zijn (vooral in grasland). Som
mige percelen waren zodanig vernield, dat het hierop aanwezige vee door voedselgebrek
moest worden geëvacueerd.
Het uitermate gunstige weer gedurende de zomer bevorderde nog in belangrijke mate
de toeneming van het aantal veldmuizen. Veel schade werd toegebracht aan grasland,
klaver, bieten, aardappelen enz., vooral ïn het gebied tussen de grote rivieren, maar ook
in Zeeland, N.W.-Brabant, Limburg, delen van Gelderland, Overijssel, Drenthe, Gro
ningen en Friesland.
Plaatselijk kon, soms in gehele gemeenten, de schade door verdelging belangrijk worden
beperkt, doch de plaag werd zo algemeen, dat ook behandelde percelen steeds meer last
kregen van „overlopers". Het gebruik van gifkorrels (muizentarwe) gaf afdoende resul
taten, maar alleen wanneer de korrels minutieus in de muizengaten werden gebracht,
waartoe het gebruik van een fles werd geadviseerd. Deze methode heeft evenwel het
nadeel zeer bewerkelijk te zijn en ze werd dan ook niet algemeen toegepast. Verschillende
andere methodes (die geprobeerd werden omdat ze minder tijdrovend zouden zijn)
faalden echter.
Zeer nuttig was de kunstmatige bevloeiing van grasland, welke door de Nederlandse
Heide Maatschappij werd uitgevoerd in o.a. de Neder-Betuwe en de Bommelerwaard
(in totaal naar schatting 1000 ha). De aanzienlijk hogere kosten waren hierbij ruim
schoots verantwoord, omdat het water, naast de radicale opruiming van de muizen
bovendien een snelle verbetering van de grasstand gaf, die behalve van de muizenschade ook zeer te lijden had van de langdurige droogte.
In het najaar kon in het algemeen geen afneming van het aantal veldmuizen worden vast
gesteld. Daarom werd een bericht uitgezonden omtrent de bescherming van winter
gewassen en ingekuilde producten tegen veldmuizen.
Er werden nog proeven genomen met bespuiting van opkomende wintergewassen met
calciumarsenaat. Bij koolzaad kon in een enkel geval de knagerij plm. drie weken wor
den gestopt. Bij granen zullen de vooruitzichten echter minder gunstig zijn.
In de Burgemeesterskring Oss werd de veldmuizenverdelging bij gemeenteverordening
verplicht gesteld. Men bereidde hier een grootscheepse verdelgingsactie met gifkorrels
voor, welke in begin 1950 zou worden uitgevoerd, indien tenminste de winter geen op
ruiming onder de muizen heeft gehouden.
Muskusrat
In het afgelopen jaar is het aantal gevangen muskusratten aanzienlijk hoger geweest
dan in voorgaande jaren. Het areaal, waar muskusratten gevangen zijn, is ook aan
merkelijk uitgebreid. Dit is in het volgende staatje en op de verspreidingskaart duidelijk
waar te nemen.
Ten dele is deze uitbreiding te verklaren door een intensievere vangst. Onze ambtenaar
in Eindhoven werd met een jeep uitgerust, waardoor verscheidene haarden per dag be
streden konden worden en nieuwe haarden gemakkelijker ontdekt werden. Verder werd
in November een tweede ambtenaar te Tilburg gestationneerd. Het aantal particuliere
vangers (voor premiën) nam met het drievoud toe, terwijl ook de vangtechniek aan
zienlijk verbeterd werd door het gebruik van zeer goed werkende Amerikaanse klemmen.
Tenslotte werden enige haarden ontdekt door de waakzaamheid van een 15-tal personen
werkzaam bij verschillende waterschappen.
Toch kan de enorme toeneming in 1949 niet geheel hiermede verklaard worden. Welis
waar was het aantal vangers en het aantal gevangen muskusratten in 1949 meer dan
drie maal zo hoog als in 1948, maar ook het vanggebied breidde zich aanmerkelijk uit.
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Aantal gevangen
muskusratten

Aantal besmette
gemeenten

Aantal vangers door
de P.D. aangezocht

Aantal toevals
vangsten

_

2
1
1
2
1
5
12
30
38

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

1
2
1
1
2
16
74
165
530

1
2
7
22

2
1
1
2
4
26
20
61

Totaal

792

-

118

—

_

ï

ï

Het aantal gemeenten, waar in 1949 muskusratten gevangen werden, was 2\ maal groter
dan in 1948. Vooral uit het feit, dat de toevalsvangsten (vangsten van muskusratten
door honden, in visfuiken, door doodslaan enz.) in 1949 ook driemaal groter waren dan in
1948, moeten wij concluderen, dat inderdaad het aantal muskusratten in ons land in
1949 driemaal zo groot moet zijn geweest als in 1948. Als oorzaak van deze uitbreiding
menen wij te moeten aannemen, dat Zuid-Nederland in steeds grotere mate vanuit
België met muskusratten wordt geïnfecteerd. Dit is te argumenteren met het feit, dat
bepaalde haarden ieder najaar volledig van muskusratten worden gezuiverd. Dit is
o.m. het geval te Valkenswaard, Eindhoven en Hilvarenbeek. Ieder voorjaar worden
deze gemeenten weer opnieuw besmet en deze besmetting geschiedt vrij zeker via de
stroompjes, die uit België komen.
De 2e tabel (blz. 68) laat de vangsten per maand zien. We zien in de wintermaanden (De
cember en Januari) een diep minimum in de vangsten. In Februari stijgen de vangsten, in
Maart wordt het maximum bereikt. Daarna daalt het aantal vangsten tot Mei. In Mei en
Juni blijven de vangsten constant. In de zomer nemen de vangsten toe, wat voornamelijk
te verklaren is door het vangen van jonge dieren, die in die maanden geboren worden. In
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de maanden September en October zijn de vangsten weer hoger, daar de dieren dan
door het drukke slepen van planten (die als wintervoorraad dienen) naar de winterhutten, gemakkelijker te speuren en te vangen zijn. In November daalt de vangst tot
het minimum in de winter.
Maand

Aantal gevangen
muskusratten

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

18
65
127
94
48
49
72
63
100
88
45
23

Totaal

792

Wij nemen op het ogenblik aan, dat ons land in het bijzonder besmet wordt in de maan
den Februari, Maart en April. Deze periode is blijkbaar de trektijd voor de muskusrat,
waarbij hij zich via de stroompjes verplaatst om terreinen, die te voren beslist vrij van
muskusratten waren, opnieuw te bevolken.
De toeneming van de muskusrat in ons land en de bedreiging, die België in dit verband
steeds voor ons land is, maakten het noodzakelijk, dat het muskusrattenprobleem zowel
nationaal als internationaal op bredere basis aangepakt moest worden.
Allereerst werd daartoe op 13 April in Den Haag door de Directeur-Generaal van de
Landbouw de „Commissie inzake de bestrijding van de muskusrat" geïnstalleerd. In
deze commissie hebben de volgende belanghebbenden zitting: Ir C. G. Krayenhoff van
De Leur, namens de Rijkswaterstaat voor Noord Brabant, Ir J. P. van Noorden, namens
de Provinciale Waterstaat voor Noord-Brabant, Ir J. Redeker, namens de Nederlandse
Spoorwegen en Dr Ir H. N. Kluyver en Dr L. W. D. Caudri, namens de Plantenziektenkundige Dienst. Op deze eerste vergadering werd in het bijzonder aangedrongen op een
contact met België, teneinde het probleem gezamenlijk aan te pakken. Dit contact kwam
op 2 September in Brussel tot stand, waarbij besloten werd de gegevens over de muskus
ratten onderling ieder half jaar uit te wisselen. Er zal naar nieuwe bestrijdingsmethoden
gezocht worden, terwijl de Nederlandse premie verhoogd zal worden, zodra het blijkt, dat
muskusratten naar België getransporteerd worden in verband met de hoge premie aldaar.
Wat de schade betreft, werd voor het eerst in ons land een dijkdoorbraak tengevolge
van muskusrattengraverij geconstateerd. In de viskwekerij van de Heidemaatschappij
liep namelijk een vijver van 0,25 ha leeg. In deze vijver was een vrij kostbare proef in
gezet, zodat de schade groot was. Er was een gat van i 4 m in de dijk ontstaan. Een
tweetal dijkdoorbraken heeft even over de Nederlandse grens plaats gehad in de om
geving van Postel. In de dijk van een stroompje ontstond een gat van 10 m, terwijl het
zijkanaal naar Hasselt leeg liep door een dijkdoorbraak van 25 m.
Het is niet bewezen, dat muskusratten de oorzaak van deze doorbraken waren, daar uit
de aard der zaak alle eventuele aanwijzingen bij het wegstromen van het water wegge
spoeld waren. Er woonden echter op de plaats van de doorbraken en langs het gehele
kanaal veel muskusratten, zodat het zeer aannemelijk is, dat hun graverij de oorzaak
van de doorbraak is geworden.
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Er werd in ons land ook schade van geringe omvang aan de landbouw waargenomen.
Het betrof een klein perceeltje haver van ± 16m2, waarvan de planten grotendeels
werden weggesleept. Ook schade aan hooilanden werd geconstateerd.
Het jaar 1949 werd dus niet alleen gekenmerkt door een flinke uitbreiding van de mus
kusrat, maar bovendien werden wij voor het eerst binnen onze grenzen met werkelijke
muskusrattenschade geconfronteerd.
Andere Zoogdieren
Daar de winter 1948-1949 een zachte winter is geworden, kwamen er vrijwel geen klach
ten binnen over hazenschade aan fruitaanplantingen. Een enkele fruitteler vroeg om
advies inzake een schrikdraadafrastering tegen haas en konijn.
Niet uitsluitend Van fruittelerszijde, maar ook van die der groententelers kwamen klach
ten over hazenschade binnen. Het betrof hier sterke vraat aan bloemkoolplanten.
Het aantal klachten over konijnenschade is echter het veelvoud van het aantal klachten
over die van hazen. De klachten kwamen niet alleen uit bosbouwerskringen, maar er
werd ook schade geconstateerd in wilgengrienden en in de tuinbouw.
Zowel de haas als het konijn maken de indruk zich zeer sterk te herstellen, nadat in en
kort na de oorlog de hazen- en konijnenstand sterk gedecimeerd was door bezetters en
stropers. In de toekomst zullen wij dan ook een vermeerdering van het aantal klachten
over deze dieren te verwachten hebben.
In verband hiermede werden oriënterende proeven verricht over het doden van konijnen
in hun holen met cyaangas, het weren van hazen en konijnen door middel van schrik
draad en kwalijk riekende banden.
In het afgelopen jaar kwamen we geregeld in contact met de das, enerzijds een vriend
van land- en bosbouw, omdat dit dier een grote liefhebber van konijnenbout is, ander
zijds soms locaal schadelijk, omdat hij maïskolven ook niet versmaadt.
De das heeft een zeer beperkte verspreiding, die voornamelijk beperkt is tot het Lim
burgse Maasdal en zijn oeverlanden, Zuid-Limburg, de omgeving van Bergen op Zoom
en het Nederlands-Duitse grensgebied van Montferland, de Achterhoek en Twente. Het
is daarom erg jammer, dat in bepaalde gebieden dit beschermde dier zo achtervolgd
wordt. Niet alleen door jachtliefhebbers, die de das als een verdelger van het konijn
(schadelijk wild!) zien, maar vooral door personen in de Mijnstreek, die dassen vangen
voor minderwaardige vechtpartijen met honden. Het mocht ons gelukken enkele van
deze dieren van deze martelgang te redden en hen in het Nationale Park „De Hoge
Veluwe" uit te zetten. Indien de dieren hier weten te acclimatiseren hebben we misschien
de gelegenheid om vrij dicht bij huis iets te weten te komen over hun invloed op de
konijnenstand.
Eén verwilderd dier bezorgt menig jager en jachtschut zorgen. Dit is de verwilderde
kat. Deze dieren houden sterk huis onder het wild en het gevogelte. Ook omtrent dit
dier kregen we klachten. Naar wij uit onze jachtenquête weten, werd in dit jaar op
iedere 100 ha jachtterrein een verwilderde kat gedood. Dit is dus geen geringe dichtheid.
Een ander zoogdier, waar klachten over binnen kwamen, was de vleermuis. In een
kerk in Friesland sliepen enkele honderden vale vleermuizen boven het tongewelf. De
faecaliën verontreinigden het gewelf dusdanig, dat in de kerk, vooral bij vochtig weer,
een zeer onaangename geur hing. Soms stichtte een enkele fladderende vleermuis boven
dien verwarring tijdens de godsdienstoefeningen. Het lukte ons de vleermuizen met
enkele sterk riekende chemicaliën blijvend te verjagen.
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VOGELS
Mussen
Het aantal klachten over mussenschade aan opgeslagen oogstvoorraden en aan de te
velde staande gewassen blijft zeer hoog. Ook dit jaar zijn de mussen weer intensief be
streden met behulp van strychninetarwe. Er werd door het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen op ons advies in 1949 aan 121 personen een vergunning tot
het doden van onbeschermde vogels met verdovende en vergiftigde middelen verstrekt.
In totaal werd meer dan 600 kg strychninetarwe voor de mussenbestrijding verzonden.
Uit deze getallen blijkt wel de intensieve bestrijding. De door ons uitgestippelde bestrijdingsmethode bleek opnieuw zeer te voldoen. Andere diersoorten dan mussen werden
practisch niet getroffen.
Mussen blijken op een zeer gevarieerd terrein schade te kunnen aanbrengen. Klachten
werden ontvangen over schade aan granen in opslagplaatsen, aan zaaigranen, aan rijpend
koren, aan maïskolven, op zaaibedden, aan spinazie, sla en erwten, aan knoppen van
vruchtbomen en heesters (zoals Forsythia en Rhododendron), aan crocussen, aan rieten
daken en aan het voer in de hokken van kippen en duiven.
Spreeuwen
Over spreeuwen ontvingen we de gebruikelijke klachten over schade aan zacht fruit
zoals kers en peer. Zelf zagen wij schade op gezaaid-graan, die plaatselijk heel ernstig
was. Het betroffen trekkende spreeuwen, die door de verre vlucht hongerig geworden
waren en, komende over de Waddeneilanden, Texel als eerste agrarisch punt aandeden.
Hun trektijd viel samen met het ontkiemen van de rogge op Texel, waarop zij massaal
aanvielen. Hele rijen putjes, met daarnaast de stengeltjes van de kiemplantjes, was het
beeld, dat zij achter lieten. Voorts werd een enkel geval van schade aan rieten daken
gemeld.
Kraaiachtigen (algemeen)
Een uitgebreid onderzoek werd door ons ingesteld aan de hand van de 100.000 vogels
en vleugels van vogels, die sinds 1939 onze Dienst bereikten. Het betroffen ± 20.000
roeken, ± 11.500 zwarte kraaien, ±21.250 eksters, ±3.000 bonte kraaien, ±2.000
kauwen (en bovendien ± 41.250 houtduiven, ± 500 holenduiven, ± 2.400 takkelingen
van roeken en zwarte kraaien en ± 400 andere vogels).
De voornaamste resultaten van dit onderzoek waren:
Ie. In het jaar van de meest intensieve achtervolging (1 Oct. 1946-1 Oct. 1947) werd
slechts 7 à 8 % van de Nederlandse roekenpopulatie afgeschoten. Deze wijze van be
strijding is dus weinig effectief, daar de gemiddelde jaarlijkse aanwas ongeveer even
sterk is en ook op 7 à 8 % gesteld moet worden.
2e. De meeste kraaiachtigen worden tijdens het broedseizoen en bij streng winterweer
afgeschoten. In het broedseizoen worden per maand 5,7 maal meer roeken, 1,7 maal
meer zwarte kraaien en 1,4 maal meer eksters afgeschoten dan na het broedseizoen per
maand. Uit deze cijfers blijkt het grotere risico dat het broeden meebrengt. Het koloniebroeden brengt voor de roek een extra risico mee, dat 3 à 4 maal groter is dan voor soli
taire broeders als de zwarte kraai en de ekster.
3e. In een enquête onder jachtopzichters werd als vraag gesteld, welke van de drie kraai
achtigen (roek, zwarte kraai en ekster) in de maanden Juli en Augustus het gemakke
lijkst te schieten is en hoeveel maal gemakkelijker dat gaat. De maanden Juli en Augus
tus werden gekozen, omdat er dan geen vreemde kraaiachtige trekvogels in ons land
zijn. Aan de hand van deze enquête kon berekend worden, dat de zwarte kraai het
moeilijkst en de roek het gemakkelijkst te schieten is. De verhouding der afschotrisico's
bedroeg: zwarte kraai : ekster : roek = 3:4:7. Daar we over de maanden Juli en
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Augustus ook de afschotcijfers kenden, konden we hieruit concluderen dat de zwarte
kraai- en eksterpopulatie in 1946 en 1947 5 à 6 maal groter was dan de roekenpopulatie.
Of veiliger gezegd: de zwarte kraaien- en eksterpopulaties zijn ongeveer even groot en
ieder afzonderlijk een veelvoud van de roekenpopulatie.
4e. Berekenen we de percentages jonge vogels, die geschoten worden, dan blijken deze
percentages constant te blijven vanaf Januari tot en met Mei. In de herfst is het risico
van de jongen om afgeschoten te worden groot, maar vanaf Januari schijnt dat risico
constant te blijven. Ze kennen blijkbaar de geweerdragers even goed als de oude roeken
die kennen. We kunnen aannemen, dat in deze maanden de afschotverhoudingen tussen
oud en jong ook de verhoudingen in het veld weergeven.
Het opmerkelijke is nu, dat over verschillende voorjaren het gemiddelde percentage
jongen, dat geschoten wordt voor de roek 10,7 %, voor de kauw 12,1 %, voor deekster
29,8 %, voor de zwarte kraai 27,7 % en voor de bonte kraai 37,8 % bedraagt.
Nu kunnen de percentages voor de roeken, kauwen en bonte kraaien wel aan de hoge
kant zijn, omdat er trekkers onder zijn, waarbij de jonge exemplaren meer in ons land
kunnen overwinteren dan de oude. Een bewijs hiervoor zijn de soms vrij hoge percen
tages jonge roeken, die men in gebieden waar geen roeken nestelen in de trektijd kan
waarnemen. Verder werden onder de oostelijke kauwen tot 45 % jongen aangetroffen.
Brengen we deze oostelijke kauwen in mindering, dan komt het gemiddelde percentage
jonge kauwen in het voorjaar op 9,3 %. We zien een opmerkelijk onderscheid tussen
de roeken en kauwen enerzijds en de eksters en zwarte kraaien anderzijds. Indien ge
noemde vogelsoorten zich handhaven, is het nodig, dat de roek na het eerste jaar ge
middeld 10 à 11 jaar leeft; voor de kauw is de levensverwachting na het eerste jaar ook
10 à 11 jaar, voor de ekster 3 à 3| jaar en voor de zwarte kraai ook 3 à 3§ jaar. We zien
dus hoe twee vogels, de roek en de kauw, die een grote overeenkomst in levenswijze
hebben en min of meer koloniebroeders zijn, een zeer lange levensverwachting hebben,
terwijl de solitair broedende ekster en de zwarte kraai een veel lagere levensverwachting
hebben.
5e. In het voorgaande punt hebben we aangenomen dat het afschot van oud en jong van
1 Januari tot eind Mei ongeveer de verhouding in het veld weergeeft. Maar in de broed
tijd wordt het afschot van de kraaiachtigen groter; de eerste-jaars vogels zijn dan nog
niet geslachtsrijp. Men zou dus een sterker afschot van broedvogels, dus oude vogels,
verwachten. Dit is echter niet het geval. Ook het afschot der jongen stijgt in dezelfde
mate. Bij de roek hebben we waargenomen, dat eerste-jaars jongen ook druk nestelen,
echter alleen niet tot eieren leggen komen. Terwijl het risico van het oude wijfje in het
broedseizoen door haar gebondenheid aan het nest twee maal zo groot is als voor het
oude mannetje, geldt hetzelfde voor de jonge wijfjes en mannetjes.
6e. Enkele merkwaardige verspreidingscijfers werden verkregen. De meeste bonte
kraaien blijken voor te komen in de provincies Groningen en Drenthe. In de verdere
kustprovincies Friesland, Noord- en Zuid-Holland en in Overijssel is de dichtheid der
bonte kraaien de helft tot een kwart van die van de twee N.O. provincies. In de overige
provincies is de dichtheid nog weer minder.
De grootste dichtheden van de eksters treft men aan in de vier N.O. provincies en NoordHolland en Noord-Brabant. Zeer gering komt de ekster voor in de provincies ZuidHolland, Zeeland en Limburg.
De roek wordt in bepaalde provincies: Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg meer afgeschoten dan het aantal getelde nesten deed ver
moeden. Hieronder zijn juist ook die provincies, waarin we grote troepen vreemde
roeken zagen.
Tenslotte stelden we een onderzoek in naar een nieuw Frans bestrijdingsmiddel (Corbo-
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dor), dat in het bijzonder verdovend werkzaam zou zijn op Corviden, terwijl hoenderachtigen ongevoelig voor dit middel zouden zijn. In Frankrijk zou men er grote aantallen
kraaiachtigen mee hebben gedood.
Onze resultaten zijn:
le. Het middel is te moeilijk in het gebruik. In twee uitvoerige proeven werden in twee
dagen tijds 32 kauwen, 16 roeken, 1 zwarte kraai en 1 wilde eend gevangen. In een
andere proef werden in de loop van enkele weken 10 kauwen, 3 zwarte kraaien, 1 bonte
kraai, 2 roeken, 1 ekster en 2 patrijzen gevangen.
Ook mussen, vinken en houtduiven blijken bedwelmd te geraken. Het middel is dus
zeker niet specifiek voor Corviden, terwijl ook hoenderachtigen verdoofd raken, zij het
bij een grotere dosis.
2e. De zwarte kraaien blijken het meest schuw te zijn. Zij zijn echter ook zeer snel ver
doofd, terwijl de verdoving i 10 uur duurt; roeken zijn iets minder argwanend, de
verdoving trad na
|
à 1 uur op en zij bleven ± 8 uur verdoofd. Kauwen waren het minst
gevoelig; de meeste wisten te ontsnappen. Degenen, die gegrepen werden, moesten
omzichtig benaderd worden, anders ontwaakten ze uit de verdoving. De kauwen waren
echter het domste. Aanvankelijk gingen ze met de zwarte kraaien en roeken op de wieken,
zodra een vogel afwijkingen vertoonde. Toen de roeken en zwarte kraaien echter het
voerterrein meden, konden we kauwen genoeg vangen. Zij bleven dooreten te midden
van hun bewusteloze soortgenoten. Ook werd één kauw op twee achtereenvolgende
dagen verdoofd gevangen. We zien dus, hoe verstandiger de vogel, des te gevoeliger
voor het vergif en omgekeerd.
Jonge vogels blijken veel gevoeliger voor Corbodor te zijn en sterven vaak. In 6 ge
vallen werd waargenomen, dat de vogels grassprietjes aten of gegeten hadden, waar
schijnlijk ten einde daardoor tot braken te komen. In drie gevallen werden uitgebraakte
voedselproppen gevonden.
Uit deze proeven blijkt, dat de kauw reageert op het alarmeren van roeken en zwarte
kraaien. Ons inziens is dit ook één van de redenen, waarom kauwen en roeken zo samen
leven. De kauw profiteert van de waakzaamheid van de roek. Verder werd waarge
nomen, dat roeken grote aard- en mestkluiten uitpluizen. Na dit grove werk werden de
resten geïnspecteerd door kauwen, die stonden te wachten tot de roeken gereed waren.
Tenslotte profiteren de kauwen in bepaalde kolonies van de aanwezige roekennesten,
die zij in beslag nemen.
Roeken
Het roekenonderzoek maakte in 1949 goede vorderingen. In de Otterskooi te Giethoorn
werden veel waardevolle gegevens verzameld. Zo werden in een straal van 500 m rondom
de kolonie 1700 grondmonsters van 1 dm2 onderzocht naar de prooidieren van de roek.
De inhoud van 18 roekennesten werd dagelijks en de inhoud van 140 nesten wekelijks
genoteerd. Het bleek, dat de broedduur aanvankelijk 16 dagen was, maar door het
regelmatig bezoek werd de broedduur langer, zodat de broedduur tenslotte 18 à 19
dagen was.
In de kolonie, die ca 1200 roekenparen telde, werden rond 6000 roekeneieren geprodu
ceerd, waarin de vervolglegsels tengevolge van verstoringen begrepen zijn. Uit deze
eieren kwamen slechts 1000 jongen (d.i. het zesde deel van het totaal aantal eieren) die
het stadium van „vliegvlug wórden", bereikten. Een maand na het verlaten van het
nest leefden nog slechts ca 600 jongen (=10 %) van het totaal aantal eieren. Twee
ouderparen slaagden er dus in om 1 jong grootte brengen. Dit was voor de Giethoornse
kolonie een gunstig jaar te noemen.
Vanuit de schuilhut werden waarnemingen verricht over het broeden, het verzorgen
der jongen enz. Het wijfje blijkt uitsluitend te broeden en ook gedurende de eerste
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14 dagen bij de kleine jongen te blijven. Omstreeks die tijd ging het grootste deel der
wijfjes de mannetjes helpen bij het voedsel zoeken, aanvankelijk nog niet intensief,
maar naarmate de jongen groter werden, intensiever.
Andere wijfjes bleven ook bij nog grote jongen bij de nesten. In totaal werden bijna
700 voedingen bestudeerd. De broedende wijfjes blijken gemiddeld ééns in de 75 minuten
door het mannetje gevoerd te worden. Jongen van ca 2 à 3 weken worden ongeveer ééns
in de 40 minuten gevoederd. Dit kan echter per nest sterk verschillen.
Door middel van halsringen konden 160 voedingen opgevangen worden. Het gewicht
van deze voedingen varieert van minder dan 1 g (één week oude jongen) tot 50 g. De
roeken weten dus zeer grote hoeveelheden voedsel met behulp van hun keelzak aan
te brengen. De emelt behoorde tot het meest voorkomende prooidier.
Tenslotte werden in Giethoorn nog een 400 jonge roeken geringd met pootringen van
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. Hiervan kregen we nog slechts
drie terugmeldingen uit de omgeving.
In de herfst werden de gebruikelijke tellingen gehouden, waarbij de ouders en jonge
roeken geteld werden en bovendien het voedselterrein genoteerd werd. Wat het voedselterrein betreft, werd waargenomen dat van eind Augustus tot eind December 75 à 85 %
der roeken op grasland fourageren. Zelfs in de weken, dat er veel gemorst graan op de
stoppelvelden te vinden is, kan men nog ongeveer driekwart der roeken op grasland
aantreffen, terwijl in de zaaitijd hoogstens 3 % der getelde roeken op gezaaid graan
werd aangetroffen. Blijkbaar prefereren de roeken insectenvoedsel boven graankorrels.
Behalve grasland is pas-geploegd of -geëgd land ook een zeer geliefd voedselterrein;
9 tot 14 % der voedselzoekende roeken werd in de herfst achter ploeg of eg aangetroffen.
Op grond van onze waarnemingen, die aantonen, dat vanaf begin April tot in Februari
het overgrote deel der roeken op grasland fourageert, zijn wij tot de conclusie gekomen,
dat slechts een klein tot zeer klein percentage der roeken werkelijke schade berokkent.
Verder blijkt uit onze waarnemingen, dat roeken buiten de broedtijd zeer sterk aan
grasland gebonden zijn. In een gebied met 100 % grasland zijn zij echter afwezig tot
schaars aanwezig. Iets bouwland wordt verkozen, terwijl in een streek met 100 % bouw
land de roek zeer schaars is of ontbreekt. In een gebied als de Noordoostpolder treft
men meer dan 95 % der roeken aan op de graslanden langs de voormalige Zuiderzeedijk
van Vollenhove tot Kuinre, tot hoogstens 1 km uit die dijk. In het overige deel der
Noordoostpolder gaat de roek zeer schaars fourageren.
Het broedgebied van de roek moet voor een grote dichtheid aan speciale eisen voldoen.
Het moet een sterk gevarieerd landschap zijn, met liefst alleenstaande bomen, boom
groepen en boomsingels. Er moet veel grasland zijn, met daarnaast akkerbouw. Het
parkachtige landschap is voor de roek een ideaal biotoop, vandaar dat gebieden als
Drenthe en Zuid-Limburg een zeer dichte roekenbevolking hebben.
Uit de herfst- en winterwaarnemingen bleek ons verder, dat in gebieden waar geen of
vrijwel geen roeken broeden, in de trektijd en overwinteringstijd grote troepen roeken
overwinteren. In het bijzonder werd dit waargenomen in Noord-Holland ten noorden
van het Noordzeekanaal. Alléén op het eiland Texel overwinterden 1500 roeken. De
algemene indruk is, dat de roekenbevolking in de winter het veelvoud van onze eigen
broedvogelbevolking is. Deze vreemdelingen komen in October en verlaten ons land in
Maart en April. Dit houdt dus in, dat de schade aan de gezaaide granen voor een belangrijk
deel door de vreemde roeken en maar ten dele door onze eigen roeken wordt veroorzaakt.
Een bestrijding van onze eigen populatie zal dus maar weinig nuttig effect sorteren in
de schadevermindering in herfst, winter en voorjaar. Ook de wijze van bestrijding,
namelijk nesten uitstoten, was niet effectief. Uit onze Giethoornse waarnemingen en uit
de veldwaarnemingen van elders weten we dat het voortplantingscoëfficiënt zeer laag
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is. Het nakomelingschap van de roek is dus niet het zwakke punt in zijn biologie, waar
wij een bestrijding moeten laten aangrijpen. Daarom werd in 1949 nergens het uitstoten
van de roekennesten aanbevolen of financieel ondersteund. Alleen het afschieten van "de
oude vogels ter plaatse werd gepropageerd, terwijl het nakomelingschap op een veel
eenvoudiger en goedkoper manier te doden is, door te zorgen, dat de ouden op een koude,
natte dag omstreeks 15 April gedurende de gehele dag niet op hun nesten kunnen komen.
Dit kan door schieten en dergelijke bereikt worden.
Een verder onderzoek werd er nog ingesteld naar de ringgegevens in Nederland en in
Engeland. Uit dit onderzoek blijkt, dat de grote jongensterfte in het nest zowel voor
Nederland als vóór Engeland voor verschillende jaren en voor verschillende delen van
de desbetreffende landen geldt. Het is klaarblijkelijk het normale beeld van de voort
planting van de Engelse en Nederlandse roek. Uit deze ringgegevens moet men conclu
deren, dat slechts het 1/1 à 1/8 deel der als nestjongen geringde roeken in ons land
vliegvlug geworden is; in Engeland wordt slechts het 1/w deel vliegvlug!
In Engeland wordt als doodsoorzaak der oude roeken het afschieten in 60 % der ge
vallen opgegeven; in ons land is dat percentage iets meer dan 40 %. Uit beide percen
tages blijkt, dat de mens als sterfteoorzaak in de roekenpopulatie een belangrijke factor
is. Uit de ringgegevens bleek verder, dat het broédseizoen van de roekin Engeland drie
weken eerder moet beginnen dan in ons land.
Ook blijkt uit dit onderzoek, dat de Engelse roek, zoals bekend was, standvogel is,
terwijl onze roek in het eerste jaar voor het merendeel in Z.O.-Engeland overwintert
en de oudere roeken voornamelijk standvogels zijn.
Tenslotte blijken de oudste roeken, die in Engeland en in Nederland teruggemeld
werden, de respectabele leeftijd van 13 jaar te hebben bereikt. Dat de roek een hoge
leeftijd moet bereiken, is, gezien zijn geringe voortplantingsproductiviteit, niet te
verwonderen.
Er kwamen nogal wat klachten over de roek binnen, die ten dele echter aan zwarte
kraaien zullen moeten worden toegeschreven. Er werd schade aan zaaigranen gemeld,
in het bijzonder aan maïs, aan crocussen en tulpen, aan erwten en tuinbonen, aan kippenkuikens, zangvogels en eieren van wilde vogels. De laatste schade zal voor een belangrijk
deel door zwarte kraaien zijn veroorzaakt.
Bijna 800 kraaienvleugels werden bij de Dienst aangevraagd om kraaienschade te
weren. Het waren voornamelijk de bloembollenkwekers, die om vleugels vroegen. Verder
waren er ook nogal wat maïskwekers, die om vleugels verzochten voor hun door kraaien
zo begeerde zaaigoed.
Behalve met het geweer werden roekenplagen lokaal bestreden met strychninetarwe.
Deze bestrijding zullen we echter zoveel mogelijk dienen te beperken, daar de vogels, die
te weinig van het vergif opnemen, een ware lijdensweg tegemoet gaan. Het toekomstig
onderzoek zal zich dan ook steeds meer moeten gaan toeleggen op betere afweermiddelen.
Zwarte kraai
Hierover bereikten ons nagenoeg dezelfde klachten als bij de roek. Alleen betroffen de
klachten voornamelijk schade aan de vogel- en wildstand.
Zelf hebben we waargenomen, dat veel zwarte kraaien in de herfst op de zaaigranen
fourageren. Hun aantal is waarschijnlijk zelfs groter dan het aantal roeken.
Als bestrijding tegen kraaien en eksters worden door jachtopzichters e.d. (bijna allen
zonder vergunning) veel met phosphor vergiftigde eieren uitgelegd. Helaas beperkt deze
bestrijding zich niet alleen tot zwarte kraai en ekster, maar vallen ook andere dieren
als slachtoffer.
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Kauw
Van de kauw werden 45 magen onderzocht van vogels, die in de zomer geschoten waren.
De resultaten ervan konden worden vergeleken met die door Dr Kluyver werden ver
kregen aan kauwenmagen, die in de winter verzameld werden.
Het meest opmerkelijke was, dat de inhoud vaak een papvormige hoedanigheid had en
daardoor vrijwel ondetermineerbaar was, dit in tegenstelling met de inhoud van de
magen in de winter.
Dit was een reden om te veronderstellen, dat de vertering der prooiresten na het schieten
der vogels en de autolyse van die resten doorgaat. Dit is afhankelijk van de buitentem
peratuur. Hoe hoger die temperatuur, des te verder gaat de vertering, des te minder
is er te determineren, hetgeen dus vooral in de zomer het geval is. Vooral van ver
afgelegen oorden in ons land en tijdens weekenden kan die vertering ver door gaan.
Een consequentie hiervan zou zijn, dat de zachte delen, dus vaak dierlijke resten, sneller
zouden kunnen verteren dan plantaardige resten, wat dus het beeld eenzijdig zou maken.
In deze richting wijst ook het percentage, dat de plantenresten in winter- en zomer
maanden inneemt, namelijk resp. 90 % en 83 %. Ondanks het feit, dat in beide seizoenen
het aandeel van de dieren in het voedsel van de kauw sterk zou kunnen verschillen, is
het aandeel van de plantenresten niet noemenswaardig verschillend.
In de hoop, dat formaline deze vertering stop zal zetten, werden onze medewerkers vanaf
het moment van deze ontdekking voorzien van formaline, die in het spijsverterings
kanaal der geschoten vogels gegoten moest worden.
Uit het maagonderzoek bleek, dat 37 % van de maagresten uit agrarisch nuttige be
standdelen en 9 % uit agrarisch schadelijke bestanddelen bestond. Per maag werden
16 à 17 graankorrels gevonden, tegen 18 graankorrels in de wintermagen.
Opvallend is het grote percentage volkomen lege magen, zowel in de winter (23 %) als
in de zomer (18 %). Verder is het opmerkelijk, dat de steentjes in de maag voor het
grootste deel uit stukjes puin, baksteen enz. en voor een kleiner deel uit natuursteen
bestaan. Dit wijst er op, dat de kauw een belangrijk deel van zijn voedsel in de directe
omgeving van de menselijke nederzettingen zoekt.
Veel vooruitgang maakte het onderzoek naar de verspreiding van de kauw. Uit Erp
(N.B.) ontvingen we kauwen, van een afwijkend type, die we voor het noordelijke
kauwenras hielden. Door Dr K. Voous van de Amsterdamse Universiteit werd echter
vastgesteld, dat het het oostelijke ras Corvus monedula soemmeringii betrof. Toen dit in
het voorjaar vastgesteld was, werd in de herfst veel aandacht aan deze rassenkwestie
besteed. Het bleek, dat dit oostelijke ras weer in Brabant voorkwam, maar ook in de
Noordoostpolder, N.W.-Overijssel en Zuid-Drenthe en nog enkele andere plaatsen in ons
land. Vele tientallen oostelijke kauwen werden waargenomen; bovendien werd één
noordelijke kauw in Ooyen aangetroffen. Tenslotte zijn we tot de conclusie gekomen, dat
ons land in deze herfst overstroomd werd met een enorme hoeveelheid kauwen uit
oostelijker gebieden.
Onze waarnemingen lieten verder zien, dat de kauw niet zo kieskeurig is in zijn terrein
keuze als de roek. In een volledig akkerbouwgebied als de Noordoostpolder ziet men
kauwen in grote troepen tot Urk toe. Ook werden grote koppels kauwen op pas gezaaide
graanvelden waargenomen.
De klachten, die ons bereikten, waren ongeveer dezelfde als voor de roeken, alleen waren
de klachten over schade in groententuinen wat veelvuldiger. Dit komt dus overeen met
bovenstaande conclusie, namelijk dat de kauw graag voedsel bij menselijke nederzet
tingen zoekt.
Bonte kraai
De verspreiding van de bonte kraai over ons land is verre van gelijkmatig. Op onze
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tochten zagen we veel bonte kraaien in de drie N.O. provincies, zeer veel in de gehele
Noordoostpolder, vrij veel langs de kusten van het IJselmeer, vrijwel ontbrekend in
dicht beboste gebieden als de Veluwe en Utrechtse heuvelrug, schaars in de Gelderse
Vallei, de Betuwe en het Westelijk deel van de provincie Utrecht, weer talrijk in NoordHolland boven het Noordzeekanaal en Texel, verder in het Westelijkste deel van ZuidHolland en lokaal talrijk in Brabant (West-Brabant en Oss en omgeving).
De klachten over bonte kraaien betreffen voornamelijk schade aan gezaaide granen en
bolgewassen.
Ekster
Behalve de klachten over de schade aan de vogel- en wildstand ontvingen wij klachten
over schade aan gezaaide maïs en rijpende maïskolven en aan rijpend fruit, in het bij
zonder aan peren en appels.
Vlaamse gaai
Er werden alleen klachten vernomen over schade aan de vogelstand.
Houtduif
Verscheidene berichten over houtduivenschade kwamen binnen. De meeste klachten
kwamen van de erwtenverbouwers, vooral van de verbouwers achter de duinen. Verder
werd er over schade aan maïs, gezaaide granen, uitgeplante beukenootjes, vioolplanten,
spruitkool en koolzaad geklaagd. De schade was hier en daar zeer groot, vooral in het
erwtèngewas.
In het bijzonder met het oog op de schade aan de erwtencultures zou het van belang
kunnen zijn, dat de houtduif in het broedseizoen niet beschermd werd. Door de be
scherming wordt het zeer moeilijk om lokale schade te voorkomen door het afschieten
van de vogels. Men zal door het onbeschermd verklaren tijdens het broedseizoen voor
een vermindering van de duivenstand niet behoeven te vrezen.
De schade aan koolzaad en spruitkool treedt voornamelijk op bij vorst en sneeuwval.
Deze schade kan voor een belangrijk deel weer door vreemde, hier overwinterende hout
duiven, veroorzaakt worden.
Postduif
'Over deze vogel bereikten ons verschillende klachten over schade aan gezaaide granen
en erwten, voornamelijk uit Zeeland. Zelf constateerden we bij een roekentelling in
Brabant en Limburg, dat het aantal postduiven, dat voornamelijk op gezaaide granen
fourageerde, het veelvoud van het aantal roeken was. Geteld werden rond 2000 roeken
en 5000 à 6000 postduiven. Van de roeken deed nog niet 1 % schade, terwijl bijna alle
postduiven op zaaivelden werden aangetroffen. Het komt ons voor, dat althans voor
de drie zuidelijke provincies de postduif een groter economisch probleem is dan de roek.
Het aantal postduivenhouders wordt in die provincies op 17.000 geschat, zodat vele
honderdduizenden postduiven gehouden worden. De postduiven van slechte duivenhouders zoeken in het bijzonder hun kostje bij de boeren op. Het is uitermate moeilijk
tegen deze plaag iets uit te richten. Doden mag men de duiven niet, omdat het een
privé-bezit is. Het enige waar men weer naar zoeken moet, is naar een afdoende afweer
middel.
Holenduif
Van 99 holenduiven werd de maag- en kropinhoud onderzocht. Het bleek, dat de helft
van het voedselvolume uit landbouwzaden bestond; het derde deel bestond uit onkruid
zaden, die voor de landbouw schadelijk waren. Nemen we echter de aantallen zaden,
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dus niet het volume der zaden als basis, dan bestond driekwart der zaden uit schadelijke
onkruidzaden en slechts l/1H deel uit landbouwzaden. Van de landbouwzaden namen de
erwten in volumeprocenten het grootste deel in, dan volgden gerst, tarwe, koolzaad, ha
ver en rogge. In aantallen stond de gerst bovenaan, dan volgden koolzaad, tarwe en erwt.
Haver en rogge nemen dus een opvallend klein deel van het voedsel in.
Van de onkruiden waren de zaden van enkele Cerastium-soorten het belangrijkste be
standdeel, dan volgden de wikkesoorten, terwijl het aantal Polygonum-zaadjes ook vrij
groot was. Bij het indifferente voedsel namen de zaden van Pinus sylvestris een zeer
belangrijk deel in.
Het onderzoek naar de holenduif wordt voortgezet, daar vooral de verspreiding en de
aantalsterkte nog niet bekend zijn.

•

Meeuwen
Van Texel bereikten ons ernstige klachten over meeuwenschade aan gezaaide granen.
Vooral in de polder de Eendracht was de schade zeer aanzienlijk.
Op de schorren achter de „Eendracht" en ook hier en daar op het eiland broeden duizen
den kokmeeuwen, terwijl het aantal zilvermeeuwen, dat in de duinen broedt, ook zeer
hoog is. Men verkeerde op Texel in de veronderstelling, dat deze meeuwen ook de schade
aan de gezaaide granen zouden veroorzaken.
In de herfst van 1949 werd een onderzoek hiernaar ingesteld en voorlopig kwamen wij
tot de volgende conclusies:
le. Zilver- en mantelmeeuwen vertonen zich in.de herfst sporadisch op het land, kok
en stormmeeuwen daarentegen veel ; stormmeeuwen komen meer op grasland voor dan
kokmeeuwen.
2e. Hoe ruwer het weer is, des te meer meeuwen treft men op het eiland aan. Met mooi
weer fourageren de meeuwen bijna alle op de Wadden- en Noordzee.
3e. Tot nu toe hebben we alléén gezaaid graan zien verorberen door stormmeeuwen.
Onder de in de herfst op Texel geschoten vogels werden alleen granen aangetroffen in
de kroppen en magen van stormmeeuwen. In het voorjaar schijnt de zilvermeeuw echter
ook schade aan gezaaid graan te berokkenen.
4e. Bij naast elkaar liggende bedrijven werd in de herfst bij de vroegzaaiende boer geen
en bij de laatzaaiende boer wel meeuwenschade geconstateerd. Vroeg zaaien in de herfst
heeft het voordeel, dat de kritieke periode voor meeuwenschade (van het zaaien tot
± 5 cm hoge kiemplantjes) aanzienlijk korter is door de hoge temperatuur. Bovendien
zijn de kansen op ruw weer kleiner en zullen dus minder meeuwen op het eiland ver
toeven.
5e. Iets dikker zaaien is voor Texel zeer aanbevelenswaardig, terwijl ook iets dieper
zaaien en eventueel het gezaaide terrein met een zwaardere eg bewerken, de schade doet
verminderen. Bij een boer, waar zware meeuwenschade aan het zaaigoed was geweest,
was de schade aanzienlijk minder op een deel van het getroffen perceel, dat met een
zwaardere eg bewerkt was. De graankorrel komt hierdoor dieper te liggen en is daardoor
moeilijker voor de meeuw te vinden. In overeenstemming daarmee worden de ondiepe
zaairijen altijd veel meer door de meeuwen geteisterd dan andere rijen, waar het graan
dieper ligt.
6e. Bestrijding van deze meeuwenschade kan plaats hebben met het geweer of met een
knalapparaat. Voor een schot zijn de meeuwen opvallend bang. Tot ver in de omtrek
gaat alles op de wieken en zij verlaten de terreinen. Het zou voorts van belang zijn, dat
de stormmeeuw voor het eiland Texel buiten de broedtijd onbeschermd werd verklaard.
Het zijn voornamelijk oostelijke en noord-oostelijke meeuwen, die de schade veroor
zaken. Het zijn er zo veel, dat een enkele geschoten vogel geen afbreuk aan de stand
zal doen.
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Havik en sperwer
In verband met de klachten over schade aan pluimvee werd op ons verzoek een enkele
vergunning tot het schieten van deze vogels verstrekt. De geschoten vogels werden door
ons verzonden naar de Heer P. Hens te Valkenburg, die onder de sperwers enkele zeld
zame typen aantrof.
Waterhoen
Schade werd gemeld in kwekerijen van viooltjes te Aalsmeer.
Goudvink
Een klacht over knoppenvreterij in het voorjaar kwam binnen.
Lijsters
Klachten kwamen binnen over schade aan zacht fruit (pruimen).
Mezen
Een enkele klacht, in het bijzonder van pimpelmezen, bereikte ons over knoppenpikkerij
in het voorjaar. Wij ontvingen een capsule van een melkfles, die door mezen opengepikt
was. Het openen van melkflessen is een algemene gewoonte der mezen in Engeland,
maar blijkbaar zijn Nederlandse mezen daartoe ook in staat.
Wij gaven vele adviezen inzake het ophangen van nestkastjes, verschaften adressen
van fabrikanten enz. Bijna 500 exemplaren van Mededeling no 17 over nestkasten
werden verkocht.
v

JACHTDIEREN

Evenals in 1948 werd in samenwerking met de Kon. Ned. Jagersvereniging in 1949 een
jachtenquête uitgewerkt. Deze enquête betrof het jachtseizoen 1947-1948.
De voornaamste conclusies waren:
le. Per 100 ha werden gemiddeld afgeschoten: 7 hazen, 9 konijnen, 10 fazanten, 7 pa
trijzen, 2 houtduiven, 1 hout- of watersnip, 3 à 4 wilde eenden, 1 divers wild, 3 bunzings,
wezels of hermelijnen, 1 kat, 6 kraaiachtigen en 1 divers roofwild.
2e. In het bijzonder werden in dit jachtseizoen veel minder eenden en vossen bemachtigd
als in het vorige jachtseizoen.
3e. Evenals in de vorige enquête kan worden aangetoond, dat kleine jachtterreinen per
oppervlakte-eenheid een veel groter afschot hebben (2 à 1|- maal groter) dan grote
jachtterreinen.
4e. De in combinatie jagende schutters bemachtigden per persoon het 1/5 deel van wat
de solitair jagende schutters wisten te schieten.
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GEWASSEN

Biz.

Aardappel

Aardappelmoeheid
21
Colletotrichum atramentarium ....
6
Coloradokeverbestrijding
23, 61
Kwaliteitsbeïnvloeding
27
Phytophthora infestans
6, 26
Poederschurft
6
Spruitvorming
5
Virusziekten
6
Wratziekte
27
Aardbei

Aardbeibloesemkever
37, 53
Bladluis
38
Ophonus pubescens
38
Otiorhynchus ovatus
54
Phytobius comari
38
Vreterij aan aardbeiwortels door kever
larven
37
Appel

Ametastegia glabrata
Appelbladgalmug
Appelbloesemkever.
Appelmeeldauw
Appelzaagwesp
Bladrollers
Bloedluis
Grote dennensnuitkever .
Mineermotje
Oculatiesterfte
Rhynchites aequatus
Rhychites pauxillus
Schurftziekte
Stamborende tortricide
Vorstschade aan vruchten

33
34
32
32
32,56,57
34*
33
34
34
•. . . . 34
33
33
31
33
34
38
39
8
9
8
7
9
8
9
6
7
8
7, 53
9

45
46
45
45
45

Braam

Septoria rubi

38

Cineraria

Alternaria

46

Coniferen

Pissodes notatus
Steganoptycha nanana
Spint in kerstsparren
Strophosomus melanogrammus
Dahlia

Dahlia viren

44
44
44
... 43
.

46

Dederzaad

Loopkever

21

Erwten

Amerikaanse vaatziekte
17
Bladrandkever
15
Erwtencystenaaltje
15
Foutieve zaadontsmetting
17
Onkruidbestrijding
30
Voetziekten
16
Vorstschade gevolgd door Botrytisvoetziekte
16
Fruit algemeen

Kopergebrek
Monilia

Ceratophorum setosum
Gladiolen

Onkruidbestrijding

Bieten

Alophus triguttatus
Arsenicum-vergiftiging
Berynotus obscurus
Bietenkevertje
Bietenvlieg
Boriumgebrek
Groeistofbeschadiging
Kuilrot
Philopedon plagiatus
Polydrosus impressifrons
Tanymecus palliatus
Vergelingsziekte

Droogte
Entkever
Luis
Magnesiumgebrek
Spint

Genista racemosa

Asperge

Aspergeroest
Aspergevlieg. .

Biz.

Boomkwekerijgewassen algemeen

Granen

\

Bladrandkever
Fritvlieg
Gele halmvlieg
Graanaardvlo
Graanklander
Graanloopkever
Havercystenaaltje
Legering
Loze kaf jes
Onkruidbestrijding
Roggestengelbrand

38
38
44
61
10
9
10
9
54
10,53
10
9
11
29
11
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Tarwesteenbrand
Typhula graminum . . . •

10
11

Onkruidbestrijding
Otiorhynchus ligneus
Roest
Rozenkever

29
21
21
21

45

Klaver

Bladrandkever
Meeldauw
Oorwormen

19
19
19

Komkommer

Kortschildkevers

40

Kool

41
40
40, 59
41
41
41

Koolzaad en andere kruisbloemige ge
wassen

Beschadiging van stoppelknollen voor
zaadteelt
13
Helicobasidium purpureum
14
Koolzaadaardvlo
12
Koolzaadgalmug
11,28
Koolzaadglanskever
11
Koolzaadsnuitkever
11,28,53
Knollenbladwesp
12
Mozaïekziekte
14
Ringvormige verdikkingen
14
Spikkelziekte
11
Te vroeg afsterven
14
Vorstbeschadiging bij koolzaad ... 12
Amerikaanse kruisbessenmeeldauw .
Roest
.• . .

37
37

Leeuwenbek

Valse meeldauw

46

Lucerne

Bacterial wilt?
Lucernekever

18

Orchideeën

46

Peen

Alternaria rot
Meeldauw
Smeul

42
41
42

Peer

Kaspische zaadwilg

Topsterfte

Kruisbes

Roest
Isosoma orchidearum

Gras

Bladvlekken
Koolgalmug
Koolvlieg
Rhizoctonia
Tortrix
Vallers
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Mais

20
20

Perebladgalmug
Perebloesemkever
Perethrips
Pereringworm
Perezaagwesp
Schurft
Slakvormige bastaardrups
Waterjuffer

35
34
35
35
35
34
35
36

Perzik en druif

Botrytis soort
Perzikscheutboorder .
Spint
Thrips

37
37
37
37

Peterselie

Ceutorhynchus terminatus

42

Populieren

Roest
Schorsbrand
Spint
Wilgensnuittor

44
44
45
44

Prei

Preimot

42

Pruikeboom

Verticillium dahliae

45

Pruim

Anisandrus dispar
Hagelschotziekte
Loodglans
Pruimebladgalmug
Pruimemotje
Pruimezaagwesp

36
36
36
36
36
36, 57

Rode bes

Bangertse ziekte
Sesia (Aegeria) tipuliformis

37
37

Rozen

Sterroetdauw op kasrozen
Verticillium

45
45

Sjalot

Valse meeldauw

42

Lupine

Fusarium oxysporium
Lupinebladrandkever
Rhizoctonia
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20
20
20

Sla

Rottingsverschijnselen
voeten

bij

de

blad

42

"

Biz.

Spinazie

Smeul
Verticillium soort

43
43

Stambonen

Apion assimile
Bonenkever
Bonenvlieg
Bruine voetziekte
Fusarium vaatziekte
Tomaat

Bacterie-verwelkingsziekte
Bladvlekkenziekte
Wortelknobbelaaltje
Uien

Ceutorhynchus suturalis
Onkruidbestrijding
Valse meeldauw
Veldsla

Phoma

18
43
60
60
20
30
42
42

Vlas

Aardvlooien
Roest
Sclerotinia sclerotiorum
Verticillium
Walnoot

Diaporthe juglandina

19
19
19
18
38

Wortelen

Onkruidbestrijding

30

DIVERSEN
Atomisen-spuiten
30
Bastaardsatijnvlinder . .
51
Bidsprinkhaan
51
Bladluis
38, 45, 55, 56
Boktorren
49
Bonte kraai
70,75
Bruine rat
63
Carpocapsa
59
Das
69
Dennensnuitkever
34,54
Documentatie bestrijdingsmiddelen . 62
Ekster
70, 74, 76
Emelt
73
Gebreksverschijnselen in groenten . . 43
Goudvink
78
Grijze bolsnuitkeyer
50
Haas
69
Havik .
78
Holenduif
70, 76
Honingzwam
51
Hoornaar
51
Houtduif
70,72,76
Houtkevers
49
Huismuis
65
Huiszwam
51

Blz.

Jachtdieren
78
Kat
69
Kauw
70,75
Konijn
69
Kraaiachtigen
70
Kwade grond
60
Kweekbestrijding
30
Lijster
78
Meeuw
77
Mees
78
Middellandse Zeevlieg
50
Millioenpoot
51
Muskusrat'
66
Mussen
70, 72
Onkruidbestrijding
28, 29, 30, 61
Patrijs
72
Pharaomieren
49
Postduif
76
Roek
70, 72
Rozenbottels
50
Schimmelige korrels in peper .... 52
Schurft
31, 34, 58
Sperwer
78
Spint
55, 56, 59
Spreeuw
70
Spuiten-atomisen
30
Tachynes asynamorus
50
Van de wortel gaan
61
Veldmuis
65
Vink
72
Vlaamse gaai
76
Vleermuis
69
Vlieglarven in rozenbottels
50
Voorraadsinsecten
49
Vuur
60
Wantsen
55
Waterhoen
78
Wilde eend
72
Wintervlinder
55
Woelrat
65
Zaaizaadontsmetting . . . . . . . . 30
Zonnebrand
• . 59
Zwarte kraai
70,74
Zwarte rat
64
BESTRIJDINGSMIDDELEN

A-922
60
AAfertis
59,60
AAforma
61
AAfuma
60
AAfungi
60
AApirol
59
AAsulfa
. 58
AAtiol
56,57
AAventa
58
AAvurol
60
Aethyleen
60
Aethyleenbisdithiocarbamaat .... 61
Antu
65
Azobenzeen
62
Brassicol
54,60
Campheen (gechloreerd)
53, 54
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Ca-arsenaat
54, 66
Californische pap
58, 59
Carbamaten
59, 60
Chloornitrobenzeen
54
Chloorpicrine
60
Chlordane
53, 54, 57, 58, 61
Corbodor
71
Cyaangas
69
Dagisol
57
DD
60
DDT
53,54,61,62
Derris
53,56,57
Dibromide
60
Dichloorpropaan
60
Dichloorpropyleen
60
Diaethylparathion
54
Dimethylparathion
54
Dinoceen
55
Dithane
54,55,60, 61
DNC
28,55,56,61
Dowfume
60
E 605
56, 57
Ethyleendibrômide
60
Gifkorrels
65
Groeistofpreparaten
28,61
Fermate
. 59, 60
Ferridimethyldithiocarbamaten ... 60
Folidol E 605 .
.. . . 56,57
Fosferno
56
Formaline
61
Fuklasin
59
Fungiciden
54
HCH
13, 53, 54, 56, 57, 59, 62
Hexyclan
54,57
Hexapuur
57
Insecticiden
53,55
Iscobrome D
60
Jebokill
55
Kaliumcyanaat
61
Kiezelfluorbarium
65
Kiezelfluornatrium
65
Koperoxychloride
58
Kwikmiddelen
54, 58, 60
Larvacide
60
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Lirothion
56, 57
Loodarsenaat
58,59
Marlate .
53
M.C.P.A
61
Methylbromide
60
Molyso
55
Muizentarwe
65
Murfosparathion
56
Nicotine
56,57,62
Organische kwikverbindingen .... 54
Oviciden
55
Paranicrol
56
Parathion . . 10, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62
Paratine
55
Pentachloornitrobenzeen
60
Phosphoreieren
74
Rookkaarsen
61
Rookpatronen
61
Rotenon
12
Shell W N 101
55
Shirlan
60
Spersul
58
Spuitzwavel
54,55, 58
Strychnine
65, 70, 74
Sublimaat
59
Tetrachloornitrobenzeen
61
Tetramethylthiuramdisulfide . . . . 59
Thalliumsulfaat
65
Thiovit
58
TMTD
59,60
Toxaphene
59,61
Trifungol
59,60
Tripomol .
60
Triscabol
59
Venturicide
58
Veralin III ...
55
IJzercarbamaten
59
Zeeajuin
63,64
Zerlate
59, 60
Zinkaethyleenbisdithiocarbamaat . . 54
Zinkdimethyldithiocarbamaten.... 59
Zinkphosphide
65
Zwavelkoolstof
60
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