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ZIEKTEN EN PLAGEN IN 1964

Ziekten en beschadigingen in 1964

A. LANDBOUWGEWASSEN

AARDAPPEL, Solanum tuberosum L.

D e a a r d a p p e l z i e k t e , Phytophthora infestons (Mont.) DBy.
Het optreden van de ziekte op afvalhopen werd dit jaar het eerst op 14 mei uit het
gebied van Axel gemeld. In de hierop volgende 2 weken kwamen deze meldingen in
vrij grote getale uit het zuidwestelijk zeekleigebied; ook werd toen de ziekte in NoordHolland en de N.O.P. op een afvalhoop waargenomen.
Begin juni trad de ziekte op in gewassen Eersteling en Bintje in Noord-Holland en
in een gewas Sirtema in noordelijk Friesland. Sedert medio juni werden ook gewassen
van vatbare rassen in de N.O.P. en het zuidwestelijk zeekleigebied aangetast.
Wegens herhaaldelijk droog en warm weer had de ziekte in het algemeen weinig
kans om zich goed uit te breiden. De weersomstandigheden waren 7 juli voor het eerst
na omstreeks 10 juni weer kritiek geweest voor Phytophthora. Dauwnatte gewassen in
enkele gebieden bevorderden de uitbreiding van de ziekte in het loof. Mede als gevolg
van een periode met enige neerslag in de maand augustus had een gestadige uitbreiding
van de ziekte plaats echter zonder ernstige vormen aan te nemen.
Op verschillende percelen op kleigrond trad de ziekte in behandelde gewassen in het
geheel niet, of in zeer lichte mate, op. In gevallen dat de aantasting vooral in de eerste
helft van augustus doorzette moest het gewas tijdig worden doodgespoten om de knolaantasting zoveel mogelijk te beperken.
Door droogte stierven vele gewassen in de zandgebieden voortijdig af, vaak zonder
te zijn aangetast. Op de meer vochthoudende zand- en dalgronden breidde de ziekte zich
in onbehandelde gewassen sedert eind juli in een versneld tempo uit en kon de aan
tasting soms ernstig zijn; in tijdig behandelde gewassen verliep de ontwikkeling in de
ziekte trager. De knolaantasting 'bleef op deze gronden zeer beperkt.
Beschadiging door bestrijdingsmiddelen
Op verschillende pootgoedpercelen met de rassen Sirtema, Eigenheimer en Alpha
trad het verschijnsel van „tin-vlekjes" in ernstige mate op nadat deze gewassen vanaf
de eerste behandeling tegen Phytophthora met fentin-preparaten waren bespoten. Bij
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het ras Bintje werd dit verschijnsel niet of in zeer beperkte mate waargenomen. Door
de vlotte ontwikkeling van de meeste aardappelgewassen in 1964 werd tamelijk saprijk
loof gevormd dat bij bepaalde rassen zeer waarschijnlijk gemakkelijker door tin-mid
delen kon worden beschadigd.
Bij enkele aardappelgewassen werd in juni beschadiging door een onkruidbestrijdings
middel waargenomen dat reeds bij de voorvrucht was toegepast (Atrazin in maïs) dan
wel tijdens de behandeling van aangrenzende percelen overwaaide (de component TBA
van het in granen toegepaste middel).
D r o o g r o t , Fusarium spp.
Reeds vroeg in het voorjaar werden knollen van het op zandgrond geteelde ras
Spartaan ontvangen die door deze wondparasiet waren aangetast. Ook van lichte grond
afkomstige knollen van de rassen Eersteling en Saskia waren door droogrot aangetast,
maar deze toonden een afwijkend beeld wegens een voorafgaande aantasting door
kringerigheid.
Slechte opkomst
Tamelijk veel klachten werden ontvangen over het niet opkomen van aardappelen
van verschillende rassen. De knollen vertoonden 4 à 5 weken na het poten nog geen
kiemen. De oorzaak werd toegeschreven aan het te lange tijd bewaren bij een te lage
temperatuur terwijl de knollen in te koude grond werden gepoot.
Gebreksziekten
Kaligebrek-verschijnselen werden in het droge groeiseizoen op verschillende percelen
waargenomen. In de knollen van het ras Noordeling dat bekend is om zijn gevoeligheid
voor kali-gebrek, werden de verschijnselen soms in ernstige mate waargenomen.
Blauw
Stootblauw kwam dit jaar veelvuldig voor. De knollen waren hiervoor in het alge
meen nogal gevoelig doordat als gevolg van het warme na-zomer weer veel vochtverlies
was opgetreden en mede hierdoor een hoge droge-stofgehalte werd gevormd.
Vaatbundelverkleuring en naveleinderot
Een enkele inzending had betrekking op het verschijnsel van bruine verkleuringen
van de vaatbundelring gepaard gaande met een licht ingezonken rotte plek aan het
naveleinde in knollen van doodgespoten pootgoedgewassen (zie Jaarboek 1959, blz. 32).
Vooral een te hoge dosering van de gebruikte doodspuitmiddelen bevorderde in enkele
gevallen het optreden van genoemde verschijnselen.
Mechanische beschadiging
De knollen werden bij het machinaal rooien dit jaar tamelijk veel beschadigd. Als
gevolg van de betrekkelijk droge zomer bleef de soms zeer droge grond bij het rooien
in onvoldoende mate op de zeefkettingen achter waardoor de knollen aan mechanische
beschadiging werden blootgesteld.
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Afb. 1.

Aardappelwortels.
Aantasting van de wortels door poederschurft.

P o e d e r s c h u r f t , Spongospora subterranea (Wallr.) Lagh.
Twee inzendingen hadden betrekking op een weinig bekend nevenverschijnsel van
poederschurft. Op de worteis van de aardappelplant ontwikkelden zich lichtgekleurde,
soms bloemkoolachtige uitwassen ongeveer ter grootte van een kleine erwt (zie afb.
no. 1).
Natrot
Van een aantal ingezonden monsters vertoonden de knollen verschijnselen van natrot
veroorzaakt door een aantasting van een schimmel van het geslacht Pythium. De
schimmel drong bij beschadigingen de knol binnen waardoor bij hoge zomertemperaturen de knol inwendig in een bruin-zwarte, waterige massa overging.
R h i z o c t o n i a - z i e k t e , Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk (Rhizoctonia
solani Kühn)
Een slechte opkomst als gevolg van een aantasting door de Rhizoctonia-ziekte werd
in verschillende gebieden in mindere mate dan voorgaande jaren waargenomen. Toch
bleek de knolaantasting in vele gevallen nog een probleem. Een minder goede of te
late ontsmetting maar in enkele gevallen vooral het uitpoten van te zwaar met sclerotiën
bezet pootgoed waren hiervoor de voornaamste oorzaken.
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Virusziekten
De gezondheidstoestand van het N.A.K.-gekeurde uitgangsmateriaal voor de aard
appelteelt in 1964 was weer goed hetgeen ook reeds uit het zeer lage percentage van
de afgekeurde oppervlakte in 1963 kon worden afgeleid (zie Jaarboek 1963, blz. 13).
Dit jaai waren de voorjaarsvluchten van de winterwaarden naar de aardappelgewassen
iets vroeger maar toch van weinig betekenis. De zomervluchten traden eveneens laat
op zodat de gezondheidstoestand van het geoogste pootgoed hiervan weinig of geen
nadeel zal ondervinden.
Bespuitingen met systemische insekticiden ter voorkoming van de vroege verspreiding
van het bladrolvirus bleven in het algemeen achterwege.
Bij de veldkeuring van de pootaardappelen door de N.A.K, werd een geringe daling
van het percentage afkeuringen geconstateerd. Van de ruim 26000 ha voor de keuring
aangegeven pootaardappelen werd slechts 2,9% afgekeurd.
Het voorschrift t.a.v. de loofverwijdering bij pootgoedgewassen bleef ongewijzigd
(zie Jaarboek 1963, blz. 13).
Het machinaal looftrekken vertoonde, gezien de toename van het aantal in de
praktijk aanwezige looftrek-machines, een stijgende lijn. Toch werden de meeste poot
aardappelen nog doodgespoten hetgeen als gevolg van de vlotte ontwikkeling en mede
door de betrekkelijk droge weersomstandigheden zonder veel moeilijkheden verliep.

BIET, Beta vulgaris L.
Aardappelstengelboorder,

Hydraecia micacea (Esp.)

In mei werd op enkele percelen bieten in Noord-Holland een lichte aantasting van de
aardappelstengelboorder waargenomen.
B i e t e - a a s k e v e r , Blitophaga opaca L .
Op een aantal bietepercelen kwam een lichte tot matige aantasting van de biete
aaskever voor.
B i e t e k e v e r , A tomaria linearis Steph.
Eind april en begin mei werd in enkele streken een aantasting van het bietekevertje
geconstateerd. Plaatselijk was deze aantasting ernstig.
B i e t e s n u i t k e v e r t j e , Tanymecus palliatus F .
Op een aantal bietepercelen werd een lichte tot matige aantasting van de bietesnuitkever waargenomen.
B i e t e v l i e g , Pegomya hyoscyami (Panz.)
De bietevliegaantasting was dit jaar belangrijk ernstiger dan in voorgaande jaren.
Omstreeks half mei werden over het gehele land grote aantallen eieren in de bieten
afgezet. Via de radio werden de bietetelers geadviseerd een bespuiting uit te voeren
zodra ei-afzetting van betekenis werd waargenomen en de eerste mineergangen werden
gevonden. Vrij algemeen is men in de praktijk tot een bestrijding van dit insekt over
gegaan.
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B l a d l u i z e n , Aphididae
Zowel van de groene perzikluis (Myzus persicae Sulz.) als van de zwarte boneluis
(.Aphis fabae Scop.) waren tot half juni de aantallen in de bietevelden gering. Daarna
steeg het aantal bladluizen sterk in enkele gebieden van Zeeland en de binnenpolders
van Zuid-Holland. In deze gebieden was de zuigschade echter van weinig betekenis,
omdat vrij algemeen bespuitingen werden uitgevoerd, ten einde het optreden van de
vergelingsziekte te voorkomen.
De zomervluchten begonnen eind juni en duurden tot midden juli. In het zuid-oosten
van het land, maar plaatselijk ook elders, nam in deze periode het aantal zwarte bone
luizen vrij sterk toe, waardoor tijdelijk enige zuigschade optrad.
S p r i n g s t a a r t e n , Collembola sp.
In de maand april kwam op een aantal percelen een lichte tot matige aantasting van
de jonge bieteplantjes door springstaarten voor. Wij krijgen de indruk dat de aantasting
van springstaarten de laatste jaren is toegenomen.
V e r g e l i n g s z i e k t e , Beta virus 4
In het voorjaar van 1964 was slechts een gering percentage van de voederbietekuilen
met kuilluizen besmet. Uit de af entingen van bietekoppen door het Instituut voor
Rationele Suikerproductie bleek vrij veel vergelingsziekte in de kuilen voor te komen.
In het algemeen werden de bietekuilen echter tijdig opgeruimd.
De voorjaarsvluchten van de bladluizen waren van geringe omvang en de opbouw
van de bladluispopulatie in het veld verliep aanvankelijk traag. Het percentage viruszieke planten was in verband hiermee tot begin juli laag.
Tengevolge van de sterke toename van het aantal bladluizen werden de bietetelers op
Walcheren, Noord-Beveland en Westelijk Zuid-Beveland op 17 juni via de radio gead
viseerd hun gewassen te bespuiten. Op 25 juni werd een dergelijke waarschuwing gegeven
aan de bietetelers op Duiveland en in het uiterste westen van Zeeuws-Vlaanderen.
Elders werden alleen in bepaalde gevallen bespuitingsadviezen gegeven.
In de loop van augustus breidde de vergelingsziekte zich enigszins uit, maar wegens
de late aantasting was de schade over het algemeen gering.
V r o e g e a k k e r t r i p s , Thrips angusticeps Uzel
Op verscheidene percelen werd in de tweede helft van april een aantasting van de
vroege akkertrips waargenomen. Vooral op percelen met als voorvrucht vlas.

ERWT, Pisum spp.
Aaltjes
1.

E r w t e c y s t e a a l t j e , Heterodera goettingiana Liebscher

Behalve in Zeeland veroorzaakte het erwtecysteaaltje ook op enkele andere plaatsen
in ons land een pleksgewijze slechte stand van het gewas.
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2.

S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn)

In mei ontvingen wij enkele monsters erwteplantjes waarvan de bovengrondse delen
sterk waren vertakt en een gedrongen groei vertoonden. De oorzaak hiervan was een
aantasting door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci. Ook in voorgaande jaren werden
deze verschijnselen op enkele percelen pleksgewijze in het gewas geconstateerd.
3.

W o r t e l k n o b b e l a a l t j e , Meloidogyne hapla Chitwood

Een ingezonden monster doperwten bleek te zijn aangetast door wortelknobbelaaltjes,
Meloidogyne hapla Chitwood. Deze aantasting werd reeds in 1961 op enkele percelen
in de N.O.P. waargenomen (zie Jaarboek 1961, blz. 21).
A m e r i k a a n s e v a a t z i e k t e , Fusarium oxysporum ƒ. pisi (Linford)
ras 1 Snyd. & Hans.
Evenals in voorgaande jaren kwam ook dit jaar op een aantal percelen erwten voor
namelijk in het zuidwesten van ons land, de Amerikaanse vaatziekte voor.
B l a d r a n d k e v e r , Sitona lineatus (L.)
In de tweede helft van april werden uit verschillende delen van ons land meldingen
ontvangen over een licht tot matig, soms ernstig optreden van de bladrandkever. In
Zeeland werd op enkele percelen een tijdelijke geelverkleuring van de erwten waarge
nomen, als gevolg van een aantasting van de wortelknolletjes door larven van de blad
randkever.
Erwtegalmug (erwteknopmade), Contarinia pisi (Winn.)
De knopmade-aantasting was dit jaar ernstiger dan in voorgaande jaren. Eind mei
kwamen o.a. in bepaalde delen van Zeeland, westelijk Noord-Brabant, de Haarlemmer
meer en de N.O.P. veel muggen in het gewas voor. Begunstigd door het mooie weer
werden veel eieren afgezet.
De bestrijding is niet overal succesvol geweest, ofwel omdat te laat werd gespoten
ofwel omdat voor een goede bestrijding van de galmug twee bespuitingen noodzakelijk
waren, maar de tweede bespuiting niet of op een te laat tijdstip werd uitgevoerd. Op
de niet of te laat bespoten percelen heeft de erwteknopmade, vooral in de conservenerwten, plaatselijk ernstige schade aangericht.
E r w t e p e u l b o o r d e r , Enarmonia nigricana (F.)
Omstreeks 15 juni werden in Noord-Holland de eerste rupsjes van de erwtepeul
boorder in de percelen gevonden. Een bestrijding van dit insekt bleek op veel plaatsen
noodzakelijk te zijn en werd ook vrij algemeen uitgevoerd. In partijen erwten van niet
bespoten percelen kwam dikwijls vrij veel wormstekigheid voor.
G r a u w e s c h i m m e l , Botrytis cinerea Pers. ex Fr.
De grauwe schimmel veroorzaakte op verschillende percelen erwten, voornamelijk in
het zuidwestelijk zeekleigebied, vrij ernstige schade.
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Tinbeschadiging
Op enkele percelen erwten werden in juni-juli (paars) bruine stipjes en vlekjes op de
bladeren, stengels en peulen waargenomen. De oorzaak hiervan moest aan een bescha
diging door een organische tinverbinding worden toegeschreven, tengevolge van het
gebruik van een met dit middel verontreinigde tank dan wel van het overwaaien van
een kleine hoeveelheid spuitvloeistof.
Topvergeling
Op de zuidwestelijke zeeklei werd plaatselijk veel topvergeling geconstateerd. In
enkele gevallen was sprake van een fysiologische vergeling van de toppen der planten.
Deze vergeling die in een periode waarin het gewas snel groeit, kan optreden (zie hier
voor ook Jaarboek 1960, blz. 44) en na enige tijd gewoonlijk weer verdwijnt, dient
men niet te verwarren met topvergeling, veroorzaakt door een virusziekte die door
bladluizen wordt overgebracht.
Voetziekte
Verschillende ingezonden monsters erwten vertoonden symptomen van voetziekte
(een bruinzwarte verkleuring van de stengelvoet, de wortelhals en/of de wortels). Ge
woonlijk waren hier Phoma medicaginis var. pinodella (L. K. Jones) Boerema, syn.
Ascochyta pinodella L.K. Jones, Rhizoctonia solani Kiihn of Fusarium solani (Mart.)
Appel & Wr. in het spel, d.w.z. schimmels die onder ongunstige cultuuromstandigheden
(b.v. een slechte structuur van de grond) of bij een slechte vruchtwisseling schadelijk
kunnen optreden. Een minder goede ontwikkeling en een vervroegd afsterven van het
gewas zijn hiervan dikwijls het gevolg.
V r o e g e a k k e r t r i p s , Thrips angusticeps Uzel
Meer dan in andere jaren trad dit jaar de vroege akkertrips op. Niet behandelde
percelen werden hier en daar (vrij) ernstig aangetast.
GRANEN, Gramineae
Aaltjes
1.

H a v e r c y s t e a a l t j e , Heterodera avenae Wr.

In verband met het vrij droge weer in de zomer veroorzaakte het havercysteaaltje op
verschillende percelen vrij ernstige schade. De zomertarwe, eveneens een waardplant
voor het havercysteaaltje, vertoonde op enkele percelen een enigszins afwijkend beeld.
De wortels hadden n.l. knobbels waarop zich veel zijwortels hadden ontwikkeld.
Hoewel aanvankelijk geen cysten werden gevonden moest dit aantastingsbeeld bij nader
onderzoek toch aan een aantasting door het havercysteaaltje worden toegeschreven.
2.

W o r t e l k n o b b e l a a l t j e , Meloidogyne sp.

Een monster planten afkomstig van een slecht groeiend perceel zomertarwe bleek
door wortelknobbelaaltje van een Meloidogyne sp. te zijn aangetast. De soort wordt
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nog nader 'bepaald. Een dergelijke aantasting werd in ons land nog niet eerder op
landbouwgrond waargenomen.
Afrijpingsziekten

«

Kafjesbruin, Leptosphaeria nodorum Müller [stat. con. Septoria nodorum (Berk.)
Berk.] kwam bij tarwe vrij algemeen voor; hoewel de aantasting belangrijk minder ernstig
was dan in 1963. Voor de eerste maal werd dit jaar ook bij enkele monsters zomergerst
aantasting door deze schimmel waargenomen en wel op de stengelknopen (ingezonken
bruine vlekken).
In de noordelijke provincies was op verschillende percelen tarwe tijdens de afrijping
het optreden van Fusarium-schimmels op de aren van betekenis.
B l a d l u i z e n , Aphididae
Vooral in het westen en zuidwesten van het land werd in juli zowel in zomer- als in
wintertarwe een massaal optreden van bladluizen op de aren waargenomen. Deze luizen
behoorden voornamelijk tot de soort Sitobion avenae (F.), de grote graanluis. Op een
aantal percelen werd met behulp van een vliegtuig een bespuiting met parathion uitge
voerd. De door deze luizen veroorzaakte schade wordt echter van geringe betekenis
geacht.
Gebreksziekten
Ook dit jaar werden in het voorjaar weer verschijnselen van magnesiumgebrek bij
zomergranen en soms bij wintergranen waargenomen. In een aantal gevallen bleek er
een duidelijk verband te bestaan tussen het optreden van deze gebreksziekte en een te
lage pH van de grond (soms tengevolge van het opploegen van zure ondergrond).
Verschillende monsters graan, voornamelijk zomergerst, waarvan de onderste bladeren
waren vergeeld en de wortels dikwijls geheel of aan de toppen waren verdikt, waren
vermoedelijk eveneens afkomstig van percelen met een te lage pH dan wel van percelen
met wateroverlast of een slechte structuur. De opname van water en bepaalde voedings
elementen komt op dergelijke percelen in gedrang.
Op lichte klei, zand en dalgrond kwam plaatselijk vrij ernstig mangaangebrek in
zomergranen voor.
G r a a n h a l m w e s p , Cephus pygmaeus (L.)
In de omgeving van Baarle-Nassau veroorzaakten rupsen van de graanhalmwesp in
rogge en tarwe een lichte tot matige aantasting.
Insektenvreterij vóór of

kort na de opkomst

In het verleden was het optreden van de smalle graanvlieg, Hylemya coarctata (Fall.)
in ons land vroeg in het voorjaar alleen bij winterrogge op zandgrond van betekenis.
In 1963 daarentegen kwam op verschillende percelen wintertarwe in de Haarlemmer
meer en de Wieringermeer, dus op kleigrond, ernstige schade voor. Ook in het voorjaar
van 1964 was dit het geval. In de Haarlemmermeer en omgevende polders werden dit
jaar naar schatting 300 ha en in het noorden van N.-Holland (incl. de Wieringermeer)
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ca 100 ha wintertarwe omgeploegd of met zomertarwe doorgezaaid. De aantasting
bleek alleen van betekenis te zijn na conservenerwten, karwij, graszaad, bloembollen
en vroege aardappelen d.w.z. gewassen die het veld vroeg ruimen. Gewoonlijk waren
de percelen na de oogst van deze gewassen gestoppeld en in augustus één of meermalen
met een cultivator of een schijveneg bewerkt. In een aantal gevallen waarbij geen grond
bewerking werd toegepast, speelde de aantasting daarentegen geen belangrijke rol. Over
de invloed van de grondbewerking en de teelt van een stoppelgewas t.a.v. het optreden
van de smalle graanvlieg is in ons land echter nog niet veel bekend.
Uit andere delen van ons land, voornamelijk van zand- en dalgrond kwamen meldin
gen over een holle stand van zomer- of wintergranen tengevolge van vreterij door
emelten (Tipula spp.). Dikwijls was dit het geval op gescheurd grasland. Slechts enkele
gevallen hadden betrekking op een aantasting door de graanhalmrups, Apamea secalis
(L.) of een ander insekt.
R o e s t , Puccinia spp.
a.

G e l e r o e s t , Puccinia striiformis West.
E. Henn.)

(=

Puccinia

glumarum Eriks

&

Over het optreden van gele roest werden slechts enkele berichten ontvangen. Deze
betroffen een lichte tot matige, soms vrij ernstige aantasting van het wintertarweras
Cleo in enkele delen van ons land.

b.

B r u i n e r o e s t , Puccinia recondita Rob. (=
E. Henn.)

Puccinia dispersa Eriks. &

In verschillende gebieden kwam bij winterrogge en enkele wintertarwerassen een
ernstige aantasting door bruine roest voor. De door deze roestsoort aangerichte schade
is gewoonlijk echter slechts van geringe betekenis.

c.

Z w a r t e r o e s t , Puccinia graminis Pers. ex Pers.

In tegenstelling met het vorig jaar (zie Jaarboek 1963, blz. 21) speelde de zwarte
graanroest bij winterrogge dit jaar geen belangrijke rol. Slechts op een beperkt aantal
percelen werd een lichte soms matige aantasting door deze roestsoort waargenomen.

S t u i f b r a n d , Ustilago spp.
In zomergerst werd dit jaar vrij veel stuifbrand, Ustilago nuda (Jens.) Rostr. waar
genomen. Plaatselijk was de aantasting ernstig.

T a r w e s t e n g e l g a l m u g , Haplodiplosis equestris (Wagner)
Zie blz. 49.
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T y p h u l a , Typhula incarnata Losch ex Fr. (= T. graminum Karst, sensu Eriks.)
Op een perceel wintergerst in de Veenkoloniën werden veel planten aangetroffen, die
door T. incarnata waren aangetast. De buitenste bladeren waren helgeel verkleurd of
reeds afgestorven terwijl aan de voet van de planten op of tussen de bladscheden dan
wel op de wortels bruingele sclerotiën voorkwamen. Deze ziekte wordt slechts af en
toe in ons land waargenomen.
Voetziekten
Evenals de afrijpingsziekten veroorzaakten ook de voetziekten dit jaar slechts weinig
schade. Wel kwam de oogvlekkenziekte vrij algemeen bij tarwe en gerst voor, maar
deze aantasting was toch niet van betekenis. De tarwehalmdoder kwam slechts op
enkele plaatsen bij tarwe en gerst voor.
V r o e g e a k k e r t r i p s , Thrips angusticeps Uzel
Op een graanproefveld werd in zomertarwe en vooral zomergerst een ernstige aan
tasting door de kortvleugelige generatie van de vroege akkertrips waargenomen. De
voorvrucht was wikke, een gewas dat blijkbaar evenals vlas vroege akkertripsen aan
trekt. Verschillende graankiemplantjes kwijnden of waren reeds afgestorven. Bij haver
daarentegen kwam nagenoeg geen aantasting voor.

KARWIJ, Carum carvi L.
K a r w ij m o t, Depressaria nervosa Haw.
Het optreden van de karwijmot was dit jaar ernstiger dan in de drie voorgaande
jaren. In verband hiermee werden eind mei-begin juni veel percelen karwij met behulp
van een vliegtuig bespoten.

STAMBOON, Phaseolus vulgaris L.
S p i k k e l z i e k t e , Ascochyta boltshauseri Sacc.
In het zuidwesten van ons land kwam in juni vrij algemeen en soms in ernstige mate
spikkelziekte in stambonen voor. Het optreden van deze schimmel in een jong ontwik
kelingsstadium van het gewas stond vermoedelijk in verband met een tijdelijke structuurverval van de grond tengevolge van zware regenval. Naderhand herstelde het gewas
zich weer en was de aantasting niet meer van betekenis.
Phaseolus virus 1
Deze virusziekte (rolmozaïek, steengrauw) bleek vrij algemeen op te treden, plaat
selijk in ernstige mate. Op een aantal percelen stamslabonen was de zwarte-vaatziekte,
veroorzaakt door hetzelfde virus, van betekenis.
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VLAS, Linum

usitatissimum L.

Bodemschimmels
Ongunstige cultuuromstandigheden kunnen het optreden van bepaalde bodemschim
mels in de hand werken. Mede hierdoor kan de ontwikkeling van het gewas tegenvallen,
hetgeen gewoonlijk in een pleksgewijze slechte stand tot uiting komt. Zo bleken de
wortels van enkele ingezonden monsters vlas door Thielaviopsis basicola (Berk & Br.)
Ferr. te zijn aangetast, een schimmel, die algemeen in de grond voorkomt en bekend is
als veroorzaker van wortelrat bij veel gewassen. In één geval werd Phoma medicaginis
var. pinodella (L.K. Jones) Boerema, syn. Ascochyta pinodella L.K. Jones geïsoleerd.
Deze schimmel, die bij erwten vooral onder ongunstige groeiomstandigheden een voet
ziekte kan veroorzaken, werd bij vlas niet eerder waargenomen.
G r a u w e s c h i m m e l , Botrytis cinerea Pers. ex Fr.
Over het optreden van deze schimmel in het kiemplantstadium van het gewas werden
geen klachten vernomen. Wel veroorzaakte deze schimmel op vroegtijdig gelegerde
percelen en op percelen met een slechte structuur dikwijls een vrij ernstige aantasting.
T o p b l a d r o l l e r , Cnephasia wahlbomiana (L.)
Plaatselijk werd in vlas een matige tot vrij ernstige aantasting door de topbladroller
Cnephasia wahlbomiana geconstateerd.
V l a s b r a n d , Pythium megalacanthum DBy.
Vlasbrand kwam ook dit jaar op een aantal percelen verspreid in het land voor. In
enkele gevallen bleek het gewas zich in een later stadium nog vrij goed te herstellen.
V r o e g e a k k e r t r i p s , Thrips angusticeps Uzel
V l a s t r i p s , Thrips linarius Uzel
Evenals bij bieten en erwten speelde ook bij vlas de tripsaantasting dit jaar een
grotere rol dan in voorgaande jaren. Dientengevolge moesten veel percelen, vooral in
het westen en zuidwesten van het land met een insekticide worden behandeld.
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B. TUINBOUW GEWASSEN

Bloembollen- en bloementeelt

CHRYSANT, Chrysantemum morifolium Ram.
J a p a n s e r o e s t , Puccinia horiana P.Henn.
Op een enkel bedrijf werden op de bovenzijde van de chrysantebladeren lichte inge
zonken vlekjes waargenomen, terwijl op de onderzijde witte tot lichtbruine sporehoopjes
aanwezig waren (zie afb. 2).
Deze symptomen bleken te zijn veroorzaakt door de schimmel Puccinia horiana.
Door het vernietigen van aangetaste partijen en het ontsmetten van de grond en kassen
kon de schimmel afdoende worden bestreden.

KLIMOP, Hedera sp.
X a n t h o m o n a s h e d e r a e (Arn.) Dowson
Op een kwekerij werden vele Hedera-planten gevonden met zwarte vlekken, (zie
afb. 3) veroorzaakt door Xanthomonas hederae. Verscheidene planten moesten vanwege
de aantasting vernietigd worden.

PASSIEBLOEM, Passiflora sp.
C u c u m i s - v i r u s 1 Smith
Begin november werden bladeren van de Passiflora met kleine gelige vlekjes en een
lichte verkleuring langs de nerven ontvangen. Ook kwam enige bladmisvorming voor.
De reakties van de toetsplanten wezen op een aantasting door het Cucumis-virus 1.
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Àfb. 2.

Chrysant.
Aantasting door Japanse
roest.

Afb. 3.

Klimop.
Aantasting door Xanthomonas hederae.

Boomteelt en vaste plantenteelt

ASTER Aster amellus.
V i r u s , Nicotiana-virus 5 (ratel)
Op een kwekerij te Naarden werden bij de bladeren van dit gewas licht- of geelgroene
tot gele, enkel- en meervoudige kringen, golflijnen of V-vormige figuren aangetroffen,
de laatsten met de benedenpunt op de nerven uitlopend.
Combinaties van deze figuurpatronen komen soms in een zeer dichte bezetting op
een kleiner of groter bladgedeelte voor.
De bij bepaalde bladeren bij opvallend licht
optredende, minder duidelijke, soms enigszins wazige verschijnselen vertonen bij doorvallend licht daarentegen een duidelijke symptoomexpressie (zie afb. 4).

Afb. 4.
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Aster.
Bladeren met virusverschijnselen, veroorzaakt door Nicotiana-virus 5 (ratel).

Met behulp van inoculaties, uitgevoerd met sap van bladeren van Aster amellus kon
uit de verkregen reaktieverschijnselen bij de gebruikte toetsplanten de aanwezigheid
van Nicotiana-virus 5 (ratel) worden vastgesteld.
Op het betreffende bedrijf kwamen planten van Aster amellus op twee verschil
lende hoekjes voor. De planten op één hoek bleken te velde voor 90% door dit virus
te zijn besmet, terwijl de planten op de andere hoek visueel geen afwijkende verschijn
selen vertoonden.

BEUK, Fagus silvatica L.
B e u k e s p r i n g k e v e r , Rhynchaenus fagi L .
Op een aantal plaatsen in ons land, o.a. te Amerongen, Ede, Glimmen, Oosterbeek
en Renkum werd een massaal optreden van de beukespringkever, Rhynchaernus fagi
geconstateerd.
De kevers, die in het voorjaar uit hun overwinteringsplaatsen te voorschijn komen,
vreten reeds eind april-begin mei gaten in de nog samengevouwen beukebladeren en
soms ook in de hoofdnerven, (zie afb. 5).
De larven leven aanvankelijk in smalle gangmijnen, later in grote blaasmijnen. Deze
blaasmijnen doen bij oppervlakkige beschouwing aan nachtvorstschade denken.
De jonge, in juni verschijnende kevers, vreten evenals de overwinterende kevers aan
de bladeren; zij vreten bovendien aan de vruchten (napjes).

Afb. 5.

Bladeren van beuk.
Met zowel gaten (vreterij van de overwinterende kevers) als gang- en blaasmijnen
veroorzaakt door de larven van de beukespringkever.
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Behalve beuken kunnen ook vruchtbomen ernstig worden aangetast en zelfs groenten
en graan kunnen worden beschadigd, wanneer deze zich in de onmiddellijke omgeving
van aangetaste beuken bevinden.
Aangezien de beukespringkever alleen massaal in oudere beukenopstanden of laan
bomen werd aangetroffen was het niet noodzakelijk op een van de genoemde plaatsen
bestrijdingsmaatregelen uit te voeren.

EIK, Quercus spp.
G r o e n e e i k e b l a d r o l l e r , Tortrix viridana L .
Nabij Hoenderloo in het landgoed Deelerwoud deed zich een plaag voor van de
groene eikebladroller, Tortrix viridana.
Ook uit Twente (omgeving Denekamp), Gaasterland en diverse plaatsen op de Veluwe
(Harskamp, Otterlo, Deelen), bereikten ons meldingen van meer of minder ernstige
schade, aangericht door de rupsen van deze bladroller.

ES, Fraxinus excelsior L. en cultivars
G a 1 m ij t e n, Phyliocoptes epiphyllus Nal. en Ph. fraxini Nal.
Op verscheidene kwekerijen zijn bij Fraxinus excelsior, Fr. exc. cv. Westhof's Glorie
en Fr. exc. cv. Doorenbos aantastingen waargenomen door de galmijten Phyliocoptes
epiphyllus en Ph. fraxini.
Bij driejarige zaailingen van de gewone es werd tengevolge van de zware aantasting
een duidelijke groeiremming waargenomen.

ES, Fraxinus sp.
E s s e s c h o r s l u i s , Pseudochermes fraxini Kltb.
Te Belfeld werd de esseschorsluis (syn. essewolluis), Pseudochermes fraxini aange
troffen op es.
Volgens Reyne (1957) is deze soort zeldzaam in Nederland. Deze auteur noemt de
vindplaatsen Wageningen en Vörden (Gld.).
Onzerzijds werd in 1955 melding gemaakt van de vondst van deze soort bij inspektie
van essen te Roosendaal. Een vondst in 1955 te St. Geertruid (L.) werd destijds abusie
velijk niet gemeld.

FIJNSPAR, Picea abies (L.) Karst.
S p a r a p p e l g a l l u i s , Sacchiphantes abietis (L.)
Op vele kerstboompercelen is wederom schade aangericht (zie ook Jaarboek 1962,
pag. 49) door de sparappelgalluis, Sacchiphantes abietis. In het zuiden van het land
bleken de stammoederluizen in de tweede decade van april reeds actief te zijn; in het
midden van het land werd deze activiteit in de derde decade van april waargenomen.
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HONDSROOS, Rosa canina L. sel. Pfänder
D a l e n d e r o z e s c h e u t b o o r d e r , Ardis brunniventris Htg.
Op een kwekerijperceel te Cuijk werd bij de selektie Pfänder van Rosa canina L.
een hevige aantasting waargenomen door larven (bastaardrupsen) van de dalende roze
scheutboorder, Ardis brunniventris.
Meldingen over het schadelijk optreden van deze bladwespsoort werden de laatste
jaren niet meer ontvangen.

HULST, Ilex L.
G e l e b e s h u l s t , Ilex aquifolium L. cv. Bacciflava (syn. Ilex aquifolium fructu
luteo Dall.)
T o p s p i n n e r , Rhopobota naevana Hueb.
Begin juni werd op een boomkwekerij te Glimmen bij struiken van de Gele beshulst,
Ilex aquifolium cv. Bacciflava een zeer hevige aantasting van de topspinner, Rhopobota
naevana geconstateerd.
Bij deze struiken bleken bij nagenoeg alle aanwezige scheuten de bladeren te zijn
samengesponnen of door de rupsen te zijn omgevouwen of opgerold.
Vrijwel gelijktijdig werd geconstateerd, dat in een fruitaanplant te Leek (Gr.) rupsen
van dezelfde bladroller schade aan appelbomen veroorzaakten. (Zie rubriek Fruitteelt
— Appel — blz. 34).

JENEVERBES, Juniperus sinensis L. cv. Pfitzeriana
A r g y r e s t h i a d i l e c t e l l a Zeller
Te Hilversum werd bij Juniperus sinensis Pfitzeriana een aantasting door Argyresthia
dilectella geconstateerd, (zie afb. 6).
Een dergelijke aantasting door rupsjes van deze motjes bij Chamaecyparis sp. werd
vermeld in P.D.-Jaarboek 1957. Hierin werd toen het vermoeden uitgesproken, dat
deze mot, naast Chamaecyparis, ook nog andere waardplanten zou moeten hebben.
Juniperus wordt echter in de literatuur als de normale waardplant opgegeven.

LEVENSBOOM, Thuja sp.
B a s t k e v e r , Phloeosinus thujae Perris
Door het I.T.B.O.N. werd gemeld, dat in de boswachterij Hapert (N.-Br.) schade werd
ondervonden bij Thuja sp. als gevolg van rijpingsvreterij van de bastkever, Phloeosinus
thujae.
Voor zover ons bekend, is deze soort in Nederland éénmaal eerder aangetroffen, n.l.
te Ommen (1934). Deze kever ontwikkelt zich in stammen en takken van Cupressaceae
of Cypn?,süchtigen. Vermoedelijk komen de kevers in ons klimaatsgebied in mei en juni
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Afb. 6.

Jeneverbes.
Takje met poppen van Argyresthia dilectella.

te voorschijn. De rijpingsvreterij bestaat uit het zich inboren in de twijgen, vervolgens
worden in de loop van de zomer eieren afgezet in de stammen en dikkere takken.
Naar alle waarschijnlijkheid worden hiervoor, zoals bij de meeste Scolytiden het
geval is, alleen kwijnende planten uitgezocht.

LIGUSTER, Ligustrum L.
H a a g l i g u s t e r , Ligustrum ovalifolium Hassk.
H e g g e b l a d r o l l e r , Cacoecia rosana L .
In de eerste helft van juni werd ernstige vreterij geconstateerd, veroorzaakt door de
larven van Cacoecia rosana, de heggebladroller, in een 17 km lange ligusterheg langs
rijksweg 16 tussen Breda en de Moerdijk.
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POPULIER, Popiilus spp. en hybr.
B l a d v l e k k e n z i e k t e , Marssonina spp.
Evenals in vorige jaren werden populieren in kwekerijen en windschermen, in wegbeplantingen en opstanden in meer of mindere mate door deze ziekte aangetast. Bij
alleenstaande bomen kon deze aantasting eveneens worden waargenomen.
In vergelijking met 1963 trad de aantasting tengevolge van de veel drogere meimaand
pas later in het groeiseizoen op. Bovendien was de aantasting op diverse plaatsen minder
hevig tengevolge van de meer normale weersomstandigheden gedurende de zomer.
De zwaarste aantastingen zijn aangetroffen bij de Italiaanse populier, 'Regenerata' (=
'Serotina erecta') en 'I 214'. Minder zware aantastingen zijn geconstateerd bij 'Gelrica',
'Heidemij', 'Marilandica', 'Serotina' en 'Vereecken'. Bij 'Robusta' en 'Robusta Zeeland'
zijn geen aantastingen van betekenis waargenomen.
In kwekerijen en in windschermen (zie afb. 7) is een aantasting met goed resultaat
te voorkomen door de bomen vanaf het moment, dat de eerste bladvlekken zichtbaar
worden om de 10-14 dagen te behandelen. De bomen kunnen worden behandeld met
captan en zineb, al dan niet gemengd met spuitzwavel en met ziram.

Afb. 7.

Windscherm van Italiaanse populieren.
Links onbehandeld, rechts regelmatig behandeld met zineb plus spuitzwavel.
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POPULIER, Populus canadensis Mnch (x) cv. Serotina
Onbekende aantasting of beschadiging
Begin september werd onze aandacht gevestigd op een afwijkend verschijnsel, bij de
op een boomkwekerij staande Canadapopulieren, Populus canadensis 'Serotina'.
Zowel bij de moerbomen als bij hiervan afkomstige in het veld staande bomen (stek)
bleken bepaalde, reeds verhoute zijscheuten (vooral in het topgedeelte), alsmede de
topscheut een in meer of minder sterke mate hangende houding te vertonen; de ver
schijnselen waren van dien aard, dat aan treurbomen zou kunnen worden gedacht.
(Zie afb. 8).
Het bastweefsel was op deze krommingen aan het basisgedeelte van de scheuten
(twijgen) veel ruwer, kurkachtig en op diverse plaatsen overlangs gespleten.
Deze verruwingen, verkurkingen en overlangse spleten werden ook aangetroffen bij
de bast aan de basis van de hoofdscheut, (zie afb. 9).
Bij overlangse doorsnede van de verruwde hoofdscheutbasis was het bastweefsel aan
de binnenzijde op bepaalde plaatsen bruin gekleurd en afgestorven.

Afb. 8. Populier.
Reeds verhoutte scheut (twijg) top
gedeelte, waarbij drie zijscheuten
en ook de gevorkte topscheut af
wijkende krommingen vertonen.

Afb. 9.

Populier.
Basisgedeelte van hoofdscheut (van moer
boom) met ruw, kurkachtig bastweefsel,
waarin overlangse spleten voorkomen.

Aangezien bij dit zwaar gegroeide ge
was werd vermoed, dat hier mogelijk van
een onvoldoende verhouting sprake zou
kunnen zijn, werden uit verschillende
scheutgedeelten van dit materiaal schijf
jes gesneden (ook uit de krommingen van
de zijscheuten), welke met phloroglucine
en zoutzuur werden gekleurd.
In begin oktober vond nogmaals een
dergelijk onderzoek plaats. In beide ge
vallen bleek de gevormde lignine op nor
male wijze rood te kleuren. Hiermede
werd duidelijk aangetoond, dat de oor
zaak niet in de richting van een onvolle
dige verhouting moest worden gezocht.
Bij een onderzoek ter plaatse was het
niet mogelijk nadere aanwijzingen te ver
krijgen betreffende de juiste oorzaak van
deze afwijkingen.

Alhoewel het in het geheel niet zeker is, dat deze krommingen en verruwingen bij de
zijscheuten, enz. in 1965 wederom zullen optreden, ligt het in de bedoeling in het ko
mende seizoen waarnemingen aan de moerbomen te verrichten.
S a t i j n v l i n d e r , Stilpnotia Salicis L .
Langs de Kreekrakdam (weg Bergen op Zoom-Rilland) deed zich een zeer hevige
plaag van satijnvlinderrupsen voor, waarbij de populieren, Populus canadensis 'Serotina',
werden kaal gevreten (zie afb. 10).
Na besprekingen met de Direktie van de Bathpolders, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer
en een in de direkte omgeving wonende fruitkweker is op ons advies langs de Kreek
rakdam door middel van een vliegtuig twee maal een bestrijding met een DDT-bevattend preparaat toegepast.
De eerste bespuiting is uitgevoerd op een tijdstip, dat de bomen door de vreterij
reeds voor het grootste gedeelte kaal waren. Het uit de bomen waaien of vallen van
grote aantallen rupsen bracht op een bepaald moment met zich mede, dat de straatweg
met een laag door het verkeer stukgereden rupsen werd bedekt.
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Afb. 10. Populier.
Kaalvraat door rupsen van
satijnvlinder.
(Foto Prov. Zeeuwse Cou
rant).

Na de verpopping traden
de vlinders ter plaatse soms
zo talrijk op, dat het bij
avond de indruk gaf alsof
het sneeuwde.
Op verzoek van de hierbij
betrokken instanties werd
door de P.D. het juiste tijd
stip voor een tweede bespui
ting bepaald. Half juni ble
ken de rupsen van de tweede
generatie uit de aan stam
men en takken afgezette
eieren te zijn gekomen.
Drie dagen later zijn alle po
pulieren in genoemde om
trek voor de tweede maal
met goed resultaat behan
deld.

Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat in tegenstelling tot de volledige kaalvraat
bij Populus canadensis Munch (x) cv. 'Serotina' geen zichtbare aantasting bleek voor te
komen bij de nauw verwante Populus canadensis Munch (x) cv. 'Robusta'.
Ook langs de rijksweg 16 tussen Breda en de Moerdijk werd een populiere-beplanting
aangetast door deze rupsen.

ROOS, iïoio-hybr.
G e w o n e r o z e b l a d w e s p , Endelomyia aethiops F. (syn. Caliroa aethiops F.)
Gedurende de maand juni en het eerste gedeelte van juli zijn vooral van particulieren
vele klachten ontvangen over een meer of minder hevige beschadiging van rozebladeren, veroorzaakt door de larven (slakvormige rozebastaardrupsen) van de gewone roze
bladwesp, Endelomyia aethiops.
Tengevolge van het skeletteren van de larven zowel aan de boven- als aan de onder
zijde van de bladeren bleken deze meermalen over de gehele oppervlakte wit of bruin
en doorschijnend te zijn, hetgeen bij oppervlakkige beschouwing aanvankelijk de indruk
van verbranding geeft.
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Fruitteelt

ALGEMEEN

S c h a d e d o o r o n k r u i d b e s t r ijd i n g s m i d d e l e n
In het tweede kwartaal werd verscheidene malen schade bij fruit- en andere gewassen
gerapporteerd, bestaande uit bladverbranding en gele vlekken in de bladeren en voorts
afstervingsverschijnselen als gevolg van het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen,
vooral van Grammoxone. De oorzaak moet zeer waarschijnlijk worden gezocht in het
toepassen van deze middelen onder daarvoor minder gunstige omstandigheden (bijv.
in een te droge periode of op te droge grond).
G a 1 m ij t e n, Vasates spp.
Van mei tot en met september werden geregeld meldingen ontvangen van ernstige
aantasting van fruitgewassen door galmijten van het geslacht Vasates. Deze aantasting
betrof appel, peer, pruim en morel.
V anglampwaarnemingen
De voornaamste vanglampwaarnemingen in 1964 waren de volgende:
a.

V o o r j a a r s u i l e n , Orthosia $p.

Vanaf half maart vingen de vluchten van de verschillende soorten aan. Dit is ruim
twee weken eerder dan in 1963. De hoofdivluchten werden evenals in 1963 in de tweede
decade van april waargenomen. De vluchten duurden tot dn de derde decade van mei.
Evenals in voorgaande jaren verliepen de vluchten van de verschillende soorten
synchroon.
Er werden bijna 19.000 voorjaarsuilen gevangen, belangrijk meer dan in 1962 en
1963, toen er resp. ca. 4.000 en 10.000 werden geteld. Vermoedelijk is deze toename
van de vangst, althans voor een deel, toe te schrijven aan gunstige weersomstandigheden
tijdens de vlucht, waardoor de uilen actiever waren en eerder werden gevangen.
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Stellen wij het totaal aantal gevangen voorjaarsuilen op 100, dan worden de percen
tages voor de verschillende soorten als volgt:
Orthosia incerta

34%

Orthosia gothica

30%

Orthosia stabilis

33%

Orthosia gracilis

3%

Hoewel er in 1964 tamelijk veel rupsen van voorjaarsuilen zijn waargenomen, is hier
tegen geen afzonderlijke radiowaarschuwing gegeven, daar zij tegelijk met andere
insekten konden worden bestreden.
b.

F r u i t m o t, Enarmonia pomonella L.

In 1964 werd de eerste fruitmot op 19 mei te Stein gevangen (1963 : 3 juni, Diepen
veen), het laatste exemplaar op 24 september te Slijk Ewijk (1963 : 24 augustus, OudBijerland). Gedurende de tussenliggende periode bleef de aktiviteit van de fruitmot,
ondanks gunstige weersomstandigheden, gering.
Er werden gemiddeld slechts 19 fruitmotten per lamp gevangen, dit is nog minder
dan in de koele zomer van 1963, toen er gemiddeld 22 werden gevangen. Dit was zo
weinig, dat er evenals in 1963 geen bepaalde topvlucht geconstateerd kon worden.
Naar aanleiding van een kleine eiafzettingsperiode werd op 17 juni een radiobericht
verspreid.
c.

V r u c h t b l a d r o l l e r , Adoxophyes reticulana Hb.

De eerste vruchtbladrollers verschenen op 27 mei te Stein en Geldermalsen. Gedu
rende de eerste en tweede decade van juni werd een •vluchttop waargenomen. De eerste
vlucht eindigde ongeveer half juli. De vlucht van de tweede generatie begon te OudBeijerland en Stein op 27 juli (1963 : 6 augustus). De topvlucht lag in de tweede decade
van augustus (1963 : laatste decade). De laatste exemplaren werden half september
gevangen (1963 : 29 september).
Van de eerste generatie werden gemiddeld 120, van de tweede generatie gemiddeld
301 exemplaren per lamp gevangen. In 1963 was dit resp. 54 en 191. Ook hier speelden
de gunstige weersomstandigheden tijdens de vluchten een grote rol bij de toeneming van
de vangsten.
Hoewel de vluchten omvangrijker waren dan in het voorgaande jaar, zijn er over het
algemeen geen belangrijke aantastingen door vruchtbladrollers geconstateerd. Vruchtbladroller en fruitmot konden in 1964 gelijktijdig worden bestreden. In verband met het
optreden van vluchttoppen en perioden van eiafzetting werd op 17 juni een radiowaar
schuwing verspreid (1963 : 1 juli).
Tegen de tweede generatie rupsen is, in verband met het geringe optreden daarvan,
ook in 1964 niet via de radio gewaarschuwd.
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d.

G r o t e a p p e l b l a d r o l l e r , Cacoecia oporana L .

De grote appelbladroller kwam in 1964 evenals in voorgaande jaren weer talrijk voor.
Gemiddeld werden per lamp 297 exemplaren gevangen.
De vlucht begon op 8 juni (1963 : 13 juni) en eindigde op 29 september (1963 : half
augustus). De in augustus en september gevangen exemplaren behoorden vermoedelijk
tot een partiële tweede generatie. De topvlucht van deze soort werd in de derde decade
van juni geconstateerd (1963 : tweede decade van juli).
Te Stein werd opnieuw aangetoond dat een bosrijk biotoop een gunstige invloed
heeft op het aantal exemplaren dat gevangen wordt.
e.

S c h o r s b o o r d e r , Enarmonia formosana Scop.

Van de schorsboorder werd evenals in voorgaande jaren te Glimmen een omvangrijke
vlucht vastgesteld, hoewel minder groot dan in voorgaande jaren. De vlucht te Sexbierum
bleek daarentegen de laatste twee jaren in omvang sterk te zijn toegenomen.
De eerste exemplaren werden op 22 mei te Sexbierum waargenomen, de laatste exem
plaren werden daar op 9 september gevangen. Een topvlucht werd in de tweede decade
van juli waargenomen.
D i v e r s e w a a r n e m i n gen
In 1964 werd geconstateerd dat een aantal beschadigers, wat de aantasting betreft,
in het algemeen beneden het schadelijk niveau zijn gebleven. Dit betrof o.a. zaagwespen
(appel-, pere- en pruimezaagwesp), bladluizen, bladrollers en fruitmot. In toenemende
mate traden echter op: appelbloesemkever, gevlekte lapsnuittor, wintervlinder, wantsen
en mineermotten. Van deze laatste groep trad vooral de appelbladmineermot (Stigmella
malella Stt.) thans op vele plaatsen in het land zeer schadelijk op, nadat in voorgaande
jaren plaatselijk reeds een sterke toename was geconstateerd. Appelbloedluis heeft zich
vooral van juli tot oktober sterk ontwikkeld, terwijl op de minder intensief verzorgde
bedrijven veel schade door fruitspint optrad.

AARDBEI, Fragaria hybr.
S p l i n t e r s t r e e p , Naenia typica L .
Te Fijnaart werd begin mei op een perceel aardbeien veel schade aangericht door
rupsen van de splinterstreepvlinder.
Het komt weinig voor dat de rupsen van deze vlindersoort op aardbeien ernstig optre
den.
Warmte en droogte
Op verscheidene aardbeipercelen ontstond schade als gevolg van de warmte en
droogte en de vele zonneschijn. De groei op drooggelegen percelen was slecht en de
planten werden soms bossig met stug blad. Ook trad sterfte op. Later in de zomer
trad meermalen een roodverkleuring van de bladnerven op, hetgeen berust op
anthocyaanvorming onder invloed van warmte en droogte en het onttrekken van stoffen
aan het blad. (Zie afb. 11).
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Afb. 11. Aardbeiblad.
Onder invloed van warmte en droogte rood verkleurde nerven.

APPEL, Malus pumila Mill.
B l a d m i n e e r d e r s.
1.

A p p e l b l a d m i n e e r m o t , Stigmella maleUa Stt.

De appelbladmineermot breidde zich onder de daarvoor gunstige weersomstandig
heden in 1964 op vele percelen sterk uit en veroorzaakte belangrijke schade. Bovendien
werd in vele gevallen een ongestoorde uitbreiding in de hand gewerkt, daar tengevolge
van waarnemingsfouten de bestrijding tegen te ver ontwikkelde rupsen werd uitgevoerd
en daardoor weinig effekt opleverde. Vermoedelijk is in 1964 in de nazomer plaatselijk
een partiële derde generatie opgetreden.
2.

S t i g m e l l a p o m e l l a Vaughan

Deze bladmineerder, die in 1963 op enkele bedrijven in Utrecht schadelijk optrad,
werd in 1964 slechts sporadisch aangetroffen op verscheidene plaatsen in het land. In
Linschoten (U.) was de veroorzaakte schade echter groot.
In 1964 werd geen omvangrijke tweede vlucht geconstateerd, in tegenstelling met
1963.
Boomsti p
In vele boomgaarden bleken in het najaar stipverschijnselen in appels op te treden.
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Dit boomstip werd door velen niet als zodanig herkend. Het optreden van stip in appels
enige tijd vóór de pluk (boomstip) is inderdaad veel minder algemeen dan het optreden
van stip na de pluk tijdens bewaring (bewaarstip), maar berust toch op dezelfde oor
zaken. Door bijzondere omstandigheden (zoals dit jaar warmte, zon, snelle rijping)
traden de stipverschijnselen dit jaar echter eerder op en werden dus — vooral bij een
in verhouding late pluk — reeds vóór de pluk zichtbaar en meestal dan ook uitwendig
op de vruchten.
B o r k h a u s e n i a s p.
Te Beesel (L.) werd eind maart bij appels een ongewone aantasting gevonden (zie
afb. 12). In de beurzen op de takken bevonden zich de roodbruine rupsen van een tot
het geslacht Borkhausenia behorende micro-vlinder. Deze rupsen verpopten begin mei.
In oktober werden opnieuw rupsen in de beurzen aangetroffen. Determinatie op soort
was nog niet mogelijk. Tot nu toe werd deze soort alleen in dood hout aangetroffen.
In 1965 zal worden ge
tracht de soort door uitkweken van de rupsen en
determinatie van de vlin
ders nader te bepalen.

Afb. 12. Appel.
Aantasting van appeltak
Borkhausenia sp.

door

C a c o e c i a l e c h e a n a L.
Deze meestal weinig op de voorgrond tredende bladroller trad in Kats (Zld.) in april
en mei talrijk op. Alleen door de overwinterde rupsen werd schade aangericht.
G r a u w e a a r d r u p s e n , Agrolis spp.
Op verscheidene percelen (in de N.O.P., te Eek en Wiel en te Cotfaen) is in het voor
jaar een ernstige aantasting van jonge appelbomen door grauwe aardrupsen aangetrof
fen. De rupsen vraten 's nachts de knoppen af. Schade door grauwe aardrupsen is in de
groenteteelt een vrij normaal verschijnsel, in de fruitteelt is een dergelijk optreden
echter ongewoon.
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G r o e n e a p p e l t a k l u i s , Aphis pomi Deg.
Op 7 mei werden te Vianen (Z.H.) de eerste exemplaren van de groene appeltakluis op
appel aangetroffen (1963 : 2 mei). In juni had op verscheidene plaatsen een belangrijke
uitbreiding van de aantasting plaats. Aangezien dit jaar door parasieten en roofvijanden
grote opruimingen in de kolonies werden gehouden bleek uiteindelijk de door de appel
takluis aangerichte schade in het algemeen toch nog geringer te zijn dan verwacht werd.
G r o e n e a p p e l w a n t s , Lygus pabulinus L .
Evenals in 1963 is ook in 1964 de groene appelwants verder in betekenis toegenomen.
Dit insekt blijkt, vooral in het noorden en noordoosten van het land, moeilijk te bestrij
den.
In het voorjaar (mei) beschadigden de larven veel vruchtbeginsels. In juni werd door
de volwassen wantsen op vele plaatsen schade aangericht aan de scheuttoppen. Vanaf
23 juli trad opnieuw schade aan de scheuttoppen op, veroorzaakt door imagines van de
tweede generatie.
P a u w o o g p i j l s t a a r t , Smerinthus ocellata L .
In de N.O.P. traden in verscheidene boomgaarden de rupsen van de pauwoogpijlstaarl
in talrijke mate schadelijk op bij jonge appelbomen. Deze aantasting werd elders in het
land niet gevonden. Wel is zij bekend van boomkwekerijen.
T o p s p i n n e r , Rhopobota naevana Hb.
Deze op hulst algemeen voorkomende bladroller kan volgens buitenlandse literatuur
ook schadelijk optreden op vruchtbomen. De rupsen leven tussen de samengesponnen
bladeren van de scheuttoppen. (zie afb. 13).
Afb. 13. Appel.
Door rupsen van Rhopobota naevana samengesponnen scheuttoppen met vraatschade.
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Afb. 14. Topspinner; imago
(vergroot)

In Nederland is de soort vóór 1964 alleen in Zeeland enkele malen van appel ver
zameld. In juni 1964 werden de rupsen echter voor het eerst talrijk op appel aange
troffen op een onbespoten bedrijf te Leek (Gr.). Op dit bedrijf was van schade sprake.
Het beschadigingsbeeld was ongeveer gelijk aan dat op hulst. De eerste vlinder (zie
afb. 14) verscheen op 10 juli. De wintereieren, die rood zijn en afzonderlijk afgezet
worden (dus niet in zgn. eispiegels), werden in de nazomer in grote aantallen op de
betrokken appelbomen aangetroffen, (zie afb. 15).

Afb. 15. Topspinner
(vergroot).

eieren
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V r o e g e w o r m s t e k i g h e i d , Pammene rhediella Cl.
Pammene rhediella trad in 1964 laat op. De rupsen werden vanaf eind mei tot eind
juni aangetroffen. In Limburg werd geconstateerd dat zij, in afwijking van de normale
gang van zaken, gelijktijdig met die van de fruitmot optraden. Er was in het algemeen
veel aantasting.
Zinkgebrek
In een boomgaard te 's-Gravenpolder werd bij twee rijen appels, ras Cox's Orange
Pippin, ongeveer 6 jaar geleden geënt op Jonathan, ernstige schade waargenomen. De
symptomen traden dit jaar voor het eerst op en wel kort na het uitlopen. Zij bestonden
uit kale takken met rozetten van kleine tot zeer kleine blaadjes; bladeren langs midden
nerf opwaarts gekruld, brosser en klein en soms omet groengele vlekjes; veel dode knoppen
en veel scheutsterfte; steile bladstand; neiging naar vroege paarsbronzen herfstkleur;
minder en kleinere vruchten, die echter geheel gaaf waren. Verspreiding der symptomen
taksgewijs, willekeurig verdeeld over de kroon, onderste takken soms nog goed.
Deze afwijkingen waren het gevolg van zinkgebrek. Dit kan na jaren van normale
groei plotseling zeer hevig tot uiting komen, vooral in zonnige jaren, terwijl omgeënte
bomen het ernstigst lijden.

APPEL, Malus pumila Mill, en PEER, Pirus communis L.
F r u i t m o t , Enarmonia pomonella L .
Ondanks de gunstige weersomstandigheden trad de fruitmot in 1964 niet ernstig op.
De vlucht was zeer klein doordat de overwinterde populatie klein was. De eerste vlinders
verschenen 14 dagen vroeger dan in 1963. Hoewel dit insekt reeds regelmatig gedurende
enkele jaren in betekenis is afgenomen en in 1964 practisch niet is opgetreden, kan niet
zonder meer worden aangenomen, dat geen aantasting in 1965 te verwachten is. Gunstig
weer tijdens de vliegperiode in dat jaar kan ook bij geringe populatie tot een explosieve
aantasting leiden.
F r u i t s p i n t , Metatetranychus ulmi Koch.
De eerste larven van het fruitspint verschenen op 20 april (Malden, Gld.). Het uit
komen van de wintereieren had aanvankelijk traag plaats. Tussen 5 en 12 mei kwam het
fruitspint echter massaal uit. Tussen de verschijningstijdstippen in de verschillende
streken van het land lagen grote verschillen. Dit kan worden geïllustreerd door het feit
dat op 12 mei te Aardenburg de eerste wintereieren uitkwamen, terwijl op 13 mei te
Wageningen reeds de eerste zomereieren werden aangetroffen.
De gehele fenologische ontwikkeling van het fruitspint was dit jaar 7-10 dagen
vroeger dan in 1963. Als gevolg van de gunstige weersomstandigheden kon de aantasting
zich snel uitbreiden en daardoor op verscheidene bedrijven ernstig worden.
S c h u r f t z i e k t e , Venturia inaequalis (Cke.) Wint. en Venturia pirina Aderh.
Zie ook pag. 53 (Tuinbouw; Algemene Voorlichting, 2d).
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Op 19 maart waren op buiten liggende bladeren de ascosporen in de pseudotheciën
bijna rijp. De eerste ascosporen op kunstmatig verwarmde vochtige bladeren zijn echter
pas op 31 maart aangetroffen. Ook buiten bleken op 31 maart na regen de eerste asco
sporen te zijn uitgestoten (1963 : 9 april).
Het einde van de ascosporenuitstotingen werd evenmin als in 1963 bepaald.
In het zuiden van het land hadden de vroegste appelrassen (o.a. Perzikrode Zomerappel) op 25 maart reeds infekteerbare delen. In het noorden was dit omstreeks 12 april
het geval.
In het zuiden stonden de peren eind april/begin mei in volle bloei. In het midden van
het land was dat in de eerste decade van mei in het noorden in de tweede decade van
mei het geval. De bloei van de appels begon in. 'het zuiden ongeveer één week, in het
midden en noorden circa 4 à 5 dagen later dan die van de peren.
De eerste infektieperiode werd op 25 maart gemeld door de waarnemer in Wilhelminadorp. Omdat volgens gegevens van het Proefstation aldaar, buiten op bladeren van
Perzikrode Zomerappel ook reeds rijpe ascosporen vrij kwamen, werden de fruittelers
in het zuiden van het land in een radiobericht gewaarschuwd dat daar kans op infektie
bestond, vooral als men bomen van Perzikrode Zomerappel bezat. Voor de daarop
volgende infektieperiode, 4 dagen later, gold dezelfde restrictie.
In totaal traden in de periode waarin de radiowaarschuwingsdienst werkte te weten
(van 25 maart t/m 12 mei), 19 infektieperioden op. Drie daarvan hadden een landelijk
karakter, één ervan omvatte meer dan de helft van het land. De overige 15 hadden
een regionaal tot sterk lokaal karakter.
Het grootste aantal infektieperioden kwam in het algemeen tot stand in de drie
zuidelijke provincies (6-8). Van daar geïnstalleerde waarnemingsposten constateerden
alleen Philippine en Venlo 5 infektieperioden. In Slijk Ewijk, Wageningen en 's-Graveland zijn 6 infektieperioden vastgesteld.
In het midden en noorden van het land werden in het algemeen minder infektie
perioden waargenomen. In Naaldwijk slechts 2, terwijl de posten die er 3 à 4 meldden
zich vrijwel allemaal in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht bevonden. In Groningen,
Friesland, Drenthe, de Noordoostpolder en in Gelderland traden 3-5 infektieperioden
op. Alleen in Wijster (Gr.) traden er meer op, nl. 8.

V r u c h t b l a d r o l l e r , Adoxophyes reticulana Hb.
Kort na half april waren in het gehele land de rupsen van de vruchtbladroller aktief
geworden. De vlucht van de vlinders begon op 26 mei (Hummelo) en vanaf 12 juni
(Dodewaard) werden jonge larven aangetroffen. De vlucht van de tweede generatie
vlinders begon reeds eind juli en duurde tot half september. De eerste rupsen van de
tweede generatie traden op 13 augustus op in Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden.
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Alleen in Zeeland werd plaatselijk schade aangericht door deze rupsen van de tweede
generatie. Aangezien de periode van eiafzetting lang was, moest daar drie maal worden
gespoten om een afdoende bestrijding te verkrijgen. Uit andere delen van het land werd
geen belangrijke schade gemeld.

Weersomstandigheden
Reeds vrij kort na de pluk bleek dat vele appels en in mindere mate peren vrij snel
aflevingsverschijnselen vertoonden en slecht bewaarbaar waren.
Het aanhoudende zonnige en warme weer in zomer en nazomer heeft de ontwikkeling
en rijping van de vruchten sneller doen verlopen dan in andere jaren. Verscheidene
kwekers, hierop niet voorbereid, plukten te laat t.o.v. de rijpingstoestand van het fruit,
waarin soms de suikervorming al was begonnen. Dergelijke vruchten waren niet of niet
lang bewaarbaar. Er trad dan ook in vele partijen appels, vooral bij Jonathan, bij be
waring in sterke mate het zgn. „zacht" op.

Afb. 16. Japanse wijnbes.
Blad met bijna totaal
groengele verkleuring
(mozaiek).
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DRUIF, V ilis vinifera L.
K o o l b l a d r o l l e r , Cacoecia costana F .
In enkele druivekassen in het Westland werd ernstige schade aangericht door rupsen
van de koolbladroller, in het voorjaar aan de jonge scheuten en in de nazomer aan de
vruchttrossen. Deze bladrollersoort is geen speciale beschadiger van druif, maar is
polyfaag. Zo werden in een rozenkas in februari meer dan 2000 eindscheuten bescha
digd.
JAPANSE WIJNBES, Rubus sp.
M o z a ï e k , virus
Uit Wilhelminadorp werd materiaal ontvangen van een Japanse wijnbes met duidelijke
mozaïekverschijnselen in de bladeren (zie afb. 16 en 17).

Afb. 17. Japanse wijnbes.
Blad met gele lijn- en kring
patronen (mozaiek).

MOREL, Prunus sp.
S t e c k l e n b e r g e r z i e k t e , virus
Op een tweetal percelen in Limburg (te Oirschot en te Bingelrade), werd een zeer
ernstige aantasting door de Stecklenbergerziekte aangetroffen. Alle reeds bekende symp
tomen werden aangetroffen, zoals bladvlekken, enaties langs de bladranden, bladmis39

Afb. 18. Morel met Stecklenbergerziekte ;
bladeren met enaties op nerven
en lijnen langs bladrand.

vorming en -versmalling, kor
tere vruchtstelen, kale takken
met lokale bladrozetten, het
langzaam of niet uitrijpen van
vruchten, geringe vruchtbaar
heid en afsterving aan takken
en gehele bomen. Reeds waren
verscheidene afgestorven bomen
door nieuwe van gedeeltelijk
andere herkomst vervangen,
maar ook deze waren ziek ge
worden (zie afb. 18, 19 en 20).

Afb. 19. Morel met Stecklenbergerziekte;
bladeren met misvormde blad
randen.
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Afb. 20. Morel met Stecklenbergerziekte; bladeren met lichtgroene ringvlekken.

PEER, Pirus communis L.
P e r e b l a d v l o o i e n , Psylla spp.
Perebladvlooien waren in 1964 al vroeg aktief, nl. plaatselijk vanaf 24 februari. De
eerste larven verschenen op 13 april. In mei en juni werd de ontwikkeling begunstigd
door de weersomstandigheden, zodat eind juni op jonge scheuten veel aantasting werd
gevonden.
V r u c h t b o o m s p a n r u p s , Chloroclystis rectangulata L .
In onbehandelde boomgaarden wordt de vruchtboomspanrups geregeld aangetroffen
maar schade van enige betekenis wordt slechts zelden aangericht. Op Texel werd echter
in het voorjaar een perepereeel ernstig aangetast door deze rups. Op dit perceel was
toen nog geen enkele bespuiting tegen insekten uitgevoerd.

RODE BES, Ribes rubrum L.
Sterfte in het voorjaar
In het voorjaar bleek op vele plaatsen sterfte in rode bessen op te treden. In verschei
dene gevallen was deze veroorzaakt door vorst. Ook symptomen van Verticillium en
Botrytis-aantasting werden op afstervende struiken gevonden.
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Werkzaamheden in 1964

LANDBOUW
(Ir. M. M. de Lint)

A.

ALGEMENE VOORLICHTING

De algemene voorlichting over de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden had
ook in 1964 weer plaats door middel van publikaties en berichten via pers en radio.
Verder werden vele adviezen op genoemd gebied aan overheidsinstellingen, instituten
en andere belanghebbenden verstrekt.
Tenslotte werden de resultaten van het onderzoek voor de ambtenaren van de buiten
dienst en de Specialisten Plantenziekten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst be
handeld.
1.

P u b 1 i k a t i es

Evenals voorgaande jaren werd het landbouwkundig gedeelte van het hoofdstuk
„Plantenziekten" voor de Landbouwgids 1965 herzien.
In samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Plantenziekten verscheen
een herziene uitgave van vlugschrift no. 80: De tarwestengelgalmug (Haplodiplosis
equestris Wagner) en werd Mededeling 116: Bestrijding van plantenziekten, schadelijke
dieren en onkruiden in de landbouw (Receptenboek) herzien. Deze mededeling verschijnt
in het voorjaar van 1965.
Verder werden voor verschillende tijdschriften en vakbladen artikelen geschreven.
2.

Berichtgeving via pers en radio

In de „groene" persberichten werden weer de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van de chemische bestrijding van de belangrijkste ziekten en plagen in landbouwgewas
sen, van de onkruiden in land- en tuinbouwgewassen en van waterplanten opgenomen.
In 1964 werden in totaal 17 (vorig jaar 18) van dergelijke berichten herzien.
De werkwijze bij de radioberichtgeving onderging ook in 1964 geen principiële wij
zigingen. Deze sinds 1958 toegepaste werkwijze (zie Jaarboek 1958, blz. 13) komt in
principe hierop neer, dat de noodzakelijkheid van een radiobericht als regel door de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst ter plaatse wordt bepaald.
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Mentor en Liberias. De resultaten t.a.v. de bestrijding van de loofaantasting toon
den ook dit jaar dat de radiowaarschuwing voor het uitvoeren van de eerste behandeling
op deze rassen op het juiste ogenblik werd gegeven n.l. bij het optreden van de ziekte
in enkele percelen met vroege vatbare rassen in het desbetreffende gebied.
Behalve in de proef op Libertas kon zelfs de eerste behandeling nog 10 dagen worden
uitgesteld n.l. op het tijdstip dat de eerstvolgende kritieke periode na de radiowaarschu
wing door het K.N.M.I. werd verwacht. Een eerste behandeling op een nog later tijdstip
bleek in geen van de gevallen verantwoord (voor kriteria zie Jaarboek 1962, blz. 85).
De proef op Voran leverde geen opbrengstgegevens. Uit een rentabiliteitsberekening
bleek dat in de proef op het ras Mentor de beste resultaten werden verkregen met
2 behandelingen waarvan de eerste 10 dagen na de radiowaarschuwing en de tweede
ca 14 dagen later werd uitgevoerd; de proef op het ras Libertas toonde bij twee behan
delingen de hoogste opbrengst waarbij echter de eerste op de dag van de radiowaar
schuwing en de tweede ca 14 dagen later werd uitgevoerd.
Serie 610: Phytophthora-bestrijdingsproeven ter bepaling van het eerste behandelings
tijdstip bij vatbare rassen.
Deze proevenserie, die in 1961 werd ingetrokken, werd in 1964 voortgezet met een
verbeterde techniek voor kunstmatige haardvorming als basis voor het uit te voeren
spuitschema. De haard van door Phytophthora aangetaste planten werd op een waar
nemingsveldje op ca 500 m van het proefveld gevormd. Het uitvoeren van een eerste
behandeling op het proefveld wanneer de ziekte in het waarnemingsveldje zich vanuit de
ziek gemaakte plant itot ca 10 resp. ca 40 gezonde planten heeft uitgebreid, werd ver
geleken met dat bij het sluiten van het gewas.
In één van de twee aangelegde proeven kon de uitbreiding van de ziekte in de haard
goed worden gevolgd wegens de trage ontwikkeling. Indien in deze proef bij het sluiten
van het gewas de eerste behandeling werd gegeven, werden in het gehele groeiseizoen
7 behandelingen uitgevoerd. Bij het afstemmen van de eerste behandeling op de haardvorming tot ca 10 planten, werd deze ruim 4 weken later uitgevoerd dan die bij het
sluiten van het gewas, terwijl het gewas in totaal 4 bespuitingen kreeg.
In beide objekten werd de lichte loofaantasting even goed bestreden en werd in de
opbrengsten geen verschil van betekenis waargenomen. Wanneer de eerste behandeling
bij een uitbreiding van de haard tot ca 40 planten werd gegeven, bleek de bestrijding
van de loofaantasting duidelijk minder goed te zijn dan bij bovengenoemde objekten
hetgeen ook tot lagere opbrengsten leidde. Knolaantasting trad niet op.
Serie 621: Onderzoek naar de betekenis van de weergegevens voor de Phytophthorabestrijding bij vatbare rassen.
In één van de twee proeven op klei bleek dat een betere bestrijding van de loofaan
tasting en een hogere opbrengst van gezonde knollen > 35 mm werd verkregen bij
behandelingen afgestemd op de „voorspelling op korte termijn" (zie Jaarboek 1961,
blz. 84) (8 behandelingen) dan bij „routine"-bespuitingen om de 10 dagen (7 behande
lingen) of behandelingen afgestemd op „18 uur kritiek" (6 behandelingen); de verschil
len t.o.v. de „routine"-bespuitingen waren wiskundig betrouwbaar.
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2.

Landbouwschap

Evenals in voorgaande jaren pleegde het landbouwschap regelmatig overleg over
verordeningen op plantenziektenkundig gebied.
De in het Jaarboek 1962 (blz. 82) reeds genoemde „Verordening verbod wintergerstteelt" werd in 1964 behalve voor de Haarlemmermeer en het centrale deel van het
vasteland van Zuid-Holland ook voor Zeeland van kracht.
In de „Aardappelteeltverordeningen" en de „Verordening bestrijding vergelingsziekte
bij bieten" kwamen in 1964 geen wijzigingen (zie Jaarboek 1963, blz. 60 en 61).
De „Verordening bestrijding wilde haver" werd in het afgelopen jaar voor de eilanden
Schouwen-Duiveland, Tholen, St. Philipsland en Noord-Beveland in Zeeland van kracht.
Ingevolge deze Verordening is iedere ondernemer in het genoemde gebied verplicht
de in zijn onderneming voorkomende wilde haverplanten te verwijderen en te vernie
tigen, voordat het zaad hiervan kan uitvallen. In gevallen van een te sterke bezetting
met wilde haver kan onder bepaalde voorwaarden (o.a. een chemische bestrijding in het
volgend jaar) ontheffing worden verleend.
Tenslotte werden de mogelijkheden van een verordening ter bestrijding van de tarwestengelgalmug besproken. Tot een dergelijke verordening is het om verschillende redenen
niet gekomen.
D.

ONDERZOEK

Interprovinciaal onderzoek door de R.L.V.D.
a.

A a r d a p p e l e n (Ir. Th. de Bruin)

Serie 607: Middelenproeven in verband met de Phytophthora-bestrijding op vatbare
rassen.
In deze serie werden 3 proeven door Rijkslandbouwconsulentschappen in het zuid
westelijk zeekleigebied op consumptiegewassen genomen, terwijl 1 proef door de
R.L.V.D. voor Noordelijk Friesland op een pootgoedgewas werd uitgevoerd. In de
laatst genoemde proef bleef de ziekte achterwege.
Behandelingen met fentin-preparaten al dan niet door twee behandelingen met zineb
voorafgegaan stonden in de belangstelling. De ziekte trad in de behandelde Objekten
van de proeven op consumptiegewassen slechts in zeer lichte mate op, waardoor prak
tisch geen verschillen t.a.v. de bestrijding werden waargenomen. In twee van deze
proeven kwam echter tot uiting dat hogere opbrengsten werden verkregen wanneer de
eerste twee behandelingen met zineb werden uitgevoerd; de verschillen waren wiskundig
betrouwbaar.
Hoewel in mindere mate dan koperoxychloride tonen zodoende ook de tinmiddelen
een phytocide werking.
Serie 609: Behandelingstijdstippenproeven tegen Phytophthora bij matig vatbare
rassen op zand en dalgrond.
Mede in verband met de zich uitbreidende teelt van het ras Mentor werd deze proevenserie in 1964 voortgezet. Van de 5 genomen proeven kwamen 2 wegens droogteschade te vervallen; de resterende 3 proeven waren aangelegd op de rassen Voran,
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De uit Duitsland voor de consumptieteelt geïmporteerde 'Hansa' en 'Lori' gaven weer
enkele procenten zwartbenigheid, bladrol en licht mozaïek en enkele zwaar mozaïekzieke planten te zien.
Ook het uit hetzelfde land voor internationale bemestingsproeven geïmporteerde
patijtje 'Voran' leverde enkele planten met zwartbenigheid en bladrol op.
In de door verschillende kwekers geïmporteerde rassen of zaailingen traden geen
bijzonderheden op.

C. CONTACTEN MET ANDERE DIENSTEN
1. N e d e r l a n d s e A l g e m e n e K e u r i n g s d i e n s t
gewassen en aardappelpootgoed (N. A. K.)

voor

landbouw

In het kader van het overheidstoezicht op de N.A.K, werden de vergaderingen van
het Bestuur en van de Commissie voor Technische Adviezen bijgewoond. Van de overige
contacten worden de volgende met name genoemd.
De oriënteringsdagen van de keuringsdiensten Groningen (19/6), Veenkoloniën (8/6),
Drenthe (10/6), Overijssel (17/6), Zuid-Holland (26/6), Zeeland (22/6), Noord-Bra
bant (24/6) en Limburg (12/ 6) werden bezocht.
Tijdens deze dagen werden o.a. de gewestelijke controlevelden met monsters van de
in 1963 goedgekeurde partijen pootgoed bezichtigd. De gezondheidstoestand t.o.v. virus
ziekten bleek in het algemeen zeer goed te zijn; bij de klassen, S, SE en E werd in
ruim % en in de klassen A en B in ruim de helft van de monsters geen enkel viruszieke
plant aangetroffen.
Gemiddeld over het gehele land voldeed slechts ca 1 % van de monsters niet aan de
voor de desbetreffende klassen gestelde eisen. Het YN-virus was t.o.v. 1962 weer verder
teruggedrongen, terwijl tengevolge van de late bladluisvluehten in 1963 in de lage klassen
iets meer bladrol dan in 1962 voorkwam.
Tengevolge van een vroege en strenge keuring was het optreden van stengelbont
t.o.v. 1962 verminderd.
Verder hadden de in het afgelopen jaar gevoerde besprekingen o.a. betrekking op de
chemische selectie van pootgoedgewassen en de ontsmetting van pootaardappelen tegen
de Rhizoctonia-ziekte.
Tenslotte werden op 9 juli tezamen met de heren Ir. J. Hiddema en A. Brunsting van
de N.A.K, enkele met uit ons land afkomstig pootgoed beteelde percelen in NoordFrankrijk bezichtigd, omdat deze door de Franse Keuringsdienst op het vermoedelijk
voorkomen van ringrot (Corynebacterium sepedonicum (Spieckerm. et Kotth.) Skaptason
& Burkh.) waren afgekeurd.
Plaatselijk bleek op deze percelen 10-15% van de planten door zwartbenigheid
(Erwinia atroseptica (Van Hall) Jennison) te zijn aangetast, hetgeen door laboratorium
onderzoek van aangetaste planten te Versailles en Wageningen werd bevestigd. Ringrot
werd echter niet aangetroffen.
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Het aantal radioberichten steeg van 20 in 1963 tot 26 in 1964. Van deze berichten
hadden het afgelopen jaar o.a. 7 op de bestrijding van biete-insekten, 5 op die van
erwte-insekten, 5 op die van de aardappelziekte (Phytophthora infestans (Mont.) DBy).
en 4 op die van de tarwestengelgalmug (Haplodiplosis equestris Wagner) betrekking.
Daar de regionale Rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten voor de algemene bestrijdingsadviezen hoofdzakelijk „waarschuwingskaarten" gebruiken, wordt hiervoor slechts in
speciale gevallen de radio ingeschakeld.
Als basis voor de radio- en regionale berichtgeving verrichtten de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (R.L.V.D.) en sinds 1963 ook de buitendienst van de P.D. waarne
mingen over het optreden van belangrijke ziekten en plagen.
Het aantal meldingen (excl. die betreffende de aardappelziekte) steeg van 155 in 1963
tot 311 in 1964. De R.L.V.D. nam hiervan ca 40% en de P.D. de rest voor zijn reke
ning.
Van deze meldingen hadden 275 op insekten (79 in granen, 89 in hakvruchten, 50 in
peulvruchten, 44 in handelsgewassen en 13 in grasland en groenvoedergewassen), 16 op
schimmelziekten, 8 op virusziekten, 7 op aaltjes en 5 op anorganische afwijkingen
betrekking.
De „waarschuwingsdienst voor de aardappelziekte" werd weer door het K.N.M.I. in
overleg met de P.D. verzorgd en kwam in de maanden juni t/m augustus — evenals
beide voorgaande jaren — 13 maal in de ether. De waarschuwingen zijn sinds 1962 op
de verwachte weersontwikkeling gebaseerd.
In verband met het bepalen van het eerste behandelinigstijdstip voor de Phytophthorabestrijding op aardappelen werden door de R.L.V.D. en de P.D. waarnemingen over
het eerste optreden van deze ziekte op afvalhopen en in gewassen verricht. Het aantal
meldingen bedroeg het afgelopen jaar 81, waarvan 17 op afvalhopen betrekking hadden.
In de maanden juni en juli werden 22 resp. 36 en in de beide eerste decaden van augus
tus nog 6 meldingen over het eerste optreden van genoemde ziekte in aardappelgewassen
ontvangen.
B.

WERING VAN GEVAARLIJKE ZIEKTEN EN PLAGEN

Veldinspectie geïmporteerd pootgoed
Ingevolge het „Besluit bestrijding ringrot-1956" werden ook dit jaar praktisch alle
gewassen die uit gedurende het voorafgaande seizoen geïmporteerd aardappelpootgoed
waren gegroeid, samen met de heer J. Leeuwenburgh van de Afdeling Inspecties op
aanwezigheid van ziekten gecontroleerd.
In geen van de gewassen werden symptomen van ringrot (Corynebacterium sepedonicum (Spieck et Kotth) Skaptason & Burkh.) waargenomen.
In de uit Duitsland geïmporteerde 'Frühperle' werd bij alle vijf telers meer of minder
ernstig „modderbont" (door nog onbekende fysiologische oorzaken afgestorven vlekjes
op het blad) geconstateerd. Bij de selectie waren vrij veel mozaïek-zieke planten ver
wijderd. Het „modderbont" kwam ook bij één van de zes uit Frankrijk ingevoerde
partijen 'Ostara' voor, die op pas ontgonnen zandgrond werd geteeld. Bij de overige vijf
telers werden geen bijzonderheden in dit ras geconstateerd.
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In de andere proef waren geen verschillen van betekenis aanwezig bij resp. 6, 8 en 6
behandelingen. Een proef op zandgrond moest wegens de droogte worden afgeschreven.

Serie 641: De invloed van looftrekken resp. doodspuiten en het tijdstip van rooien
op de Rhizoctonia-aantasting van pootaardappelen.
De resultaten in 1963 (zie Jaarboek 1963, blz. 65) waren aanleiding om de proeven
te herhalen; deze werden in samenwerking met de R.L.V.D. uitgevoerd.
In 2 proeven werd uitgegaan van een matig met sclerotiën bezette partij pootgoed
die ontsmet werd; deze proeven werden aangelegd op percelen waarvan bekend was dat
de aardappelen ernstig door de Rhizoctonia-ziekte worden aangetast. Het uitgangsma
teriaal voor een derde proef was op het oog blank en werd eveneens ontsmet terwijl
op het gekozen proefperceel weinig last van de ziekte wordt ondervonden.
Bij alle 3 proeven werd ongeveer hetzelfde verloop van de aantasting m.b.t. de rooi
tijdstippen waargenomen. Gemiddeld waren er praktisch geen verschillen tussen loof
trekken en doodspuiten indien de aardappelen binnen ca 10 dagen of later dan 4 weken
na de door de N.A.K, gestelde advies-E-rooidatum werden gerooid; voor beide methoden
van loofverwijdering gaf het late rooien slechtere resultaten. Indien het rooien 2 à 3
weken na de ,,E-datum" plaats had was de aantasting na doodspuiten ernstiger dan na
looftrekken; gemiddeld waren de verschillen wiskundig betrouwbaar.

Serie 642: Ontsmettings-tijdstippenproef tegen de Rhizoctonia-ziekte bij pootaard
appelen.
Over het tijdstip van ontsmetten werd in verband met de kiembeschadiging nader
onderzoek verricht. Ook de invloed van het afspruiten van de knollen (begin maart)
werd in de proefopzet betrokken.
Om verschillende redenen werden 2 van de 6 proeven afgeschreven. De gemiddelde
resultaten van de overige 4 proeven toonden dat de opbrengst aan veldgewas daalde
wanneer de knollen bij de behandeling in het voorjaar reeds flink ontwikkelde kiemen
hadden; dit gold zowel voor een „sterk-werkend" kwikbevattend middel als voor een
kwik-vrij middel (fenolpreparaat). Het afspruiten van de knollen die met fenol in het
kiemrust stadium dan wel met fenol of kwik bij lichte kieming waren behandeld, was
in dit verband nog nadeliger. De opbrengst in de potermaat 35/45 mm nam door het
afspruiten toe. Hierbij gaf de ontsmetting met kwik in de stadia „kiemrust" en „licht
gekiemd" hogere opbrengsten dan die met fenol. Het percentage sclerotiën-vrije knollen
in de nateelt bleek in alle gevallen het hoogst voor de behandeling met fenol. De ont
smetting met kwik van licht gekiemde knollen toonde in dit opzicht zeer slechte resul
taten waarvoor echter geen verklaring kon worden gegeven.
Geconcludeerd werd dat (1) het ontsmetten met een „sterkwerkend" kwikmiddel
vroeg in de herfst (knollen in kiemrust) de minste risico's gaf en (2) indien het percen
tage sclerotiën-vrije knollen van overwegend belang wordt geacht de ontsmetting met
een fenol-preparaat het beste effekt had.
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b.

G r a n e n (Ir. A. J. A . Hulshoff)

Serie 131: Chemische bestrijding van de tarwestengelgalmug [Haplodiplosis equestris
Wagner].
In het kader van deze interprovinciale serie werden door de P.D. in samenwerking
met de R.L.V.D. 8 proeven uitgevoerd n.l. 5 op zomertarwe en 3 op zomergerst. Deze
proefvelden werden op of naast besmette percelen aangelegd. Op 5 proefvelden ver
richtte het I.P.O. grondmonsteronderzoek om de larvenpopulatie in de grond te bepalen.
Uit de resultaten van 7 proeven (1 proef mislukte) kwam naar voren dat tussen de
besmettingsgraad van de grond en de ei-afzetting in het gewas een vrij goede correlatie
bestond. De aantasting die daarop volgde, bleek niet alleen afhankelijk te zijn van de
ei-afzetting maar ook van het ontwikkelingsstadium waarin het gewas zich bij het uit
komen van de eieren bevindt. De kans op een ernstige aantasting en op schade neemt
n.l. toe, naarmate het gewas bij het uitkomen van de eieren jonger is. Dit laatste werd
ook in de proeven van voorgaande jaren waargenomen. (Zie de Jaarboeken 1962 en
1963, blz. 87 resp. 66).
De behandeling van het gewas met DDT + parathion (2 kg + 1/1 per ha) ca 7 à 10
dagen nadat eiafzetting van betekenis werd waargenomen, gaf een goede bestrijding van
de galmug. Op het veelbezochte
zomertarwc-proefveld te Oostwold
resulteerde het effekt van deze be
spuiting t.o.v. onbehandeld in een
verhoging van de zaadopbrengst
met ca 56% en op enkele andere
proefvelden in een veelvoud hier
van, omdat het onbehandelde Ob
jekt op deze proefvelden misoog
sten opleverde.
Een bespuiting van het gewas
met alleen parathion (1 1/ha) lever
de in enkele proeven een minder
gunstig resultaat op dan DDT +
parathion; de verschillen tussen
deze objekten waren echter slechts
gering.
Tengevolge van de langdurige
vlucht van de tarwestengelgalmug
waren dit jaar voor een goede be
strijding van dit insekt 2 bespuitin
gen noodzakelijk.
In 2 proeven werden behalve
genoemde insekticiden bovendien
dimethoaat (Rogor), trichloorfon
(Dipterex), diazinon en lindaan op
genomen. Deze 4 middelen verAfb. 21. Tarwestengelgalmug.
Imago.
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toonden echter slechts een geringe werking en kunnen daarom niet voor de bestrijding
van de tarwestengelgalmug worden aanbevolen.
Voor een uitvoerige bespreking van de gegevens der genomen proeven kan worden
verwezen naar „Voorkomen en bestrijding van de tarwestengelgalmug in 1964", Gesten
cilde verslagen van interprovinciale proeven no. 105 van het Proefstation voor de
Akker- en Weidebouw.

Speciale waarnemingen betreffende het optreden van ziekten en plagen
T a r w e s t e n g e l g a l m u g (Haplodiplosis equestris Wagner)
A. J. A. Hulshoff)

bij

granen

(Ir.

De enquête betreffende het optreden van de tarwestengelgalmug in ons land werd
dit jaar voortgezet. De waarnemingen werden door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
verricht op dezelfde wijze als in voorgaande jaren, (zie Jaarboek 1963, blz. 70). Een
groot aantal percelen wintertarwe, zomertarwe en zomergerst op klei- en zavelgrond
werd op aantasting beoordeeld. Op zand- en dalgrond werden slechts in enkele gebieden
waarnemingen gedaan.
Het optreden van de tarwesten
gelgalmug bleek dit jaar belangrijk
ernstiger te zijn dan in voorgaande
jaren. Vooral in Groningen (Oldarribt) en het rivierkleigebied van
Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland
was dit het geval. In de provincie
Groningen werd de oppervlakte
graan met zichtbare schade door
de R.L.V.D. op ca 6000 ha gegeschat.
Plaatselijk kwam ook in oostelijk
Friesland, de Haarlemmermeer en
omgevende polders, Zeeuws-Vlaanderen en westelijk Noord-Brabant
vrij ernstige aantasting voor, dik
wijls op percelen waarop veel
kweek voorkwam. De vervuiling
van veel percelen met kweek is
één van de oorzaken, waarom de
galmug zich in de afgelopen jaren
heeft kunnen uitbreiden.

Afb. 22. Tarwestengelgalmug.
Eierlegsel op het blad.
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In Zuid-Groningen trad de tarwestengelgalmug niet alleen op kleigrond, maar ook
op de zgn. „overgangsgronden" en plaatselijk zelfs in de Veenkoloniën, meer of minder
ernstig op. In voorgaande jaren werd op zand- en dalgrond geen of slechts hier en daar
een lichte aantasting waargenomen.
Vooral bij zomertarwe was de schade op veel plaatsen van betekenis; bij wintertarwe
en zomergerst waren de opbrengstverliezen gemiddeld genomen aanzienlijk geringer.
Niettemin bleek ook wintertarwe op verschillende percelen ernstig te lijden. In voor
gaande jaren was dit slechts plaatselijk het geval.
De oorzaak van de zware aantasting door de tarwestengelgalmug in 1964 moet o.i.
aan de langdurige vlucht (mei/juni) met hoge aantallen muggen in bepaalde perioden,
alsmede aan de geringe eijsterfte worden toegeschreven. Bij droog weer na de ei-afzetting
kunnen veel eieren op de bladeren verdrogen. Dauwnachten en regen voorkwamen dit
in het afgelopen jaar.
Voor een uitvoerige beschrijving van de resultaten van deze enquête wordt verwezen
naar „Voorkomen en bestrijding van de tarwestengelgalmug in 1964", gestencilde ver
slagen van interprovinciale proeven no. 105 van het Proefstation voor de Akker- en
Weidebouw.
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TUINBOUW
(ir. P. H. v. d. Pol)

A. ALGEMENE VOORLICHTING
1. P u b l i c a t i e s
In een aantal tijdschriften en vakbladen werden artikelen van uiteenlopende aard
gepubliceerd.
Voorts werd wederom een aantal instructieplaten over schadelijke insekten in de
fruitteelt aan de bestaande serie toegevoegd. Het betrof ditmaal 14 platen over 5 onder
werpen, waardoor de serie thans uit 72 platen bestaat, die 20 verschillende insekten
behandelen. Zoals bekend zijn deze platen uitsluitend bestemd voor de fruitteeltcorres
pondenten en eigen personeel als ondersteuning voor de te verrichten fonologische waar
nemingen. De platen bestaan vnl. uit beeldmateriaal met een minimum aan tekst. Zo is
bijv. de gehele jaarlijkse levenscyclus van een insekt, tezamen met de (globaal aange
geven) bestrijdingstijdstippen in één grafische voorstelling weergegeven. Over het alge
meen bleken zij tot nu toe — na de eerste uitgifte in 1960 — goed te voldoen aan het
gestelde doel. De betrouwbaarheid van de waarnemingen en meldingen hierover is opge
voerd en degenen, die bij het waarnemingswerk en de waarschuwingsdienst betrokken
zijn, hebben een vastere basis gekregen, o.a. wat betreft het herkennen van de verschil
lende beschadigingsbeelden, de diverse levensstadia van de insekten en de kennis van
de stadia, waarin de onderscheidene insekten bestreden dienen te worden.
In een voordracht voor land- en tuinbouwleraren en ingenieurs van de voorlichtings
dienst werden in het kader van een zgn. B-cursus, de virusziekten in de fruitteelt, hun
betekenis en bestrijding behandeld. Deze cursus zal in druk verschijnen, vermoedelijk
in 1965.
Vlugschrift 72 over „krulziekte bij perzik" zag in herziene vorm het licht.
Er werd aandacht besteed aan de verzorging van een uitgebreide literatuurdocumentatie op het gebied van plantevirologie —• in het kader van een daartoe door de Neder
landse Kring voor Plantevirologie ontwikkeld systeem —- o.m. daar een goede docu
mentatie ook als basis voor het eigen werk op virologisch gebied onmisbaar moet
worden geacht.
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2. B e r i c h t g e v i n g v i a r a d i o e n p e r s
a. Algemeen
Op grond van verzamelde gegevens werden 29 persberichten (1963 : 31) en 57 radio
berichten (1963 : 80) verspreid, de persberichten rechtstreeks door de Plantenziektenkundige Dienst, de radioberichten in het kader van de Waarschuwingsdienst voor de
Tuinbouw via 'het K.N.M.I. Het K.N.M.I. nam de radioberichten op in de weerpraatjes
voor land- en tuinbouw in de uitzendingen van 5.45, 6.40 en 12.30 uur.
In de waarschuwingsdienst voor de Tuinbouw werken samen de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, het Kon. Ned.
Meteorologisch Instituut en de Plantcnziektenkundigc Dienst.
De pers- en radioberichten waren als volgt over de verschillende sectoren van de
tuinbouw verdeeld:
Aantallen pers- en radioberichten met betrekking tot ziekten en
plagen in de tuinbouw
Berichten over
Bloembollenteelt
Bloementeelt
Boomteelt
Fruitteelt
Groenteteelt
Totaal

Pers

Radio

0
1
2
22
4

3
0
0
51
3

29
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b. Vanglampwaarnemingen in de fruitteelt (ir. C. A. R. Meijneke)
Met behulp van vanglampen zijn ook in 1964 op een twaalftal plaatsen waarnemingen
verricht, nl. te Sexbierum, Glimmen, Marknesse, Diepenveen, Gothen, Slijk Ewijk, Geldermalsen, Buren, Cuyk, Stein, Zundert en Oud-Beijerland. Ten opzichte van 1963 ver
vielen de waarnemingen te Roosendaal en te Goes en werden Cuyk en Zundert toege
voegd.
De waarnemingen hadden evenals vorig jaar betrekking op voorjaarsuilen (Orthosia
incerta Hufn., Orthosia gothica L., Orthosia stabilis Schiff., Orthosia gracilis F.) vruehtblaidroller (Adoxophyes reticulana Hb), fruitmot (Enarmonia pomonella L.), grote appelbladroller (Cacoecia oporana L.) en plaatselijk op de schorsboorder (Enarmonia formosana Soop.). (Zie voor gegevens rubriek Fruitteelt, blz. 29 e.V.).
De waarnemingen zijn, zoals gewoonlijk, hoofdzakelijk uitgevoerd door ambtenaren
van de P.D. en R.T.V.D. Daarnaast werden enkele lampen verzorgd en de vangsten
gecontroleerd door derden. Elke maand werd van de vangsten een overzicht gemaakt,
dat naar de waarnemers werd gezonden. Deze gebruikten hun eigen waarnemingen en
zonodig die van de anderen als basis voor de berichtgeving. In 1965 zullen de waar
nemingen met behulp van vanglampen sterk worden beperkt.
c. Fenologische waarnemingen over insekten en mijten in de fruitteelt (ir. C. A. R.
Meijneke)
Het noteren van het eerste verschijnen of optreden en de verdere ontwikkeling van
ziekten en plagen op de daartoe bestemde formulieren geschiedde ook nu weer voor het
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merendeel door ca 140 correspondenten, alsmede door ambtenaren van de P.D. en
R.T.V.D. In 1964 kwamen tot 1 december 4520 meldingen binnen (1963 : totaal 4260).
Ook in 1964 hebben deze veldwaarnemingen tot het verkrijgen van redelijk betrouw
bare gegevens geleid.
De waarnemers hebben in 1964 ruim 300 maal door middel van een inzending hun
melding laten controleren of — als het een hun onbekende aantasting betrof — deze
laten determineren. 31% van deze inzendingen was afkomstig van ambtenaren van de
P.D. of R.T.V.D., de rest van de vrijwillige medewerkers.
In 1964 kwam bij een inventarisatie van op appel voorkomende bladmineerders vastte
staan, dat verscheidene Stigmella^soorten op appel optraden. Een voor de fruitteelt
weinig bekende soort (Stigmella pomella Vaugh.) bleek op een tweetal bedrijven ernstige
schade aan te richten. In 1963 werd naar de vorm van de mijn een in Limburg voor
komende bladmineerder op appel en peer gedetermineerd als Lithocolletis corylifoliella
Haw. Dit werd in 1964 bevestigd door determinatie van in een depot van bladmijnen
uit de larven gekweekte vlinders. In Zuid-Limburg waren in een pereboomgaard ruim
20% van de bladeren aangetast.
Veel tijd en aandacht werden — evenals in voorgaande jaren — besteed aan het laten
maken van kleurendia's van verschillende ontwikkelingsstadia van fruitinsekten.
Ten behoeve van radio- en persberichten werd het gebruikelijke routinewerk verricht.
Het resultaat was dat in 1964 23 maal (1963 : 26 maal) met betrekking tot het optreden
van 19 (1963 : 29) ziekten en plagen in de fruitteelt (uitgezonderd berichten over schurftziekte van appel en peer) een radiowaarschuwing kon worden gegeven, terwijl 22 pers
berichten daarover verscheen (1963 : 24 persberichten).
d. Schurftziekte van appel en peer (ir. C. A. R. Meijneke)
Evenals in voorgaande jaren werden in het laboratorium de waarnemingen over de
rijping van de pseudotheciën van de appel- en pereschurft verricht. Voor de zogenaamde
vóórwaarschuwingen via de radio werd zoals gebruikelijk overleg gepleegd met het
Proefstation voor de fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp, waar deze waar
nemingen eveneens werden gedaan.
De gegevens over de knopontwikkeling werden op dezelfde wijze verkregen en gere
gistreerd als in voorgaande jaren.
De wijze waarop de infektieperioden werden bepaald en de organisatie van heit waar
schuwingssysteem was gelijk aan die in 1963, evenals het aantal regionale centrale
posten (14) en hoofdwaarnemingsposten (19). Het aantal secundaire posten werd met
één (Oeffeit) uitgebreid tot 57. De voorziening van de posten met instrumenten had
op dezelfde wijze plaats als in voorgaande jaren.
Op grond van de waarnemingen werden van 25 maart t/m 13 mei 28 radioberichten
( 1963 : 42) doorgegeven, die met de herhalingen in totaal 44 omroepberichten vormden.
Zevenentwintig berichten hadden betrekking op het tot stand komen van een infektieperiode en één op de beëindiging van deze radioberichtgeving. Dit laatste bericht werd
omgeroepen op het moment dat in het noorden van het land de bloei van de Golden
Delicious begon.
Zie voor nadere gegevens hoofdstuk „Ziekten en beschadigingen in 1964" blz. 36-37.
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B. WERING VAN GEVAARLIJKE ZIEKTEN EN PLAGEN
1 . S a n J o s é - s c h i l d l u i s , Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Tengevolge van de verplichting om bepaalde boomkwekerijgewassen bij invoer te begassen met blauwzuurgas passeerden in 1964 ruim 12 miljoen planten de drie in het land
gestationneerde begassingsinstallaties. Het totaal gewicht van de begaste planten bedroeg
bijna 288 ton.
Er zijn 47 schildluismonsters ontvangen; 4 van 2 importzendingen boomkwekerijgewassen, 34 van evenzoveel importzendingen fruit, 6 van kwekerij-inspecties en 3 uit
particuliere tuinen. San José-schildluis werd geconstateerd in 32 fruitzendingen (4 uit
Spanje, 27 uit Italië en 1 uit Hongarije) en in 1 zending rozestruiken (uit Italië). De
onderschepte zending uit Hongarije betrof een kleine hoeveelheid appels en peren (onge
veer 30 kg.), die bij toeval werd ontdekt in de koffer van een personenauto.
2 . J a p a n s e k e v e r , Popillia japonica Newm.
In de vallen op de vliegvelden Schiphol, Soesterberg, Valkenburg en Twente zijn in
de periode van 1 juni tot 14 oktober 1031 kevers gevangen (vorig jaar 1676). Van dit
aantal waren 984 stuks (95%) rozekevers (vorig jaar 94%). De meeste daarvan zijn ge
vangen te Soesterberg (553 stuks) en te Valkenburg (419 stuks). Voorts zijn 5 junikevers
gevangen en 42 kevers behoren tot 4 andere families.
Japanse kevers zijn nergens aangetroffen. In de vallen bij de havens te Vlissingen,
Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl en in die op de vliegvelden Ypenburg, Zestienhoven
en Eelde zijn geen kevers gevangen.

C. HET VERWERVEN EN VERMEERDEREN VAN "VIRUSVRIJ" UITGANGS
MATERIAAL
1. V e r w e r v i n g e n i n s t a n d h o u d i n g v a n „virusvrij" u i t g a n g s 
materiaal van fruitgewassen (ir. C. A. R. Meijneke)
Toetsing
In 1964 vond uitsluitend toetsing plaats van materiaal van appel- en peremoederbomen
en -onderstammen. Een deel van het werk betrof voortzetting van eerder aangevangen
toetsingen, een ander deel nieuwe series. De toetsing had in de eerste plaats betrekking
op de van ouds in ogenschouw genomen virusziekten, t.w. rubberhout en mozaïek bij
appel en lichte nerf- en kringvlekkenmozaïek bij peer. Daarnaast waren én werden
andere indicatoren ingeschakeld om de moeiderbomen en onderstammen ook op ver
scheidene latente virussen te kunnen beoordelen. Tevens werden voorbereidingen getrof
fen dit in de toekomst op grotere schaal systematisch te gaan doen.
Gevreesd moet echter worden, dat vrijwel het gehele Nederlandse appel- en peresorti
ment alsmede de onderstammen besmet zullen blijken te zijn met één of meer latente
virussen. Dit vormt één van de redenen, waarom geleidelijk het accent van het werk
verlegd wordt naar het verwerven van virusvrij uitgangsmateriaal d.m.v. warmtebe
handeling.
Het I.P.O. gebruikte, evenals in 1963, voor een onderzoek naar het optimale tijdstip
van toetsing op één van de latente appelvirussen en naar de betrouwbaarheid van de
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Afb. 24. Interieur warmtekist voor behandeling van vruchtboompjes.

daarbij gevolgde methode, een aantal kernbomen. Als nevenresultaat van dit onderzoek
kwam naar voren, dat deze kernbomen allen of vrijwel allen met dit virus (het chlorotische bladvlekkenvirus) besmet bleken.
Warmtebehandeling
Het behandelen van appel- en pererassen in de hiervoor beschikbare zogenaamde
warmtekist vond in 1964 regelmatig voortgang. De te behandelen jonge opgepotte
boompjes bleven niet slechts de minimaal benodigde drie weken in deze kist, doch zolang
zij in leven bleven of tot zij door andere rassen vervangen dienden te worden, (zie
afb. 24).
Toppen van groeiende scheuten werden geplaatst op eveneens opgepotte zaailingen
die zich of ook in de warmtekist bevonden, of in een kas bij aanzienlijk lagere tempera
tuur en relatieve luchtvochtigheid.
In totaal werden in 1964 topenten gemaakt van 11 appel- en 7 pererassen, resp. 49
en 47 stuks. Van de appeltopenten slaagde over het gehele jaar gerekend 32% (16 stuks),
van de peretopenten 15% (7 stuks). De ontwikkeling van deze topenten liet nog niet toe,
dat zij reeds dit jaar konden worden getoetst om het door de behandeling bereikte
resultaat vast te stellen.
Integendeel werden, evenals in voorgaande jaren, verscheidene moeilijkheden onder
vonden bij het aan de groei krijgen en houden enerzijds en anderzijds aan de afharding,
bladvalinductie en terugvoering in de normale levenscyclus onder meer normale om
standigheden, teneinde ze weer buiten te kunnen uitplanten.

In 1964 kon wel een begin worden gemaakt met de toetsing van in 1962 en 1963
geslaagde topenten. De eerste beoordeling hiervan kan eerst in 1965 plaatshebben.
In verband met de langzamerhand dringende noodzaak ook de onderstammen en
meer appel- en pererassen aan een behandeling te onderwerpen en teneinde tevens het
tempo te kunnen opvoeren, werd een tweede, tevens grotere, warmtekist van eenvoudiger
constructie en apparatuur gebouwd. Tegen het eind van het jaar werd deze voorlopig
opgeleverd, waarna een begin werd gemaakt met de regulatie hiervan. Deze kist heeft
ruim de dubbele capaciteit van de eerste, doch is minder nauwkeurig te regelen.
Instandhouding kernvoorraad
In 1964 waren 214 zg. kernbomen aanwezig van 33 appelrassen en 40 van 4 pere
rassen, waarvan de toetsingen op de eerder genoemde virussen (zie onder „toetsing")
zijn afgesloten. Deze bomen staan op een van andere boomgaarden geïsoleerd perceel.
Van de in 1964 voor het eerst bij de toetsingen betrokken moederbomen van appel en
peer zijn tegelijkertijd zgn. candidaatkernbomen gemaakt.
Aflevering kernmateriaal aan de N.A.K.B.
In 1964 werd van elf appelrassen en één pereras kernmateriaal voor vermeerdering
aan de N. A.K.B, afgeleverd.
De moerhoeken van de gangbare appel- en pere-onderstammen bij de gespecialiseerde
onderstammenkwekers zijn in de afgelopen jaren reeds grotendeels vervangen door ma
teriaal van getoetste herkomst (voor appel op mozaïek en rubberhout, voor peer op
lichte nerf- en kringvlekkenmozaïek).
Najaar 1964 is het eerste materiaal van getoetste herkomst van twee appelonder
stammen (M IV en M VII) ook voor veredeling beschikbaar gekomen. In totaal bedroeg
het totaal aantal voor beide doeleinden (vermeerdering en fveredeling) beschikbare ge
toetste onderstammen van appel en peer najaar 1964 reeds enkele honderdduizenden.
Tevens was najaar 1964 van 33 appel- en 4 pererassen voortkwekingsmateriaal, af
komstig van de vermeerderingspercelen, beschikbaar voor boomkwekers, getoetst op
dezelfde virussen als de onderstammen. In het seizoen 1963/1964 waren reeds 108.000
van 600.000 door de N.A.K.B, aan boomkwekers geleverde enten en oculaties van ge
toetste herkomst. In 1964/1965 zal dit aandeel ongetwijfeld groter zijn.
Als gevolg van één en ander zullen najaar 1966 de eerste éénjarige virusgetoetste
appel- en pereboompjes, vermoedelijk onder aparte N.A.K.B.-plombe, aan fruittelers
leverbaar zijn.

2. a. D e m e r i s t e e m c u l t u r e s b i j a n j e r s (ir. R. Zandvoort)
Door 10 kwekers werden voor de meristeemcultuur in totaal 20 partijen ingezonden.
Hiervan zijn ca. 6000 isolaties gemaakt. Het betreft de rassen: Bella Sim*, Braun's
Yellow Sim, Carry Sim*, Clear Yellow Sim*, Crowley Sim*, Deep Pink Sim, Evening
Glow, Farah Diba, Helios, Orchid Sim*, Princess Ann, Renate, Renske, Rigoletto,
Rosita, Rubin, Scania*, Sonja Sim, William Sim* en White Sim*.
Van het ras Rubin werd de eerste virusvrije plant aan de kweker afgeleverd.
*: Van de aldus gemerkte rassen was reeds virusvrij materiaal verkregen.
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liegin april werd de gebruikelijke voedingsbodem van Morel vervangen door een
nieuwe, bereid volgens het door Buys gemodificeerde recept van Murashige. Op deze
nieuwe voedingsbodem ontwikkelde zich een groter percentage meristemen tot virusvrije
planten dan op die volgens het recept van Morel.
Om na te gaan of de planten, vermeerderd uit het afgeleverde virusvrije materiaal
niet opnieuw met virus zijn besmet, zijn door de N.A.K.S. 2420 monsters ingezonden.
De monsters waren verdeeld over 125 partijen, nl. 71 partijen EE-stekken en 54 partijen
E-stekken.
Deze monsters zijn tot september door middel van sapinoculatie getoetst op Chenopodium amaranticolor*planten en daarna op losse bladeren van dezelfde toetsplant. In
328 EE-planten werd een herbesmetting met virus geconstateerd, evenals in 373 Eplanten. Wanneer het slechts een enkele besmette plant in een partij betrof, werden
deze verwijderd. In verscheiden gevallen werd de partij als EE of E afgekeurd.

2.

b.

H e t v e r w e r v e n v a n v i r u sv r ij
f r e e s i a 's (ir. R. Zandvoort)

uitgangsmateriaal

b ij

In 1963 werd in samenwerking met Mejuffrouw Dr. D. H. Brants (Baarn) en het
Proefstation in Naaldwijk een begin gemaakt met het opkweken van meristemen uit
freesiaknolletjes. Uit de 168 geïsoleerde meristemen van het ras White Swan werden
in Wageningen 2 virusvrije planten verkregen.
Om na te gaan in hoeverre het mogelijk is bij freesia's ook door selectie virusvrije
partijen te verkrijgen werden door de N.A.K.S. 580 planten bemonsterd. Deze planten
waren verdeeld over 17 verschillende rassen.
In 429 planten werd door middel van serologische toetsingen het Freesia-virus 1 aan
getoond en in 6 planten tevens het Phaseolus-viras 2.
Het percentage viruszieke planten per ras varieerde sterk. Van enkele rassen zal het
mogelijk zijn door selectie met behulp van serologische toetsingen virusvrije partijen te
verkrijgen.

D. DE VELDINSPECTIE VAN TUINBOUWGEWASSEN
1. D e v e l d i n s p e c t i e v a n b l o e m b o l l e n (ir. C . N . Silver)
Met deze veldinspectie werd op 13 april een aanvang gemaakt. De trage ontwikkeling
van het gewas werkte aanvankelijk belemmerend op een vlot verloop van deze werk
zaamheden. Daarna kon het werk echter onder belangrijk gunstiger weersomstandig
heden dan in 1963 worden uitgevoerd terwijl ook de stand van de gewassen (speciaal de
tulpen) een goede beoordeling mogelijk maakte. Het effekt van deze veldinspectie kan
dan ook zeker hoger worden aangeslagen dan in 1963, toen vele partijen tulpen niet of
niet goed beoordeeld konden worden.
Ondanks de goede beoordelingsmogelijkheden deden zich ook in 1964 weer talrijke
gevallen voor, waarbij het noodzakelijk bleek met behulp van de serologische reactie
of d.m.v. saptransmissie de eventuele aanwezigheid van virussen aan te tonen.
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De resultaten van het serologisch onderzoek waren in een aantal gevallen echter on
bevredigend. Dit was vooral het geval bij sommige wit- en geelbloeiende cultivars. Aan
de betrokken cultivars zal in 1965 extra aandacht worden besteed.
Het aantal demonstratietuinen, waarop virusziek materiaal van diverse cultivars stond
uitgeplant ter voorlichting van met de veldinspectie belaste ambtenaren alsmede kwekers
en andere belangstellenden, werd uitgebreid.
De kopverbodregeling 1964 had betrekking op de enkele late tulp 'Kleurenpracht' en
de darwintulp 'Copland's Purple'. Daar de verschijnselen van het tulpenmozaïek in het
kruid van 'Kleurenpracht' dikwijls zeer moeilijk zijn waar te nemen en de meeste kwekers
onkundig waren van de virusverschijnselen in de bloem, is op de omslag van de jaarlijks
aan alle kwekers te verzenden folder in 1964 een kleurenafbeelding van een gezonde en
een door mozaïek aangetaste bloem van 'Kleurenpracht' aangebracht.
Het afkeuringspercentage, d.w.z. de wegens virusaantasting afgekeurde oppervlakte
tulpen, uitgedrukt in procenten van de totale met tulpen beplante oppervlakte, bedroeg
evenals in 1963 ca. 0,15. Daar, zoals boven reeds vermeld, in 1964 beter en dus ook
strenger gekeurd kon worden dan in 1963, betekent dit gelijkblijvend percentage in feite
dus een vooruitgang.
Onder invloed van de intensievere controle en strengere keuringseisen vertoonde het
aantal partijen, waarvan het plantgoed werd vastgelegd, een sterke toename. De hier
mede samenhangende oppervlakte tulpen was ongeveer tweemaal zo groot als in 1963.
Deze maatregel van vastleggen van (gehele of gedeelten van) partijen blijkt in de
praktijk goed te voldoen en is een stimulans voor de kwekers hun partijen vooral tijdig
op te zuiveren. Dit is vooral van belang bij aanwezigheid van virusziekten zoals tulpe
mozaïek en komkommermozaïek, die beide door luizen kunnen worden verspreid.
Voor het eerst sinds 6 jaren staat 'Wintergold' niet meer bovenaan op de lijst met
afgekeurde partijen en oppervlakten. 'Wintergold' is in dit opzicht opgevolgd door respec
tievelijk 'Kleurenpracht' en 'Bellona'.
Het laat zich aanzien, dat de maatregel om 'Kleurenpracht' in de kopverbodregeling
op te nemen, een gunstige invloed op de gezondheidstoestand van deze cultivar zal uit
oefenen. De minder gunstige situatie bij 'Bellona' is vermoedelijk mede een gevolg van
het feit, dat in 1963 vele partijen ernstig van waterschade te lijden hebben gehad, hetgeen
het opzuiveren zeer bemoeilijkte of zelfs onmogelijk maakte.
Nauwkeurige aandacht verdienen voorts b.v. 'Ornament', 'Wittenburg', 'Levant' en
'Ralph'. De gezondheidstoestand van de in voorgaande jaren wegens mozaïekaantasting
beruchte 'Wintergold' en 'Olympiade' vertoonde in 1964 een belangrijke vooruitgang.
De afkeuringen hadden — voor wat betreft de oppervlakten — voor 84,8% betrek
king op mozaïek, voor 14,6% op ratel en voor 0,6% op Augustaziek. Komkommer
mozaïek kwam sporadisch voor. Ratel vertoonde in vergelijking met 1963 relatief een
vrij sterke toename, Augustaziek daarentegen een afname. Dit laatste zou kunnen samen
hangen met het ontbreken van waterschade van enige betekenis in 1964. In 1963 kwam
Augustaziek n.l. tamelijk veelvuldig voor in partijen, die van wateroverlast te lijden
hadden.
58

De verbetering van de gezondheidstoestand van botanische tulpen met betrekking tot
de aantasting door het destructoraaltje kwam ook in 1964 weer duidelijk tot uiting. De
resultaten van de inspecties voor export gaven een duidelijke bevestiging van de gunstige
indruk, die hieromtrent tijdens de veldinspeeties was verkregen. De verplichte bemon
stering te velde van alle partijen Tulipa praestans, Tulipa praestans 'Fusilier', Tulipa
praestans 'van Tubergen's variety' en Tulipa praestans 'Zwanenburg variety' is een onmis
baar hulpmiddel gebleken om tot deze sterk verbeterde toestand te geraken.
De keuring van het gewas Puschkinia werd met ingang van seizoen 1963-1964 aan de
Bloembollenkeuringsdienstein overgedragen.
Aantasting door stengelaaltjes, Ditylenchus dipsaci (Kühn), werd aangetroffen in een
vijftal partijen Allium moly alsmede in een grote partij Allium karataviense. Het is de
eerste maal dat in laatstgenoemd gewas aantasting door stengelaaltjes is geconstateerd.
De bewuste partij werd door de eigenaar voor bestrijdingsproeven beschikbaar gesteld.
In een tweetal kleine partijtjes Colchicum speciosum en een partijtje Colchicum-hybride
Waterlily — alle drie ongeveer 1 R.R.2 groot — werd aantasting door het destructor
aaltje aangetroffen.
Bij de veldinspectie van Tigridia's werden 34 gezaaide partijen met een oppervlakte
van ca 1405 R.R.2 en 75 1-jarige of oudere partijen met een oppervlakte van ca 2803
R.R.2 bemonsterd. Alleen in een 12-tal 1-jarige of oudere partijen met een oppervlakte
van ruim 252 R.R.2 werd bij het monsterondarzoek aantasting door destructoraaltjes
aangetroffen. Evenals in 1962 en 1963 werd in de gezaaide partijen geen aaltjesaantas
ting geconstateerd.

2. D e v e l d i n s p e c t i e v a n h o u t i g e g e w a s s e n e n v a s t e p l a n t e n
(ir. P. J. Taconis)
Tijdens de veldinspectie van houtige gewassen is vooral aandacht besteed aan het
voorkomen van virusziekten bij Amelanchier, Aristolochia, Buddleia, Hydrangea, Labur
num, Ligustrum, Ribes, Rosa en Syringa.
Op de telbedrijven zijn de percentages viruszieke planten van bovenstaande gewassen
vastgesteld. Uit het cijfermateriaal blijkt dat een eenmalige inspectie in een aantal geval
len een onvoldoende effekt heeft opgeleverd.
De lopende oculatie- en copulatieproeven zijn gecontroleerd. Tot nu toe kon, evenals
in voorgaande jaren, niet worden vastgesteld, dat het ringspotvirus bij Ligustrum
identiek is met het virus, dat bij Syringa en Chionanthus voorkomt. De oculatie- en
copulatieproef van Tilia heeft geen resultaten opgeleverd. De resultaten van de oculatieproeven met ogen van Chaenomeles en Malus op houtige indicatoren in de N.O.P.
komen in de eerstvolgende jaren ter beschikking.
Met perssap van bladeren zijn op kruidachtige toetsplanten positieve reakties verkre
gen van Daphne en Forsythia; met perssap van bloemknoppen en bloembladeren van
Forsythia zijn eveneens positieve reakties verkregen. Met perssap van wortels zijn op
kruidachtige toetsplanten positieve reakties verkregen van Berberis, Callicarpa, Chaeno
meles, Cotoneaster, Cytisus, Decaisnea, Elaeagnus, Escallonia, Forsythia, Hedera,
Hypericum, Ligustrum en Stephanandra.
Bij vaste planten werd vooral aandacht besteed aan het voorkomen van virusverschijn
selen bij Aconitum, Anemone hybrida, Asclepias, Delphinium, Lupinus, Paeonia, Phlox,
Physalis en Trollius.
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Op de telbedrijven zijn de percentages viruszieke planten van bovenstaande gewassen
vastgesteld.
Met perssap van bladeren zijn op kruidachtige toetsplanten positieve reakties verkre
gen van Ajuga, Aster, Campanula, Delphinium, Eremurus, Paeonia, Phlox, Solanum
en Trollius. Met perssap van wortels zijn op kruidachtige toetsplanten positieve reakties
verkregen van Anchusa, Armoracia, Aster, Cimicifuga, Coreopsis, Dicentra, Mimulus,
Monarda, Phlox en Scabiosa.
Het Paeonia ringspotvirus is nader onderzocht in samenwerking met de afdeling
Virologie van de Landbouwhogeschool. Uit alle onderzochte, viruszieke planten is tot
nu toe evenals in de voorafgaande jaren alleen het Nicotianavirus 5 (ratel) geïsoleerd.
3. D e b e o o r d e l i n g v a n d e
b o 1 i r i s sen (ir. C. N. Silver)

gezondheidstoestand van

Uit de resultaten van het in de periode 30 september-12 november 1964 uitgevoerde
jaarlijkse monsteronderzoek zou men de conclusie kunnen trekken, dat de gezondheids
toestand van de Nederlandse bolirissen in vergelijking met 1963 is vooruitgegaan en
over het algemeen als gunstig zou kunnen worden bestempeld. Uit het aantal partijen,
waarin bij inspectie voor export aantasting door destructoraaltjes aangetroffen werd,
blijkt echter duidelijk het tegendeel. Over het algemeen bestaat er meestal een vrij grote
mate van overeenstemming tussen het beeld, dat uit het monsteronderzoek en het beeld,
dat uit de resultaten van de exportinspecties wordt verkregen. Waarom dat in 1964 niet
het geval was, is niet geheel duidelijk. Mogelijk is het monsteronderzoek ditmaal te
vroeg uitgevoerd. Het is bekend, dat bij een later uitgevoerd onderzoek de resultaten
betrouwbaarder zijn. Om bepaalde redenen werd het in 1964 echter noodzakelijk geacht
betrekkelijk vroegtijdig met het monisteronderzoek te beginnen. Er is nu een duidelijke
tendens aanwezig, dat een dergelijk vroeg begin ongewenst is. Ondanks mogelijke be
zwaren van andere aard zal er daarom in 1965 naar worden gestreefd, met dit monster
onderzoek niet vóór november aan te vangen.
In overleg met het bestuur van de Vereniging „De Iris" is tot een aantal nieuwe
maatregelen besloten die ten doel hebben de geconstateerde toename van het aaltjesziek
in de bolirissen tegen te gaan en terug te dringen. Deze maatregelen zijn meer in het
bijzonder gericht t.a.v. bepaalde cultivars waarin, en bedrijven waarop, aaltjesaantasting
geconstateerd is.
4. D e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d
(ir. R. Zandvoort)

van

chrysanten

en

Hippeastrum

Evenals in 1963 werden ook dit jaar bladmonsters van verschillende partijen chrysan
ten ingezonden door de N.A.K.S. voor onderzoek op virus. In het totaal werden 545
monsters, afkomstig van 55 verschillende rassen, ingezonden. In 140 monsters werd
door middel van sapinoculaties op toetsplanten een positieve reaktie van het virus B
(Noordam) of Cucumis-Vvms 1 strain chrys. waargenomen.
Op de proeftuin zijn 42 ingezonden monsters chrysanten (361 planten) uitgeplant. Het
betrof hier zogenaamde year-round rassen.
Visueel zijn geen aantastingen door virus gevonden. In de loop van de herfst en winter
zijn alle planten getoetst op de aanwezigheid van virussen.
In 76 planten is geen virus aangetroffen. Bij de overige planten is het Cucumis-virus 1
strain chrys. en/of het virus B. (Noordam) aangetoond.
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Bij de keuring van Hippeastrum op de aanwezigheid van virus bleek de algemene
gezondheidstoestand weer vooruitgegaan te zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Op
vele bedrijven werden nog een aantal viruszieke planten gevonden.
Wegens een te hoog percentage virus moesten echter nog 9 partijen worden afgekeurd.
In het algemeen werden bij de inspectie in augustus meer viruszieke planten gevonden
dan bij de inspectie in juni. Hieruit blijkt het belang van regelmatige en scherpe inspectie.
Op één bedrijf waar werd vermeerderd door middel van het snijden van bollen ston
den bij de eerste jaars plantjes de met mozaïekvirus besmette planten in groepjes bij
elkaar. Hieruit blijkt nog weer eens het grote belang van gezond uitgangsmateriaal.

E. ONDERZOEK
1. V i r u s z i e k t e n b i j f r u i t g e w a s s e n (ir. C . A . R . Meijneke)
Waarnemingen te velde
Afwijkingen bij de appel 'Cox's Orange Pippin', geënt op 'Jonathan', te 's-Gravenpolder, die voorjaar 1964 plotseling optraden en ervan werden verdacht door een virus te
zijn veroorzaakt, konden door onderzoek in het veld op grond van de symptomen
worden teruggevoerd op zinkge'brek. (Zie rubriek Fruitteelt - Appel - blz. 36).
Op een bedrijf te Wemeldimge traden na om-enting van 'Jonathan' met de appels 'Cox's
Orange Pippin', 'Ellison's Orange', 'Ingrid Marie' en 'James Grieve' afwijkingen bij deze
rassen op, die sterk deden denken aan zgn. kleinvruchtigheid, waarvan de virusaard op
zichzelf overigens nog niet bewezen is. In dit geval pleitte de willekeurige verdeling van
de symptomen in de bomen (in zieke bomen waren soms ook nog gezonde vruchten
aanwezig) vóór de virusaard. Dat alle rassen op dit perceel en nagenoeg alle bomen vrij
plotseling en tegelijkertijd de afwijkingen zijn gaan vertonen pleit hiertegen, tenzij de
'Jonathan' een symptoomloze scnetstofdrager zou zijn.
Bij 'Beurré Hardy' perebomen te Rilland traden afwijkingen op, die weliswaar enigszins
aan in het buitenland bekende virusziekten van peren deden denken, doch voor welke
virussen 'Beurré Hardy' door buitenlandse onderzoekers juist als symptoomloos wordt
opgegeven.
Inventarisatie en onderzoek van afwijkende verschijnselen, verdacht van virusaard
In samenwerking met het I.P.O. werd in 1964 een nader onderzoek begonnen naar
de virusaard van de zgn. kleinvruchtigheid. Hiertoe werden met materiaal van dezelfde
herkomst als het I.P.O. voor zijn deel van het onderzoek gebruikte, enkele vruchtdra
gende bomen geënt. Resultaten moeten worden afgewacht.
Bepaling identiteit d.m.v. enting of oculatie op indicatoren
De vruchten van een 'Golden Delicious'-boom, in 1959 besmet met materiaal van een
'Golden Delicious' met ruwe vlekken op de schil, toonden in 1964 evenals in 1963 sterbarstverschijnselen en bovendien in 1964 ook ruwschilligheid.
In de wortelopslag van de pruime-virusindicator 'Cambridge Cage' op 'St. Julien' zaai
ling, die in 1958 besmet was met 'Golden Delicious' materiaal, dat rubberhout bevatte,
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trad in 1964 figuurbont op, nadat er in 1960 al zeer lichte adering in de bladeren van
de 'Cambridge Cage' zelf was geconstateerd. In de gelijktijdig gebruikte indicatoren voor
het aan figuurbont identieke appelmozaïek trad met hetzelfde materiaal geen mozaïek
op.
Kartering
In 1964 zijn twee percelen, resp. te Oirle en te Bingelrade, voor de eerste maal in de
jaarlijkse kartering opgenomen. Beide betroffen morelle-aanplantingen, waarin de zgn.
Stecklenbergerziekte voorkwam. Zes voorheen opgenomen percelen moesten om verschil
lende redenen vervallen. In totaal waren in 1964 nog 24 percelen op 21 bedrijven bij
de kartering betrokken, waarvan enkele reeds vanaf 1956.
Waarnemingen werden verricht over virusziekten van appel (appelmozaïek, ruwschil
ligheid, kringerigheid, proliferatie, diverse virologische bladvlekken), één van peer
(kringvlekkenmozaïek) en één van morel (Stecklenbergerziekte). Appelmozaïek, ruwschil
ligheid en perekringvlekkenmozaïek waren in 1964 evenals in 1963 goed beoordeelbaar,
kringerigheid en rimpelblad daarentegen bijzonder slecht. Bij appelmozaïek viel een
flinke toename van het aantal aangetaste bomen te constateren, bij ruwschilligheid en
perekringvlekkenmozaïek geen of slechts een zeer geringe.
Hoewel sommige percelen nu reeds negen jaar gekarteerd zijn, valt het nog steeds
moeilijk positieve conclusies te trekken over het al of niet zich actief verspreiden van
bepaalde virusziekten. Desondanks ligt het in het voornemen de kartering te beëindigen
als het merendeel der percelen 10 jaar gekarteerd is.
Behandelingsmethoden
In 1964 zijn een aantal enten van appel, peer, pruim, kers en perzik aan een hete
luchtbehandeling (70° C), onderworpen en daarna op onderstammen geënt. Slechts
enkele behandelde pere-enten sloegen aan, benevens een aantal onbehandelde. Zomer
1964 zijn hiervan toetsplanten gemaakt volgens de dubbeloculatie-methode met diverse
indicatoren. De resultaten moeten nog worden afgewacht.
Vaststelling indicatoren.
Enkele jaren geleden werd een proef aangelegd met het oogmerk vooral voor die
virusziekten, die zich in of op de appelvruchten of in stam en takken openbaren, onder
sierappels snellere indicatoren te vinden.
In 1964 gaven diverse herkomsten van ruwschilligheid, kringerigheid en rimpelblad
van appels lichte nerfverkleuringen en lichtgroene vlekjes op Malus coronarius en
M. floribunda. M. floribunda vertoonde bovendien bovendien rimpelbladachtige blad
misvorming en bladkroezing in de toppen, terwijl ook M. coronarius een neiging tot
kroezing vertoonde. Geen symptomen traden op bij M. sieboldii, M. spectabilis, M.
ionensis, M. baccata en M. lemoinei.
Noch met materiaal van 'Glorie van Holland' met abnormaal dikke takken, noch met
materiaal van 'Grevenstein' met „flat limb" werden symptomen op M. Sieboldii ver
kregen.
'Stark Earliest' bleek onder de weersomstandigheden in 1964 geen indicator voor rim
pelblad.
In de in het verslag 1963 vermelde rozetproef trad zeer veel sterfte van de enten van
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de gebruikte „indicatoren" op. Weliswaar vertoonden de nog levende enten van M. platycarpa en Spy 227 enkele symptomen, doch de waarnemingen dienen nog te worden
voortgezet om een conclusie te kunnen trekken.
Onderzoek naar virusoverdracht door zaad
Appel - rubberhout
Bij de in de winter 1963/64 uitgevoerde kleurtoets bij nakomelingen van zwaar rubberhoutziekte 'Lord Lambournes' kon niet met zekerheid de aanwezigheid van rubberhout
in de indicatoren worden vastgesteld. Bij de normale zomercontrôle 1964 waren alle
takken stevig. Zo mogelijk zal nogmaals een kleurtoets worden uitgevoerd.
Peer-kringvlekkenmozaïek
De in het voorjaar 1963 van een indicator voorziene zaailingen van sterk met kringvlekkenmozaïek (kvm) en lichte nerfmozaïek (lnm) besmette 'Brederodes' toonden in
1964 geen kvm en waarschijnlijk ook geen lnm. Wel werden vlekkerige bladeren aange
troffen, die in andere proeven in een later stadium veelal overgingen in lnm.
2 . Z i e k t e n e n p l a g e n i n d e f r u i t t e e l t (ir. C . A . R . Meijneke)
Perzik
Enkele middelen werden op verschillende tijdstippen beproefd tegen krulziekte
Taphrina deformans (Berk.) Tul. Hoewel gebaseerd op slechts twee proeven en drie
rassen lijkt het verantwoord te concluderen, dat één bespuiting met Californische pap
8%, één tot twee weken vóór de bloei, of één bespuiting met DNOC 0.25% of met
ziram 0.175% tijdens de zwelling der knoppen, of één bespuiting met ziram 0.175%
0-12 dagen vóór de bloei een voldoend resultaat kunnen geven tegen Taphrina defor
mans, mits op de juiste tijdstippen gespoten wordt.
3. Z i e k t e n e n p l a g e n i n d e b l o e m e n t e e l t (ir. R . Zandvoort)
Chrysant
Bestrijding Puccinia horiana
In een proef zijn zeven middelen, t.w. ferbam 0,3%, maneb 0,3%, zineb 0,35%,
mancozeb 0,3%, „Sabithane" 0,2%, spuitzwavel 0,5% en koperoxycarbamaat 0,35%
gebruikt om na te gaan in hoeverre deze middelen werkzaam zouden zijn tegen Puccinia
horiana bij aangetaste planten.
Alleen bij de met Sabithane behandelde planten bleek de aantasting zich tijdens de
duur van de proef niet te hebben uitgebreid; de planten werden evenwel door dit middel
enigszins beschadigd. Bij de overige middelen nam de aantasting sterk toe.
Bij een voorbehoedende bespuiting met maneb en „Sabithane" werd een aantasting
door Puccinia horiana grotendeels voorkomen. Met ferbam, zineb, mancozeb en spuit
zwavel waren de resultaten iets minder goed. Koperoxycarbonaat had in het geheel geen
remmende invloed op de ontwikkeling van de schimmel.
Alle gebruikte middelen veroorzaakten een hinderlijk residu op de planten.
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DIAGNOSTISCH ONDERZOEK
(Dr. Ir. M. Oostenbrink)

ALGEMEEN
Het aantal gevallen dat in 1964 aan de afdeling voor diagnose en advies werd voor
gelegd bedroeg 7.540. Dit waren 3.050 inzendingen en 4.490 gevallen die rechtstreeks
werden aangebracht door andere afdelingen van de P.D., consulentschappen voor planten
ziekten, particulieren of door eigen activiteit. Bovendien werden 1.620 determinaties
van insekten en nematoden gevraagd ter ondersteuning van de door verschillende afde
lingen verzorgde opsporingsacties.
Voor oriënterende onderzoekingen, proeiven en proefvelden, inclusief de bestrijdings
middelen-proefvelden met nematiciden van O.B., werden verder 5.360 grond- en plantmonsters op nematoden onderzocht, werden 6.900 schimmelcultures gemaakt en ruim
850 chemische bepalingen verricht.

MYCOLOGISCH EN BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK
N i e u w e o f b ij z o n d e r e s c h i m m e l - a a n t a s t i n g e n (Drs. G . H . Boerema,
H. A. van Kesteren en M. M. J. Dorenbosch)
Schimmel- en bacterieaantastingen welke niet eerder in Nederland werden waargenomen
Puccinia horiana P. Henn,, een schadelijke niet-waardplantwisselende roest van
Chrysanthemum spp. werd in het begin van dit jaar met chrysantestekmateriaal uit
Zuid-Afrika ingevoerd. Gegevens over deze „Japanse roest" zijn gepubliceerd in Vakbl.
Bloemisterij 19(30) : 697, 1963.
Pucciniastrum epilobii f. sp. palustris Gaümann werd op een kwekerij in het uredostadium aangetroffen op bladeren van een Fuchsia hybride (F. speciosa Hort.). Deze
speciale vorm van P. epilobii werd niet eerder in Nederland gesignaleerd. Het betreft
hier een waardplantwisselende roest, die enerzijds parasiteert op naalden van Abies spp.
en anderzijds op Epilobium spp., Godetia spp. en Fuchsia's. Zie ook dit jaarboek bij Inen uitvoerinspectie onder bloemisterij prod ukten.
Een onbekende sclerotiën-vormende schimmel heeft in 1964 veel schade veroorzaakt
bij de teelt van augurken en komkommers onder glas (Cucumis sativus L.). Er is hier
sprake van een wortelrot dat resulteert in verwelkingsverschijnselen. Zie Groenten en
Fruit 20(20) : 821, 1964 en hieronder bij voortgezet diagnostisch onderzoek.
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Urocystis agropyri (Preuss) Schroet., een brandschimmel welke mogelijk identiek is
met de stengelbrandschimmel van tarwe V. tritici Koern. (een enkele maal in ons land
waargenomen, zie Landbouwk.Tijdschr. 's-Grav. 10: 172. 1902), werd gesignaleerd op
kweek, Elytrigia repens (L.) Nevski.
In 1964 werden in ons land ook twee onbekende bacterieaantastingen bij planten
gesignaleerd. Daar het bacteriologisch-diagnostisch onderzoek bij gebrek aan een bacte
rioloog op de P.D., momenteel ressorteert bij het I.P.O. (Dus. H. P. Maas Geesteranus)
is de sectie uiteraard niet direct bij de diagnoses van deze bacterieaantastingen betrokken
geweest. Het betreft hier:
Erwinia chrysanthemi Burkh., McFadden & Dimock als veroorzaker van een verwelkingsziekte bij dahlia (Dahlia-hybriden). Diagnose van Dr. G. J. Saaltink (Lab. v.
Bloemb.onderzoek, Lisse) en bevestigd door Drs. H. P. Maas Geesteranus. Het was niet
bekend dat deze tot nu toe in ons land onbekende bacterie dahlia's kan aantasten (zie
Sor., Handb.PflKrankh. 2, ed. 6, 2 lief. : 483-484. 1956).
Xanthomonas gummisudans (McCull.) Starr & Burkh., als veroorzaker van „bacteriebrand" bij gladiolen in de N.O.-polder. Diagnose van Dr. G. J. Saaltink (Lab. v.
Bloemb.onderzoek, Lisse) en bevestigd door Drs. H. P. Maas Geesteranus. Deze ziekte
was alleen bekend van de U.S.A., Canada en Finland (zie Valt.Maatalousk.Julk. 84 :
14-17. 1936).

Nieuwe waardplanten en onbekende ziektebeelden van in Nederland bekende schimmels
Botrytis hyacinthi Westerd. & van Beyma, bekend als de veroorzaker van „vuur" bij
hyacinten en lelies, werd in de vorm van sclerotiën aangetroffen op bollen van Muscari
botryoides (L.) Mill. 'Album'. Dit is de eerste waarneming van deze schimmel op druifhyacinten.
Een vorm van Fusarium oxysporum Schlecht, sensu Snyd. & Hans. werd in het najaar
van 1964 geïsoleerd uit knollen van diverse CrocH.y-ciiltivars met grote bruine vlekken
die deden denken aan een roestaantasting.
Leptosphaeria nodorum Müller (stat. con. Septoria nodorum (Berk.) Berk), de „kafjesbruin"-schimmel, veroorzaakte bij zomergerst 'Impala' en 'Delta' een verbruining en
insterving van de knopen. Dit ziektebeeld was in ons land alleen bekend van tarwe.
Pleospora bjoerlingii Byford (stat. con. Phoma betae Frank) veroorzaakte op een
groentebedrijf een massale wegval van spinazieplantjes (Spinacia oleracea L.). Hoewel
deze békende „wortelbrand"-schimmel van de biet ook regelmatig op Nederlands
spinaziezaad wordt aangetroffen waren in ons land de ziektesymptomen die P. bjoerlingii
bij spinazie kan veroorzaken (zie NachrBl.dtsch.PflSchDienst, Berl. 4 : 83-84. 1924) niet
bekend.
Phytophthora megasperma Drechs. var. megasperma veroorzaakte bij buitentulpen
'Lustige Witwe', welke op vochtige plaatsen groeiden, een rotting van de stengelbasis.
De symptomen kwamen geheel overeen met het voetrot dat Phytophthora erythroseptica
Pethyb. bij trektulpen veroorzaakt (zie Weekibl. Bloemb.Cult. 14(63) : 786. 1964).
Pythium ultimum Trow was op twee bedrijven de oorzaak van een wortelrot bij trek
tulpen (diverse Tulipa-cultivars). Deze ziekte, die o.a. in Frankrijk regelmatig veel schade
veroorzaakt bij het trekken van tulpen (Phytiat.-Phytopharm. 10 : 76. 1961), was in ons
land als zodanig niet bekend.
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Pythium ultimum Trow veroorzaakte in 1964 bij diverse „jaarrond"-Chrysanthemumcultivars schade in de vorm van wortel- en stengelrot (zie Vakbl. Bloemisterij 19(24) :
552. 1964). Deze aantasting heeft ook veel schade veroorzaakt in Duitsland (Gartenwelt
63 : 466-467. 1963) en in Engeland (Grower 61 : 566. 1964).
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) D By. wend in 1964 gesignaleerd als veroorzaker van
een neusrot bij appels 'Goudreinette' en 'Jonathan' (Malus pumila Mill.). Dit aantastings
beeld van de „selerotiën-rot"-schimmel is voor het eerst in 1956 in Canada waargeno
men (zie Pl.Dis. Reptr 43 : 804-805. 1959).
V o o r t g e z e t d i a g n o s t i s c h o n d e r z o e k (Drs. G. H. Boerema, H. A. van
Resteren, M. M. J. Dorenbosch en studentmedewerkers)
De nieuwe verwelkingsziekte van augurken en komkommers
In aansluiting aan hetgeen reeds over deze ziekte in de vakbladen is gepubliceerd
(o.a. Groenten en Fruit 20(20) : 821. 1964) moet hier nog worden vermeld dat door
inoculatieproeven onomstotelijk is vastgesteld dat de uit de verwelkende planten geïso
leerde sclerotiën-vormende schimmel verantwoordelijk is voor deze ziekte. Bij het kwe
ken van deze schimmel op verschillende substraten is gebleken dat dit organisme ook
een pycnide-stadium kan produceren. Op zieke komkommer- en augurkeplanten is dit
sporulerende stadium tot nu toe echter niet waargenomen, zodat het waarschijnlijk geen
grote rol speelt bij de verspreiding van de ziekte. Verder werd vastgesteld dat de schim
mel behalve een wortel- en stengelrot ook een vruchtrot (zwartrot) kan veroorzaken bij
augurken, komkommers en meloenen. In samenwerking met het Proefstation voor de
Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk zal nog worden nagegaan in hoeverre
deze ziekte ook bij de Nederlandse meloeneculturen optreedt.
Bladvlekken en stengelinsterving bij maagdenpalm
De resultaten van een onderzoek naar de oorzaak van de bij de teelt van maagdenpalm (Vinca minor L. en V. major L.) vaak optredende bladvlekken en stengelsterfte
zijn in dit jaarboek gepubliceerd als Mycologische waarnemingen No. 13.
Botrytis-aantastingen bij krokus
Een vergelijkend onderzoek in het laboratorium en in de kas heeft het aannemelijk
gemaakt dat het zgn. Botrytis-rot van Crocus spp. en cvs. wordt veroorzaakt door de
schimmel die bij gladiool een overeenkomstige ziekte veroorzaakt, nl. Botrytis gladiolorum Timmermans. Dit zal op ons verzoek nader worden onderzocht door Ir. G. L.
Hennebert, verbonden aan het Centraalbureau voor Schimmelcultures te Baarn.
Verder is gebleken dat er bij de zgn. Bofryfi.v-spikkels van krokusknollen in het alge
meen sprake is van afgegrendelde spore-infecties, zodat deze spikkels geen directe
schade veroorzaken.
Zwarte-strepenziekte bij prei
Pogingen om de veroorzaker van deze nieuwe ziekte, Leptotrochila porri v. Arx &
Boerema, in reincultuur te krijgen zijn tot nu toe niet geslaagd. De schimmel is blijkbaar
in sterke mate gebonden aan de levende waardplant (biotroof). Bij besmettingsproeven
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met aangetast preiblad bleek dat jonge preiplanten veelal een aantasting niet overleven.
Op ui en sjalot konden tot nu toe geen infecties teweeg worden gebracht.
De kwade-grondziekte bij bloembolgewassen
De resultaten van een onderzoek naar de waardplanten en de correcte naam van de
veroorzaker van de kwade-grondziekte bij bloembolgewassen werden gepubliceerd in
Versl.PIZiekt.Dienst Wageningen 141 (Jaarboek 1963) : 179-182. 1964.
A a n s l u i t e n d t a x o n o m i s c h o n d e r z o e k (Drs. G. H. Boerema, H. A. van
Kesteren en Mej. M. M. J. Dorenbosch)
Een van afstervende rozestengels geïsoleerde hyphomyceet werd in Nova Hedwigia
8 : 297-300, 1964 beschreven als een nieuwe soort: Ingoldia entomobryoides Boererna
& v. Arx.
Een onderzoek werd ingesteld naar de variabiliteit en de synoniemen van de schimmel
die onder de naam Phoma solanicola Prill. & Del. bekend is als veroorzaker van
„gangreen" bij aardappels (zie Versl.PIZiekt.Dienst Wageningen No. 136 (Jaarboek
1961) : 201-210. 1963 en No. 141 (Jaarboek 1963) : 9, 10. 1964). Daarbij is gebleken
dat Phoma exigua Desm. de oudst geldige naam is voor deze algemeen voorkomende
zwakte- en wondparasiet (zie ook Versl.PIZiekt.Dienst, Wageningen No. 138 (Jaarboek
1962): 119. 1963 en Mycol. waarnemingen No. 13 in dit jaarboek). De veroorzaker
van „dode barrel" bij vlas, bekend als Ascochyta linicola Naum. & Vass. kan worden
beschouwd als een variëteit van Phoma exigua. Een en ander zal in 1965 worden ge
publiceerd in het Netherlands Journal of Plant Pathology.
Met medewerking van het Laboratorium voor Fytopathologie van de Landbouw
hogeschool en de sectie Electronen-microscopie van de Stichting Technische en Fysische
Dienst voor de Landbouw, kon het sporevormingsproces bij Phoma-achtige schimmels
worden bestudeerd. Dit onderzoek heeft volkomen nieuwe criteria opgeleverd voor een
snelle exacte identificatie van Phoma's en Ascochyta's. Een en ander wordt in 1965
gepubliceerd in de Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen te Amsterdam.

ENTOMOLOGISCH ONDERZOEK
A l g e m e e n o v e r z i c h t (G. van Rossem, C. F. van de Bund, H. C. Burger)
Een volledig verslag over bijzondere aantastingen door insekten in 1964 verscheen in
de Entomologische Berichten 25 (1965) : 148-150.
Tijdens het verslagjaar werd de verzameling Hymenoptera door G. van Rossem geheel
gereviseerd en in een nieuwe opstelling gebracht. Deze collectie omvat thans 831 soorten.
S c h a d e l ij k e m ij t e n i n l a n d - e n t u i n b o u w (C. F . v a n d e Bund)
De waarnemingen over de invloed van insekticiden op in de grond levende mijten en
springstaarten zijn voortgezet en zij bevestigen over het algemeen de resultaten die
werden uiteengezet in het projectverslag over 1963. Een publikatie hierover is in voor
bereiding.
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De waarnemingen verricht in samenwerking met de heren Kort (P.D.) en Ennik
(I.B.S.) over het optreden van aaltjes, springstaarten en mijten in verband met de slechte
groei van witte klaver hebben als resultaat opgeleverd dat de invloed van het klavercysteaaltje (Heterodera trifolii) in de door ons onderzochte gevallen van beslissende
betekenis is als oorzaak van het achteruitgaan en verdwijnen van witte klaver. Wel is
gebleken dat springstaarten een aanzienlijke beschadiging aan het gewas kunnen ver
oorzaken, maar de planten bleven gezond en normaal doorgroeien.
O n d e r z o e k v a n s c h i l d l u i z e n bij h o u t i g e g e w a s s e n (H. C. Burger)
Te Belfeld werd de esseschorsluis (Pseudochermes fraxini KItb.) aangetroffen op es.
Deze schildluis komt in ons land zeldzaam voor. Er zijn slechts enkele eerdere vondsten
bekend, namelijk te Wageningen (1910), Vörden (1948) en St. Geertruid (1955).
Te Bennekom werden rozen aangetast door Aulacaspis rosae Bché, een weinig voor
komende soort in ons land, die uitsluitend op rozen leeft.
De jeneverbesschildluis (Diaspis visci Schrank) werd gevonden op Juniperus squamata
te Tegelen.
Van de hazeldopluis (Eulecanium coryli L.) werden de volgende vondsten gedaan:
op appel te Vianen en Haarzuilens, op pruim te Huybergen en op Prunus te Zwoller
kerspel.
De woldopluis (Pulvinaria vitis L.) werd ingezonden op els uit Tiel en op kruisbes
uit Borgercompagnie.
De drie laatst genoemde soorten komen in ons land algemeen voor.
Het gebruik van een vangtent
Insekten over dag (G. van Rossem)

voor

waarnemingen

aan

De tent werd bij gunstige weersomstandigheden vier maal getoetst op een terrein met
gemengd bos te Ede. De globale resultaten zijn uitgedrukt in het onderstaande overzicht.
Overzicht van vangsten met tent op 4 dagen in 1964
datum
uren
temperatuur
Diptera
Hymenoptera
Coleoptera

25.V
8
—

378
122
8

30.V
6
tot 25° C.
235
59
10

31.V
16
tot 25° C.
405
90
6

13.VI
8
tot 30° C.
574
97
10

Voor de analyse van een lokale Diptera en Hymenoptera fauna blijkt de tent een zeer
goed bruikbaar werktuig te zijn. Voor een afbeelding van het toestel wordt verwezen
naar pag. 89 van het Jaarboek over 1963 van de Plantenziektenkundige Dienst.

NEMATOLOGISCH ONDERZOEK
I n v e n t a r i s a t i e a a l t j e s f a u n a (Drs. P. A. A. Loof, Dr. Ir. M. Oostenbrink)
Op 31 december 1964 omvatte de collectie, die in samenwerking met de Landbouw
hogeschool wordt opgebouwd en die in de eerste plaats aaltjes van Nederlandse cultuur
grond omvat, 217 geslachten met 853 soorten (waarvan 149 onbeschreven). Het aantal
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preparaten steeg tot 15020 (waarvan 470 ongedetermineerd). Hiervan waren 396 type
preparaten.
Het aansluitend taxonomisch onderzoek werd verricht bij de Landbouwhogeschool.
B ij z o n d e r e a a l t j e s a a n t a s t i n g e n (Ir. K . Kuiper)
Een overzicht van de aaltjesaantastingen die in 1964 zijn geconstateerd en die nieuw
of vermeldenswaard zijn, is gepubliceerd in het Netherlands Journal of Plant Pathology
71 (1965) : 59, waarnaar wordt verwezen. Hierbij waren waarnemingen over de betekenis
ten aanzien van directe wortelbeschadiging van de virusvectoren Trichodorus similis bij
chrysanten en Xiphinema diversicaudatum bij komkommer.
In 1964 trad plaatselijk ernstige schade op in aardbeien als gevolg van bladaaltjes
(Aphelerichoides ritzemabosi en A. fragariae) en stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci). Bij
oriënterend onderzoek bleek dat de uitlopers van met bladaaltjes besmette planten zeer
licht besmet zijn; de verdeling van de besmetting over de jonge plantjes is bovendien
zeer grillig.
Dit jaar troffen wij een ernstige aantasting aan in zomertarwe door wortelknöbbelaaltjes; vrijwel zeker hebben wij in dit geval te maken met de onlangs beschreven soort
Meloidogyne naasi. Deze soort is in Engeland en België geconstateerd en tast vooral
granen en grassen aan. Volgens belgische waarnemingen veroorzaken deze aaltjes ook
ernstige schade in bieten.
P l a n t e n a a l t j e s i n d e n i e u w e p o l d e r gr o n d (Ir. K . Kuiper)
Schade door Trichodorus teres trad vooral op in bieten. Door grondontsmetting met
zeer lage doses DD is de schade reeds op te heffen. Door fraisen van de bouwvoor is
wederom een redelijk goede bestrijding verkregen. Ook door een minder rigoreuze
verstoring van de grond zoals door cultivateren werd een duidelijk gunstig effekt ver
kregen hoewel in mindere mate dan door fraisen. Op proefvelden blijkt vruchtwisseling
geen mogelijkheden te bieden om de moeilijkheden hier op te lossen; alle gebruikelijke
landbouwgewassen laten een zodanige besmetting in de grond achter dat dit voor bieten
en uien schadelijk is.
De gebruikelijke groenbemestingsgewasisen en gras blijken „gunstige" waardplanten
voor deze aaltjes te zijn die een relatief hoge besmetting in de grond achterlaten. Schade
is eveneens geconstateerd in anemonen en in gezaaide sla, bloemkool, spinazie, schorse
neren en Tagetes.
Behalve directe schade door wortelbeschadiging worden eveneens moeilijkheden
ondervonden door de aanwezigheid van deze aaltjes in de grond als vector van ratelvirus.
Dit is in de praktijk geconstateerd bij tulp en gladiool („kartelblad"). Op een vruchtwisselingsproef bleek een invloed van de voorvrucht op de mate van virusaantasting;
dit zal nader worden getoetst.
Evenals vorig jaar was Hemicycliophora weer schadelijk op zandgrond nabij Ens in
tuinbouwgewassen. Grondontsmetting was het meest effectief terwijl een zware gift
(100 ton/ha) stalmest in iets mindere mate eveneens een gunstig resultaat opleverde. Van
enkele groenbemestingsgewassen staken wikke en stoppelknollen duidelijk ongunstig af
bij westerwolds en italiaans raaigras, rogge en bladramenas.
Behalve de andere aaltjesaantastingen in de IJsselmeerpolders die reeds in 1963 zijn
gemeld, troffen wij nu ook Ditylenchus dipsaci aan.
In de nieuwe Braakmanpolder (Zeeuws Vlaanderen) traden moeilijkheden op in bieten
en aardappelen met afwijkingen overeenkomende met die in de IJsselmeerpolders. Ook
in deze gevallen werd een verband gevonden met Trichodorus teres.
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M e t h o d i e k (S. Stemerding)
Voor de extractie van nematoden uit wortels en soortgelijk materiaal werd een mixerwattenfiltermethode ontwikkeld, die sneller en effectiever bleek dan de gebruikelijke
sproeier-methodes.

VRUCHTWISSELINGS- EN GRONDONTSMETTINGSONDERZOEK
Vruchtwisselingsonderzoek
S. Stemerding)

(Ir. M . J. Hijink, Dr. Ir. M . Oostenbrink,

Een grondleggende analyse van de aard en interpretatie van vruchtwisselingseffeeten
en moeheidsvcrschijnselcn wordt verricht aan de hand van een 30-tal veeljarige veld
proeven volgens kruisveldschema's met 5x5 tot 12 x 12 combinaties met streekeigen
gewassen. De bekende gegevens onderstrepen dat het in veel gevallen nematodenschade
betreft, soms bodemschimmels, soms ook bemestingskwesties of andere oorzaken. Door
zware kunstmestgiften worden bemestingseffecten zoveel mogelijk onderdrukt. Elk
proefveld demonstreert dan de resterende vruchtopvolgingsproblemen van de gehele
streek + de bij eenzijdiger wordende teelt te verwachten problemen. De verkregen ge
gevens zijn fundamenteel en richtinggevend voor de nematologie, maar evenzeer voor
belangrijke aspecten van de plantenteelt en het bodemvruchtbaarheidonderzoek.
Als voorbeeld worden hier de effecten, problemen en relaties van één zo'n proef
(lemige zandgrond in de PD-tuin te Wageningen) zoals die na 1964 bestaan, opgesomd:
slechte groei van gras en erwt in verband met Tylenchorhynchus dubius, verdwijning van
witte klaver uit weiland in verband met Heterodera trifolii, groeiverschillen in haver door
stikstofeffect (na gras/klaver) en mogelijk in verband met Rotylenchus robustus, aantas
ting van aardappel door Meloidogyne hapla (en Heterodera rostochiensis), vroege ver
geling in erwt in verband met Fusarium oxysporum en aantasting door Meloidogyne
hapla, slechte groei van biet mogelijk in verband met Paratylenchus sp., Tageteseffect
in verscheidene gewassen.
Op vrijwel alle proefvelden kan bij een aantal gewassen reeds na één jaar, en bij de
meeste bij voortzetting van de proeven, significante regressie van de opbrengst op de
dichtheid van de bijbehorende aaltjessoort worden aangetoond. Aansluitend experimen
teel werk, door studenten of speciale onderzoekers, hebben in veel gevallen de causaliteit
van zulke relaties bevestigd.
Behalve Tagetes soorten blijken ook andere Composieten het wortelaaltje Pratylenchus
penetrans zeer effectief te onderdrukken (Neth.Journal of Plant Pathology 71 (1965) :
59). In een proef bleek dat de diverse vaste planten sterk verschillen in de mate waarin
zij Pratylenchus penetrans vermeerderen en in de mate waarin zij schade ondervinden.
Met de verkregen gegevens kunnen aanwijzingen worden gegeven over geschikte opeen
volging van gewassen op kwekerijen van vaste planten, in plantsoenen en tuinen.
Pratylenchus penetrans veroorzaakt ook schade in de kruideteelt; bovendien blijken
kruiden in het algemeen een gunstige waarplant voor deze aaltjes te zijn en daardoor
een slechte voorvrucht voor gevoelige gewassen zoals aardbei en boon.
Het wortelknobbelaaltje, Meloidogyne hapla, blijkt op zandgrond wijd verspreid voor
te komen, hoewel vaak in niet of nauwelijks aantoonbare besmetting. Als gunstige
waardplanten worden geteeld kunnen zij binnen enkele jaren een probleem worden.
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Op enkele proefvelden in het noorden van het land is de Deense gerstsoort Drost
Pajberg geteeld die resistent is tegen de voornaamste biotypen (A, C en D) van het graancysteaaltje, Heterodera avenae. Deze gerst heeft, evenals in voorgaande jaren, goede
opbrengsten (4000-7000 kg/ha) gegeven, blijkt weinig gevoelig voor schade door aan
tasting van deze aaltjes (6-8% in vergelijking met haver 50% en tarwe 25-30%) en
bouwt, in tegenstelling tot de in de praktijk gebruikelijke rassen, geen hoge besmetting
van deze aaltjes in de grond op. Het lijkt mogelijk en wenselijk om deze of andere re
sistente gerstrassen in te passen in de vruchtwisseling op zwaar besmette bedrijven met
veel graanteelt.
Op een vruchtwisselingsproefveld op rivierklei bleken kiemplanten van suikerbieten
ernstig besmet met stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) hetgeen gepaard ging met ernstige
uitval (tot 65%). Bij herinzaai werd nauwelijks aantasting in het jeugdstadium aange
troffen; bij de oogst bleek een klein deel van de suikerbieten toch in de kop aangetast.
Op dit proefveld werd in het loof van aardappelen wederom een duidelijk verband
waargenomen tussen aantasting door stengelaaltjes en het optreden van Phoma solanicola.
N e m a t o l o g i s c h o n d e r z o e k i n g r a s l a n d (Ir. M . J. Hijink, Dr. Ir. M .
Oostenbrink)
Uit onderzoek in voorgaande jaren is gebleken, dat in grasland een groot aantal soor
ten parasitaire aaltjes met dikwijls hoge populaties voorkomt. Van enkele is in veld
proeven en laboratoriumonderzoek bekend geworden, dat zij schade kunnen veroorzaken
aan gras- en/of klaverplanten in het grasland; over andere soorten is nog weinig bekend.
In grasland komt een aantal belangrijke verschijnselen van slechte groei voor, die met
deze aantastingen verband kunnen houden.
De groei van Engels raaigras en van grasmengsels werd bestudeerd in verband met
aantasting door Tylenchorhynchus dubius en een Paratylenchus-sooTt. Voor de ver
dwijning van witte klaver uit gras kennen we thans vier verschillende met de grond in
verband staande fytopathologische oorzaken, die naast klimaat, grondsoort en stikstof
niveau, van doorslaggevende invloed kunnen zijn. Dit zijn een specifieke moeheid van
witte klaver die door grondbdiandeling met een nematicide niet wordt opgeheven
(waarschijnlijk wortelschimmels), polyfage door gras vermeerderde wortelaaltjes en twee
wortelaaltjes die door klaver zelf worden vermeerderd, namelijk Meloidogyne hapla en
Heterodera trifolii. De laatste is, volgens surveys, proefvelden en experimenteel werk,
de belangrijkste oorzaak in de praktijk.
Ontwikkeling adviesbasis voor grondonderzoek op
(Ir. M. J. Hijink)

aaltjes

De bestaande adviesbasis werd aangevuld met kwantitatieve gegevens over schade
door Ditylenchus dipsaci in suikerbiet en aardappel en door Pratylenchus penetrans bij
vaste planten.
G r o n d o n t s m e t t i n g s o n d e r z o e k (H. Hietbrink)
Aanwijzingen werden verkregen, dat met lichte doseringen van nematiciden, ondiep
ingebracht, bescherming van zaailingen kan worden verkregen. Op maagdelijke grond
in O.-Flevoland bleek chloorpicrine-behandeling van de grond de groei van gras te
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bevorderen, maar die van klaver sterk te schaden, dit laatste waarschijnlijk door doding
van de Rhizobium-bacteriën. Bij vergelijkende proeven tegen Heterodera rostochiensis
bleek methylbromide (100 g/m2) betere resultaten te leveren dan DD (30 en 60 ml/m2)
en chloorpicrine (50 ml/m2). Andermaal werd geconstateerd dat 10 ml DD/m2 vol
doende kan zijn ter bestrijding van Meloiclogyne-scha.de op zandgrond.

OVERIGE ONDERZOEKINGEN
O n d e r z o e k n a a r f y s i o l o g i s c h e a f w ij k i n g e n (Ir. W . P . d e Leeuw)
Bij het diagnostisch onderzoek worden nog vaak gevallen van slechte groei door te
lage pH, borium- en magnesiumgebrek, te vochtige grond e.d. geconstateerd. Er zijn
duidelijke aanwijzingen verkregen dat de aspergevoetziekte en het herinplantprobleem
van asperge met boriumuitputting samenhangen. Literatuur- en andere gegevens hier
over werden bijeengebracht.
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ONDERZOEK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
(Dr. L. Westenberg)

ALGEMEEN
Op 1 september trad de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 in werking.
Het aantal ingeschreven monsters bedroeg 535.
Op advies van de Afdeling O.B., vaak bijgestaan door andere afdelingen, werd voor
145 bestrijdingsmiddelen door de Directeur-Generaal van de Landbouw ontheffing ver
leend van het verbod bestrijdingsmiddelen te vervoeren en te verkopen.
Bovengenoemde aantallen zijn aanmerkelijk lager dan in voorafgaande jaren o.a. daar
na 1 sept, maar weinig monsters meer binnenkwamen, doordat velen gebruik maakten
van de overgangsbepalingen van de nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet.
CHEMISCH LABORATORIUMONDERZOEK
(Dr. L. Westenberg)
De volgende monsters moeten om hun, naar verhouding, grote aantal worden ge
noemd; zij worden hieronder door hun werkzame stof aangeduid.
Middelen, met meer dan één werkzame stof, zijn in dit overzicht ook meer dan een
maal geteld.
kwik
DDT
MCPA
malathion
maneb
parathion
thiram
DNOC

houdende middelen 51
42
30
»
>,
25
,,
,,
23
19

zwavel
metaldehyde
warfarin
zineb
fentin
MCPP
2,4-D

houdende middelen 14
14
13

„

1

11
1
10
10

15

In verband met het werk voor de Collaborative Pesticides Analytical Committee
(CPAC) werden 9 monsters onderzocht.
Gewasbeschadiging was aanleiding tot het onderzoeken van 26 monsters van een
DDT-houdend middel op groeistoffen (2,4,5-T ester).
BIOLOGISCH LABORATORIUMONDERZOEK VAN FUNGICIDEN
(Dr. K. Hartsuijker)
In 1964 kwamen slechts 47 monsters van ter onderzoek aangeboden of ter controle
ingezonden fungiciden, terecht op het biologisch laboratorium.
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De verdeling over de resp. groepen was als volgt:
koperpreparaten
kwikpreparaten
tinpreparaten
zwavelpreparaten
thirampreparaten
thiram + zwavel
dithiocarbamaten
chloornitrobenzeenpreparaten
gemengde dithiocarbamaten
diversen

2
5
1
5
7
1
4
5
4
13
47

Van het jaar 1963 was nog een restant af te werken.
In het laboratorium zijn met deze monsters de gebruikelijke sporen-kiemingsproeven
verricht, terwijl in de kas met enkele typen monsters fytotoxiciteits-onderzoek werd
gedaan.
In de wintermaanden werden de gebruikelijke Rhizoctonia-proeven verricht, met
aardappel-monsters welke hetzij uit eigen veldproeven, hetzij uit de praktijk afkomstig
waren.
BIOLOGISCH LABORATORIUMONDERZOEK VAN INSEKTICIDEN,
ACARICIDEN, MOLLUSCICIDEN, RODENTICIDEN,
WILD- EN VOGELAFWEERMIDDELEN
Dr. F. E. Loosjes
Middelenonderzoek
A.

Insekticiden, acariciden en mollusciciden

nog in onderzoek van 1963
ingekomen in 1964

78 monsters
130 monsters
totaal

208 monsters

Het onderzoek werd aan 18 monsters niet beëindigd. In totaal zijn in het verslagjaar
dus 190 monsters beoordeeld, daarbij waren 70 controlemonsters.
In totaal werden 147 proeven gedaan, waarvan 95 op insekten (op diverse rupsen-,
bladluis-, vliegen- en keversoorten). Op spint en spinteieren werden 18 proeven uitge
voerd, terwijl 4 proeven op slakken werden ge-nomen.
Het betrof vrijwel altijd vergelijking van ingezonden monsters met standaard-monsters.
De phytotoxiciteit van de middelen werd nagegaan in 30 proeven, in dit aantal zijn
tevens begrepen de proeven ter controle op verontreiniging met groeistoffen.
B.

Rodenticiden, wild- en vogelafweermiddelen

nog in onderzoek van 1963
ingekomen in 1964
totaal

9 monsters
16 monsters
25 monsters

Het onderzoek werd aan 5 monsters niet beëindigd. In totaal zijn dus 20 monsters in
het verslagjaar onderzocht, daarbij waren 6 controlemonsters.
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In totaal werden 46 proeven op laboratoriumschaal en op semi-praktijkschaal uitge
voerd.
Proefdieren waren bruine- en zwarte ratten, veldmuizen, konijnen, torenkraaien en
duiven.
De meeste van deze proeven (vallende zowel onder A als B) werden uitgevoerd ten
einde gevolg te geven aan de bij de wet opgelegde taak van middelenkeuring ten bate
van een eventuele ontheffing of ten behoeve van controle. De daarbij verkregen gegevens
zijn, voorzover zij fabrikaten betreffen, geheim, en kunnen dus niet nader worden
vermeld.
Na 1 september, de dag van in werking treden van de nieuwe Wet op de bestrijdings
middelen, werden in het verslagjaar geen monsters meer voor onderzoek ontvangen.
P h y t ot o x i c i t e i t v a n s t u i f p o e d e r s
Bij het onderzoek van stuifpoeders, die volgens de gebruikers ernstige schade aan
gewassen hadden veroorzaakt bleek, dat in bijna alle gevallen de schade alleen dan op
trad, wanneer gestoven werd op een vochtig of nat gewas. Men zal er in het algemeen
dus goed aan doen voorzichtig te zijn bij bestuivingen op vochtige gewassen daar dat
tot schade aanleiding kan geven.
Een oorzaak voor dit verschijnsel zou kunnen zijn, dat men in de betrokken gevallen
om een stuifpoeder te maken een spuitpoeder heeft verdund met draagstof. Het suspendeermiddel in het spuitpoeder zal in aanwezigheid van water een inniger contact van
de werkzame stof met het gewas opleveren dan bij een normaal stuifpoeder het geval is.
Schade bij de naar verhouding hoge concentraties die daardoor ontstaan is begrijpelijk.
Normaal kan stuiven op een vochtig gewas het voordeel geven van een betere hechting.
Karakterisering van middelen

ter bestrijding van

vliegen

Teneinde een waardering te kunnen geven van middelen op basis van organische fosforverbindingen en eventuele andere werkzame stoffen bestemd om te gebruiken tegen
wortel-, uien- en koolvlieg, nu deze resistent worden t.o.v. gechloreerde koolwaterstoffen,
hebben wij de betrokken monsters in reeksen concentraties vermengd met een voedselbrij
aan kamervlieg-larven (Musea domestica L.) aangeboden.
Inderdaad verkregen wij op deze wijze goede gegevens over de werkzaamheid der
monsters. Vanzelfsprekend geeft deze werkwijze geen uitsluitsel over de bruikbaarheid
van verschillende middelen ten opzichte van de wortel-, uien- of koolvlieg-bestrijding,
doch wel kunnen preparaten met dezelfde werkzame stof in dezelfde formulering worden
getoetst op gelijke werkzaamheid, hetgeen voor de beoordeling van controle-monsters
van belang is. Bij deze proeven bleek, dat op de genoemde wijze toegepast, de werk
zaamheid van stuif- of spuitpoeder bij gelijke hoeveelheid van dezelfde werkzame stof
vermengd in de voedselbrij, gelijk is, doch dat korrelvormige middelen (z.g. granulaten),
onder dezelfde omstandigheden vier tot acht maal minder werkzaam zijn.
Monstername voor controle van radio-activiteit
Monsters groenten, aardappelen, fruit, granen en grond werden genomen ten behoeve
van de volgende metingen.
1. voor reactor-controle, door de kantoren den Helder, 's-Hertogenbosch en Nijmegen.
Als gevolg van overleg tussen de departementen van Landbouw en Visserij, Water
staat en Sociale Zaken en Volksgezondheid werd de bemonstering voor dit onderdeel
in de loop van het jaar gestaakt.
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2. voor controle van landelijke neerslag.
a. ten behoeve van het "Landbouwprogramma" door de kantoren Alkmaar, Assen,
Boxmeer, Goes, 's-Gravenzande, Leiden, Roosendaal, Rotterdam en Zaltbommel;
b. ten behoeve van het onderzoek van het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid,
door vele kantoren, afhankelijk van de teeltcentra 'van de meest geconsumeerde
groenten en vruchten in het nationale dieet.

VELDONDERZOEK INSEKTICIDEN, FUNGICIDEN EN
DOODSPUITMIDDELEN IN LANDBOUWGEWASSEN

1.

Insekticiden

A ph i c i d e n
Aardappelen (Ir. Th. de Bruin)
In de nateelt van de in 1963 aangelegde proef voor de beoordeling van de werking
van systemische insekticiden ter bestrijding van de bladrolziekte in pootaardappelen, gaf
de grondbehandeling met een granulaat gecombineerd met een gewasbehandeling op
het laatste tijdstip van de standaard-gewasbehandeling, het laagste percentage besmetting.
Een goede werkzaamheid toonden ook een ander systemisch insekticide en een aan
demeton-S-methyl verwant produkt. De overige drie onderzochte systemische insekticiden
konden om verschillende redenen niet worden aanbevolen.

2.

Fungiciden

a.

Pootgoed- en zaaizaadontsmettingsmiddelen

1.

Aardappelen (Ir. Th. de Bruin)

De vloeibare organische kwik-verbinding AArdisan-vloeibaar heeft als ontsmettings
middel voor pootgoed ter bestrijding van de Rhizoctonia-ziekte goed voldaan. Evenals
de andere voor dit doel bestaande vloeibare middelen (zie Jaarboek 1963, blz. 96) wordt
ook dit middel in een 1%-ige en 0.6%-ige oplossing bij resp. de 1-minuut en de 5-minuten-methode toegepast.
Een tweede middel dat voor de ontsmetting van pootgoed goede resultaten toonde
betrof een kwik-vrij middel op basis van een fenol-derivaat. In afwijking van de be
staande middelen van dit type wordt dit preparaat in een 1.5%-ige en 1%-ige oplossing
bij resp. de 1-minuut en de 5-minuten-methode toegepast..
Onderzoek werd verricht naar de bestrijding van de Rhizoctonia-ziekte d.m.v. het
mechanisch verwijderen van sclerotiën (z.g. poetsen) al dan niet gevolgd door een knol
ontsmetting. Het uitsluitend poetsen van de partij was niet als een bestrijdingsmaatregel
aan te merken. Rekening houdend met de mogelijke nadelige invloed van de ontsmet
tingsmiddelen op door het poetsen beschadigde knollen, verdiende de ontsmetting met
een „sterk-werkend" kwikmiddel na het poetsen de voorkeur boven die met een kwikvrij middel (fenol-preparaat).
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Kwik gaf n.l. in de potermaat 35/45 mm een beduidend hogere opbrengst dan fenol.
De ontsmetting met een „zachtwerkend" kwikmiddel na het poetsen gaf een onvol
doende ziektebestrijding.
2.

Bieten (Ir. A. J. A. Huls'hoff)

Met 2 door „wortelbrand" (Phoma betae Frank) aangetaste partijen gepolijst bieten
zaad werden kasproeven genomen om een aantal zaaizaadontsmettingsmiddelen op hun
fungicide werking tegen Phoma betae en hun fytocide werking te onderzoeken.
Van de 6 voor het ontsmetten van bietezaad ter keuring aangeboden middelen werden
3 goedgekeurd (n.l. dieldrin vloeibaar in combinatie met Panogen en 2 middelen die
nog niet in de handel zijn) terwijl het onderzoek met de overige 3 middelen zal worden
voortgezet.
3.

Granen (Ir. A. J. A. Hulshoff)

Steenbrand bij tarwe en kiembeschadigingsonderzoek
De voor granen ter keuring aangeboden zaaizaadontsmettingsmiddelen werden te
velde op hun fungicide werking tegen steenbrand (Tilletia caries (DC.) Tul.) bij 2 kunst
matig besmette partijen wintertarwe onderzocht. Voor het onderzoek naar de fytocide
eigenschappen der middelen werden met 2 partijen tarwe kasproeven genomen. De
werkwijze kwam overeen met die van de proeven in voorgaande jaren (zie Jaarboek
1961, blz. 123).
Op grond van de verkregen resultaten met 5 ter keuring aangeboden middelen op
basis van een kwikverbinding al dan niet in combinatie met een insekticide, werd 1 mid
del ten gevolge van een te ernstige kiembeschadiging van het zaad afgekeurd, 1 middel
in verband met een te hoge giftigheid en het veroorzaken van een lichte tot matige
kiembeschadiging door de fabrikant teruggetrokken, terwijl het onderzoek met 1 middel
in de kas en met 2 middelen zowel in de kas- als in de veldproeven zal worden voort
gezet.
Eén middel n.l. een combinatie van een kwikverbinding en heptachloor gaf een onbe
vredigende bestrijding van de tarwesteenbrand te zien, hoewel dit middel enkele jaren
geleden wel een goede werking tegen deze schimmel vertoonde. Een dergelijke achter
uitgang van de fungicide werkzaamheid van de kwikverbinding werd in het verleden
ook bij enkele andere combinaties van een kwikverbinding en een insekticide (o.a. aldrin)
waargenomen.
Stuifbrand bij zomergerst
Voor de bestrijding van stuifbrand bij zomergerst, Ustilago nuda (Jens.) Rostr., werd
het methanolbevattend middel Ustilgan ter keuring aangeboden. Met 2 door stuifbrand
aangetaste partijen zomergerst werden in totaal 4 veldproeven genomen. In deze proeven
werden de resultaten van enkele behandelingen van het zaad met Ustilgan vergeleken
met die van een warmwaterbehandeling.
Uit de verkregen gegevens van deze proeven bleek dat de stuifbrand door Ustilgan,
toegepast in de door de fabrikant opgegeven combinaties van doseringen en temperatuur
(d.w.z. de temperatuur waarbij het zaad gedurende 1 dag na de behandeling in een ge
sloten plastic zak moet worden bewaard), onvoldoende werd bestreden. In de proeven
van 1963 daarentegen gaven enkele behandelingen van het zaad met Ustilgan wel een
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vrij goede bestrijding van deze ziekte (zie Jaarboek 1963, blz. 68). De warmwaterbe
handeling van het zaad gedurende
uur bij 45° C bleek de stuifbrand zowel in 1963
als in 1964 nagenoeg geheel te onderdrukken.
De oorzaak van de minder gunstige resultaten van Ustilgan in de proeven van 1964
moet misschien in de zware aantasting van het uitgangsmateriaal worden gezocht. De
beide gebruikte partijen gaven n.l. gemiddeld 160 resp. 550 aangetaste planten per 25 m2.
In de praktijk is het zaad gewoonlijk echter slechts licht geïnfekteerd. Het is mogelijk
dat Ustilgan 'bij licht tot matig door stuifbrand aangetaste partijen zomergerst in het
algemeen wel een bevredigend resultaat oplevert. Voortgezet onderzoek zal dit kunnen
uitmaken.
b. P&yfopftfftora-bestrijdingsmiddelen o p a a r d a p p e l e n
(Ir. Th. de Bruin)
Twee middelen op basis van een combinatie van maneb en fentin-acetaat t.w. AAstaneb en Liro-Matin voldeden in voldoende mate bij de toepassing in 1.8-2.4 kg/ha resp.
2.0-2.5 kg/ha. Het onderzoek van twee organische tin-verbindingen leverde minder
bevredigende resultaten.

3.

Doodspuitmiddelen op aardappelen (Ir. Th. de Bruin)

Voor het doodspuiten van het loof van pootgoed en consumptie-aardappelen werden
3 nieuwe middelen onderzocht. Een geconcentreerd DNOC-middel en een middel op
basis van DNBP toonden een goede werkzaamheid. Hoewel de werkzaamheid van een
derde middel overeenkwam met die van het standaard-DNOC middel waren er bezwa
ren tegen de formulering, zodat geen gunstig advies kon worden uitgebracht.
Een geconcentreerd middel op basis van DNOC kon worden gehandhaafd; een ander
middel van hetzelfde type echter niet.
VELDONDERZOEK FUNGICIDEN, ACARICIDEN, INSEKTICIDEN
IN TUINBOUWGEWASSEN EN VELDONDERZOEK
NEMATICIDEN, RODENTICIDEN EN WILDAFWEERMIDDELEN
(Dr. A. F. H. Besemer en E. Immikhuizen)
Algemeen
De beperkingen in het aantal uitgevoerde proeven, die in 1964 doorgevoerd werd
heeft er toe geleid, dat niet alle gevallen een gefundeerd oordeel t.a.v. de werking van
de in het onderzoek betrokken middelen kon worden gegeven. Dit was uiteraard in het
bijzonder het geval wanneer niet alle proeven met eenzelfde opzet en doelstelling min
of meer overeenkomstige resultaten te zien gaven.
Als gevolg hiervan kon bij een relatief groot aantal middelen het onderzoek nog niet
afgesloten worden met een duidelijk oordeel, zodat in 1965 nog aanvullend onderzoek
verricht moet worden.
In het uitgevoerde proevenprogramma kwam een drietal belangrijke facetten aan de
orde, nl.:
1. Toetsing van een relatief groot aantal nieuwe org. fosforverbindingen tegen bodeminsekten als alternatief voor de gechloreerde koolwaterstoffen, waartegen de betref
fende insekten (uievlieg, koolvlieg, wortelvlieg) in belangrijke mate resistent geworden
zijn.
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2. voortgaande verbetering van mangaanhoudende „mengcarbamaten" en andere man
gaanhoudende schurftbestrijdingsmiddelen.
3. De ontwikkeling van resistentie bij het fruitspint (buitenteelt) t.a.v. org. fosforvcrbindingen en een aantal zg. ovo-larviciden schept op steeds meer bedrijven proble
men. Ook t.a.v. de toetsing van de middelen heeft dit consequenties, daar de trefkans
steeds geringer wordt bedrijven te vinden waar organische fosforverbindingen, dan
wel middelen op basis van chloorfenson, chloorbenside en fenson nog een voor de
praktijk verantwoord effekt geven.

1.
A.

Fungiciden

Middelen tegen meeldauw op diverse gewassen

Komkommer en augurk: Sphaerotheca fuliginea (Schlecht, ex Fr.) Poll.
Het standaardmiddel op basis van oxythiochinox bleek opnieuw zeer effektief te
werken t.a.v. genoemde meeldauw; deze werking bleek moeilijk te evenaren door enkele
nieuwe middelen o.a. een derivaat van thiurammonosulfide.
Op augurk werd met oxythiochinox een overeenkomstig resultaat verkregen. Inmiddels
bleek, uit een onderzoek uitgevoerd door de Keuringsdienst van Waren Amsterdam,
onder auspiciën van de Commissie v. Phytopharmacie, dat laatstgenoemde toepassing
geen aanleiding geeft tot hoge residuën. De betreffende toepassing kon dan ook toege
laten worden, onder voorwaarde dat een veiligheidstermijn van 3 dagen in acht genomen
wordt tussen een bespuiting en pluk.
Appel (Podosphaera leucotricha) (Ell. & Everh.) Salm.
a. bestrijdingseffekt en nevenwerkingen (vruchtverruwing en vruchtrui)
De beide standaardmiddelen, resp. op basis van binapacryl en dinocap, gaven
weinig verschil te zien t.a.v. werking tegen appelmeeldauw; in een aantal gevallen
werkte binapacryl wellicht wat beter dan de andere standaard, maar de onderlinge
verschillen tussen beide middelen waren klein. Ook t.a.v. vruchtverruwing op daar
voor gevoelige variëteiten (o.a. Golden Delicious) gaven beide middelen nauwelijks
een verschil te zien.
Opnieuw bleek, dat kleine locale verschillen de balans in bepaalde fruitcentra
naar het ene middel doet doorslaan en in andere gebieden naar het andere. Afhan
kelijk van de streekervaring zal aan een van de beide middelen de voorkeur gegeven
worden.
Een nieuwe, meer geconcentreerde formulering van binapacryl toonde geen
voordelen boven het standaardmiddel en werd daarom niet goedgekeurd; een fabriek
matig bereid mengsel van dinocap + captan bleek vrijwel gelijkwaardig te werken
aan het in de praktijk vaak toegepaste „tankmengsel" van captan + dinocap. Het
eerstgenoemde middel kon toegelaten worden. Het onderzoek met een vloeibare
formulering van dinocap werd afgesloten. Het effekt van dit middel tegen meeldauw
is wellicht wat minder intensief dan dat van het spuitpoeder; als positief punt staat
er echter tegenover dat de vloeibare formulering wat minder kans op verruwing
geeft op daarvoor gevoelige appelrassen.
Een middel op basis van een mengsel van oxythiochinox en een ander chinoxalinederivaat gaf een redelijke bestrijding van meeldauw, hoewel het niveau van de beide
standaardmiddelen niet werd bereikt. Overigens heeft het middel evenals oxythio
chinox het nadeel dat een te frequent aantal bespuitingen kan leiden tot een ver
sterkte bladafval en toename van de vruchtverruwing.
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b. Invloed van de spuittechniek bij de bestrijding van appelmeeldauw.
Daar in de praktijk vaak twijfel geuit wordt t.a.v. de juistheid van de officieel
geldende gebruiksaanwijzingen, voor het geval men de betreffende middelen toepast
met nevel- of snelspuiten, werd een op deze vraagstelling gerichte proef opgezet.
Hierbij werd met één middel gewerkt, nl. dinocap spuitpoeder op de volgende wijze.
Bespuitingen werden uitgevoerd om de ca. 10 dagen.
200 1/ha
A dinocap nevelen
750 l./ha
B
„
snelspuit
1000 1/ha
C
,,
snelspuit
D
,,
slangenspuit ca. 3000 1/ha

in
in
in
in

1 %
0,2%
0,2%
0,1%

2
1,5
2
3

kg
kg
kg
kg

middel/ ha
middel/ha
middel/ha
middel/ha

Het aantastingsniveau was in deze proef niet bijzonder hoog. De opgetreden ver
schillen in effekt bij de diverse behandelingsmethodieken zijn dan ook gering. De
enige conclusie, die getrokken mag worden is, dat de hoeveelheid actieve stof per ha
bepalend lijkt te zijn voor het bestrijdingseffekt. De gebruikte hoeveelheid water
speelt waarschijnlijk een ondergeschikte rol, hoewel dit niet met zekerheid kon worden
vastgesteld. Het staat zonder meer vast, dat de orthodoxe wijze van werken met de
slangenspuit het beste resultaat heeft gegeven. Met deze manier van werken werd
echter IK X zoveel actieve stof gebruikt dan bij de Objekten A en C, resp. nevelen
en snelspuiten.
Tussen nevelen en snelspuiten kon in principe geen verschil in effekt worden
vastgesteld, mits de dosering maar niet verlaagd werd, zoals bij objekt B. Ter illustra
tie volgen de verzamelde gegevens t.a.v. meeldauwaantasting op het blad, uitgedrukt
in percentage bladeren met meeldauwaantasting.
29/6
A 3,9%
B 5,0%
C 3,5%
D 0,9%
B. M i d d e l e n

15/7
5,3%
10,1%
5,3%
2,5%
tegen

19/8
6,1%
8.4%
6,0%
1,7%
schurft

op

appel

(Venturia inaequalis
(Cke.) Wint.)

a. Het programma van toetsing was vooral gericht op middelen, die naast een werking
tegen schurft tevens een effekt hebben ten aanzien van de symptomen van mangaangebrek in het blad. Bij de tot voor kort voorhanden zijnde middelen had toepassing
alleen zin in die gevallen waar mangaangebrek in ernstige mate optrad en tot oogstverlies aanleiding gaf, omdat de betreffende middelen zelve niet geheel vrij
waren van ongunstige neveneffekten t.a.v. vruchtzetting en vruchtverruwing, vooral
niet wanneer men ze te vaak en te lang toepaste. Een bespuitingsschema waarbij
genoemde middelen niet meer dan 3 X toegepast werden (bijv. éénmaal voor de
bloei en tweemaal in en nà de bloei) gaf in het verleden in het algemeen verant
woorde resultaten, doch bij langer voortgezette bespuitingen trad vaak een sterke
vruchtrui en sterke vruchtverruwing op.
Bij de nieuw aangeboden middelen lag de gedachte ten grondslag de hiervoor
vermelde ongunstige neveneffekten van dit soort mengsels met mangaanhoudende
dithiocarbamaten t.a.v. vruchtzetting en vruchtkwaliteit zo veel mogelijk te elimineren.
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De invloed op de vruchtzetting kon in 1964 niet betrouwbaar genoeg worden vast
gesteld, omdat de vruchtzetting in dat jaar zeer overvloedig was waardoor eventueel
aanwezige verschillen niet duidelijk genoeg aan de dag traden. Wel werden er
verschillen gevonden in vruchtverruwende eigenschappen tussen de diverse onder
zochte mengsels. Vooral met betrekking tot de verruwing rond de vruchtneus waren
de verschillen vrij groot, waarbij de conclusie getrokken kon worden, dat het al of
niet aanwezig zijn van ferbam in deze mengsels van doorslaggevende betekenis is
geweest.
De beide standaardmiddelen, waarin ferbam nog als component was opgenomen
gaven meer verruwing dan de nieuw aangeboden middelen zonder ferbam.
Het effekt van praktisch alle middelen t.a.v. de zg. Mn-gebreksverschijnselen in
het blad, was goed. Er traden wel kleine graduele verschillen op afhankelijk van het
gehalte aan manefo, resp. manam in deze preparaten maar deze verschillen waren
echter voor de praktijk van geen belang.
Ongetwijfeld zullen de resultaten van deze proeven aanleiding geven tot het herzien
van de samenstelling van bestaande middelen op dit gebied.
b. Onderzoek naar de mogelijkheden van curatieve toepassing van dithianon.
In aansluiting op proeven van 1962 en 1963, die het trekken van een betrouwbare
conclusie niet toelieten, omdat het aantastingsniveau in die jaren zeer laag was, werd
in 1964 nogmaals een proef uitgevoerd. Hoewel ook in deze proef niet veel aan
tasting is opgetreden, werd toch wel de gewenste informatie verkregen. Ongetwijfeld
gaf org. kwik de beste curatieve werking, gevolgd door dodine. Evenals in vorige
jaren trad bij bespuitingen met dodine weer een relatief sterke vruchtverruwing op.
Dithianon had in de gebruikte dosering van 0,07% een minder goed curatief
effekt; we betwijfelen of het effekt bij een hoog aantastingsniveau wel aanvaardbaar
voor de praktijk zou zijn geweest, althans bij toepassing 72 uur na begin infektie.
Ook bij toepassing van het middel 48 uur na het begin van de infektie bleef de
werking van dithianon wat achter bij die van organisch kwik en dodine. Het middel
biedt dan ook niet zeer veel mogelijkheden voor een curatieve toepassing direct na
het tot stand komen van een infektie.
C.

Middelen tegen bodemschimmels enz.; onderzoek van
nieuwe grondontsmettingsmiddelen met fungicide wer
king

De drie uitgevoerde proeven wettigen de conclusie, dat het middel methylbromide,
toegepast onder een plastic afdekking van de grond voor de ontsmetting van zaaibedden,
in de boomkwekerij zeer goede perspectieven biedt. Naast een goed effekt tegen kiemschirnmels die de zg. „omvalziekten" veroorzaken, o.a. Pythium spec, werd tevens een
zeer aantrekkelijke onkruidbestrijding verkregen.
Eén van de proeven geeft echter een duidelijke aanwijzing, dat na de grondbehandeling
niet te spoedig gezaaid mag worden. Een wachttijd van 10 à 14 dagen lijkt zeker niet
overbodig om onder alle voorkomende omstandigheden, o.a. op humeuze zandgronden
of relatief zware gronden, een voldoend veilige toepassing te waarborgen. Wanneer kort
nà de toepassing de temperatuur sterk daalt, bijv. tot dichtbij 4° of lager, moet eveneens
met een belangrijke verlenging van de wachttijd rekening gehouden worden, zeker tot
3 weken.
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2.

A.

Insekticiden

Middelen tegen bladluizen

De werking van een aantal organische fosforverbindingen, in hoofdzaak bestemd voor
gebruik tegen diverse fruitteeltinsefcten werd getoetst t.a.v. Aphis pomi. De ervaring
heeft geleerd, dat deze soort relatief ongevoelig is. Middelen die een goed effekt hebben
tegen dit dier, bleken steeds een goede werking te hebben tegen andere fruitbladluizen.
Een goede werking tegen Aphis pomi hadden o.a. middelen op basis van formothion,
phosalone en „Bidrin'W. Bromofos gaf een niet voldoende doding van Aphis pomi;
tegen andere, relatief gemakkelijk te bestrijden dieren als zwarte boneluis op bonen en
de appel-grasluis kan wel een voor de praktijk aanvaardbaar effekt verwacht worden.
Evenmin geheel afdoende tegen Aphis pomi werkte de standaard azinfos-methyl en een
middel op basis van methoxy thiadiazol-(3H)-onyl-methyl fosforodithioaat („Supracid").
T.a.v. azinfos-methyl is dit een bekende ervaring. Met dit middel bereikt men even
min als met middelen op basis van parathion, diazinon en malathion een afdoend effekt
t.a.v. Aphis pomi midden in de zomer; in het vroege voorjaar geven genoemde middelen
in het algemeen wel een voor de praktijk verantwoord effekt.

Bladluizen (diverse soorten) in teelten onder glas
Enige proeven werden uitgevoerd met het doel na te gaan in hoeverre met grote
lindaan rooktabletten (1 tablet bestemd voor 200 à 300 m3 kasruimte) in grote ruimten
als „warenhuizen" een verantwoord effekt verkregen kan worden. In het voorgaand
seizoen was gebleken dat bij toepassing van genoemd type tabletten in kassen van ca
600 m3 (2 stuks op 500 à 600 m2) een onvoldoende werking verkregen werd tengevolge
van onvoldoend regelmatige verdeling van de rook. Kleinere tabletten leverden bij een
lagere dosering in de ruimte in dergelijke kassen in de meeste gevallen een belangrijk
beter effekt (bijv. 6 tabletten à 2 gr actief in een kas van 600 m3).
De hiervoor vermelde relatief grote lindaan rooktabletten gaven in warenhuizen, in
tegenstelling tot de ervaring in de kassen in 1964 een bevredigende werking t.a.v. voor
lindaan gevoelige bladluizen.

B. M i d d e l e n

tegen

bloedluis

(Eriosoma

lanigerum

Hausm.)

Het standaardmiddel diazinon voldeed relatief goed. Het carbamaat („Undeen") toe
gepast in 0,1% voldeed wat minder goed. Een en ander was aanleiding de aanbevolen
gebruiksdosis te verhogen tot 0,125%. Met deze verhoging zal zonder twijfel het niveau
van diazinon bereikt kunnen worden. Eerder uitgevoerde proeven met hogere doseringen
(0,15 en 0,2%) gaven steun aan deze verwachting.
Een nieuwe org. fosforverbinding verwant aan dimethoaat, bleek geen perspectieven
te bieden tegen bloedluizen.
Opnieuw kon bevestigd worden, dat na toepassing van de org. fosforverbinding
vamidothion in de voorzomer de bloedluispopulatie opvallend lang op een zeer laag
niveau blijft.
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C.

T o e t s i n g m i d d e l e n t. a. v. d i v e r s e f r u i t i n s e k t e n

Appelzaagwesp (Hoplocampa testudinea Kl)
Overeenkomstig de ervaring in vorige jaren bleek bij alle proeven dat een tijdig uitge
voerde bespuiting met het standaardmiddel lindaan de meeste kans op succes biedt.
Enige nieuwe org. fosforverbindingen, toegepast direct na het uitkomen van de eerste
larven gaven een verantwoord effekt; o.a. een middel op basis van formothion en het
merkmiddel „Bidrin".
Het aantal door zaagwesp (licht) beschadigde vruchten is bij een dergelijke toepassing
in het algemeen wat groter dan bij de hiervoor vermelde toepassing van lindaan.
Rupsen in de fruitteelt:
Vruchtbladroller (Adoxophyes reticulana Hb.) en fruitmot (Enarmonia pomonella L.)
Tengevolge van de weinig omvangrijke vluchten van volwassen dieren gedurende de
zomermaanden van 1964 was de activiteit van genoemde dieren vrijwel overal in Neder
land gering; de verrichte proeven gaven daardoor weinig illustratieve resultaten te zien.
Het standaardmiddel azinfos-methyl gaf evenals voorgaande jaren een zeer goede wer
king te zien. Een nieuwe org. fosforverbinding van Zwitserse origine (merknaam
„Supracid") gaf een vrijwel vergelijkbaar effekt. De overige voor dat doel toegepaste
organische fosforverbindingen voldeden in het algemeen minder goed, waardoor ze voor
deze toepassing niet in aanmerking lijken te komen.
Wintervlinder (Operophtera brumata L.)
Een proef werd uitgevoerd met enige formuleringen van carbaryl en DDT ter onder
steuning van de in het laboratorium verkregen gegevens met betrekking tot relatief
grote verschillen in werking tegen genoemde insekten bij enige formuleringen toegepast
met eenzelfde hoeveelheid actieve stof.
In genoemde proeven tegen wintervlinder gaf DDT in het algemeen een wat betere
werking dan carbaryl. De in het laboratorium aan de dag getreden verschillen bij enige
formuleringen, kwamen bij de toepassing onder praktijkcondities niet tot uiting.
Een tweede proef werd uitgevoerd tegen de tweede zomergeneratie van de vruchtbladroller. Er werd éénmaal gespoten op een tijdstip dat de eerste rupsjes verschenen.
De waargenomen verschillen in effekt zouden wellicht verklaard kunnen worden door
verschillen in werkingsduur van de middelen. Tussen beide getoetste DDT formuleringen
werd een verschil in werking gevonden; de beide formuleringen van carbaryl gaven een
dergelijk verschil niet te zien.
D.

T o e t s i n g m i d d e l e n t e g e n b o d e m i ns e k t e n

a.

koolvlieg (Chortophila brassicae Bouché en C. floralis Fall.)

b.

uievlieg (Hylemya antiqua Mg.)

c.

wortelvlieg (Psila rosae F.)

De duidelijke toename van de resistentie-ontwikkeling t.a.v. gechloreerde koolwater
stoffen en verwante middelen (aldrin, dieldrin, heptaohloor en chloordaan) in de meeste
teeltgebieden van uien, wortelen en kool in de laatste 2 tot 3 jaren heeft geleid tot een
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groot aanbod van middelen die als alternatief voor de hiervoor vermelde middelen zou
den kunnen dienen. Op vele plaatsen geven deze gechloreerde koolwaterstoffen in tegen
stelling tot vroeger thans geen verantwoorde bestrijding meer. De werking is vergeleken
met onbehandeld vaak zeer gering.
Bij de toetsing van de nieuwe middelen die alle tot de groep van de org. fosforver
bindingen behoren viel het sterk op, dat bij de drie bodemvliegen een groot verschil in
gevoeligheid aan de dag trad t.a.v. diverse typen org. fosforverbindingen, terwijl in het
verleden met de genoemde gechloreerde koolwaterstoffen met eenzelfde dosis ongeveer
een gelijk bestrijdingsniveau bereikt werd. De verschillen in gevoeligheid zijn bij be
paalde type middelen zodanig groot, dat toepassing tegen bijv. wortelvlieg wel perspectief
biedt terwijl het middel in eenzelfde dosis volkomen onvoldoende werkt tegen uie- en
of koolvlieg. Dit is o.a. het geval met prothoaat; carbofenothion 6 kg/ha geeft een
redelijk effekt tegen uievlieg, maar werkt onvoldoende tegen wortelvlieg.
Enkele andere typen organische fosforverbindingen, o.a. diazinon geven zowel t.a.v.
uievlieg als wortelvlieg een verantwoord effekt.
a.

Koolvlieg

Uit eigen proeven en proeven van andere instanties bleek overtuigend dat de meeste
org. fosforverbindingen die bruikbaar zijn voor de bestrijding van wortel- en uievlieg
een onvoldoende effekt geven t.a.v. koolvlieg. Niet bruikbaar bleken o.a. parathion,
diazinon, malathion, dimethoaat, prothoaat, carbofenothion en ethion. Zelfs met een
herhaalde toepassing (tot 4 X toe) was het effekt vaak onvoldoende.
Enige nieuwe org. fosforverbindingen o.a. een middel op basis van chloorfenvinfos
(merknaam „Birlane") en 5081/5082 gaven een goede bescherming t.a.v. de koolvliegaantasting, Hierdoor werden goede alternatieven verkregen om het hoofd te bieden aan
de toenemende resistentie van de koolvlieg tegen gechloreerde koolwaterstoffen. In
twee van de drie proeven trad een zeer duidelijke resistentie op (Leeuwarden - Venlo),
de derde proef (Groningen) was twijfelachtig op dit punt.
b.

Uievlieg

Een drietal proeven werd uitgevoerd, waarbij zaadbehandelingen, volveldsbehandelingen en rijenbehandelingen met granulaten in één schema werden verwerkt.
Twee van de proeven werden aangelegd op speciaal hiervoor uitgezochte percelen in
ZW Nederland, waarop in 1963 eveneens uien werden geteeld; de derde proef werd
uitgevoerd in een praktijkperceel in Friesland. Alleen de eerstgenoemde proeven laten
het trekken van een conclusie toe.
De uitkomsten van de proeven in ZW Nederland zijn niet steeds gelijk, hetgeen met
een nogal grillig optredend insekt als uievlieg ook wel te verwachten is. Een totaal aantal
proeven van drie lijkt ons dan ook bij dit insekt te gering om middelen voldoende
kritisch te kunnen beoordelen).
Zonder twijfel kon worden vastgesteld dat op beide proefvelden in ZW Nederland
een zeer sterke resistentie tegen gechloreerde koolwaterstoffen aanwezig was. Met een
dieldrinzaadbehandeling werden percentages uitval door uievlieg verkregen van resp.
70% en 90%. De als alternatief in de proeven opgenomen zaadbehandeling met de
organische fosforverbinding „Phosalone" voldeed in een van de proeven (Heinkenszand)
zeer goed; in de andere proef (Kruisland) was het uiteindelijk resultaat niet veel beter
dan dat van een dieldrin-zaadbehandeling als gevolg van een korte werkingsduur van het
middel.
84

Volveldsbehandelingen
Het best voldeed het voor dit doel goedgekeurde middel diazinon in een dosering van
6 kg actief/ha. Niettemin moet ook bij dit advies rekening worden gehouden met een
percentage uitval van plm. 20%, zodat zeker behoefte blijft bestaan aan nog actievere
middelen.
Van de beproefde middelen kan gezegd worden, dat prothoaat in 6 kg actief/ba te
weinig actief is; hetzelfde geldt in feite voor carbofenothion. In de beproefde doseringen
bleven de middelen ethion (4% kg actief/ha) en chloorfenvinfos (4 kg actief/ha) ten
achter bij diazinon. Het lijkt echter zeker verantwoord het onderzoek met hogere dose
ringen voort te zetten.
Rijenbehandelingen met granulaten
Daar de wijze van toepassing bij deze formulering nog geperfectioneerd moet worden
kan nog niet tot een toelating van deze middelen geadviseerd worden. Verder onderzoek
is echter zeer gewenst en zeer zeker verantwoord. Een vergelijking van de in de PDproeven verkregen resultaten met die van de S.N.U.I.F. bv. geeft aanleiding tot de
conclusie, dat wanneer de korrels te dicht bij het zaad terechtkomen rekening gehouden
moet worden met groeiremming (proeven SNUIF); des te verder de korrels van het zaad
af terecht komen des te geringer wordt het effekt (PD proeven). Veelbelovend bleken
middelen op basis van dichlofenthion en chloorfenvinfos, de middelen ethion en carbo
fenothion boden in de gebruikte formuleringen geen perspectief.
c. Wortelvlieg
1. Wortelvlieg (zomerwortelen)
Van de drie uitgevoerde proeven gingen er twee verloren als gevolg van het ont
breken van aantasting. De overgebleven proef geeft weliswaar vrij betrouwbare
uitkomsten, doch gezien de summiere ervaring lijkt het gewenst in 1965 meer erva
ring op te doen met de betrokken middelen.
De middelen werden onderzocht in een relatief lage dosering van 4 kg actief/ha,
omdat de proef uitgevoerd werd op een weinig humeuze zandgrond, terwijl de groei
periode vrij kort was (3 maanden).
Kort samengevat luidt de conclusie als volgt:
De middelen diazinon, prothoaat, chloorfenvinfos en 5081 vlb. voldeden goed.
Voor carbofenothion bleek een dosering van 4 kg actief/ ha te marginaal, ethion
voldeed in deze dosering nog minder goed.
2. Wortelvlieg (winterwortelen)
De proeven werden als volgt opgezet: De preventieve grondbehandeling werd
uitgevoerd met diverse granulaten (rijenbehandeling), waarna op de helft van de
veldjes nog een gewasbehandeling werd uitgevoerd (plm. 2 maanden na zaaien) met
diazinon vlb. (6 kg actief/ha in 2000 ltr water). Als standaard fungeerde een pre
ventieve volveldsbehandeling met diazinon, eveneens gedeeltelijk gevolgd door een
gewasbehandeling. Tenslotte werd ook de helft van "onbehandeld" plm. 2 maanden
na het zaaien gespoten met diazinon in bovenvermelde dosering.
De aantasting is in alle proeven vrij laat opgetreden, zodat de preventieve grond85

'behandeling in feite overbodig is geweest en alleen een gewasbehandeling voldoende
was om de aantasting tot een minimum te beperken. Verschillen in werking van de
preventief toegepaste middelen waren dan ook in onvoldoende mate te beoordelen.
De werkingsduur van een preventieve grondbehandeling sec, bleek echter in alle
gevallen ontoereikend om het gewas gedurende de gehele groeiperiode te beschermen.
Daar een grondbehandeling + gewasbehandeling waarschijnlijk niet steeds vol
doende veiligheid biedt met betrekking tot de gestelde residu-toleranties bij de oogst,
is het zinvol nader te onderzoeken in hoeverre de preventieve grondbehandeling
achterwege zou kunnen blijven; het middel ligt toch meestal een maand nutteloos in
de grond, omdat de vliegen op het tijdstip van zaaien nog niet actief zijn.
Een juist geplande eenmalige gewasbehandeling zou wellicht toereikend kunnen
zijn om de verdere groeiperiode van een gewas winterwortelen te overbruggen, waar
door aan de gestelde eisen t.a.v. het residu bij de oOgst beter voldaan kan worden.
Wanneer een dergelijke behandeling niet toereikend zou zijn, bijv. bij zeer lang te
velde staande gewassen op sterk humeuze gronden, zou dan wellicht nog een aan
vullende relatief laat uitgevoerde gewasbehandeling kunnen geschieden met een zeer
weinig giftig middel, of met een middel dat in het gewas een zeer korte levensduur
heeft. Onderzoek ten aanzien van de laatste punten heeft in 1965 plaats.

3.
A.

Acariciden

Fruitspint in buitenteelten (M e t a t e t r a n y c h u s u l m i Koch)

Een voortzetting van het onderzoek met een „verbeterde" formulering van een middel
op basis van polybutenen leidde evenals de proeven van 1963 met overeenkomstige
middelen tot mislukkingen. Genoemde middelen zouden als plakmiddel werken. Zowel
bij spuiten als nevelen bleek dat plakeffekt niet toereikend om de periode van het uit
komen van de wintereieren te overbruggen. Zelfs met een nabehandeling, 14 dagen na
de eerste, werd geen bevredigend bestrijdingsniveau verkregen.
In de meeste proeven, uitgevoerd in of kort na de bloei, viel het effekt van een
standaardmiddel op basis van chloorbenside bijzonder tegen. Vrij zeker speelt een toe
nemende resistentie t.a.v. dat type middel hierbij een rol. Met ovo-larviciden op basis
van tetrasul, toegepast onder dezelfde omstandigheden, werd op genoemde proefvelden
wel een goed effekt verkregen. Enige nieuwe middelen op basis van mengsels van eniger
mate verwante type middelen voldeden zeer goed, in het bijzonder een middel op basis
van bis-chloorfenylethanol en CPAS (chloorfenyl-trichloorfenylazosulfide).
Ook bij populaties die een resistentie ontwikkeld hadden t.a.v. chloorbenside en
chloorfenson werd met laatstgenoemd type middelen een goed effekt verkregen.
De hiervoor vermelde nieuwe middelen gaven bij toepassing later in de zomer, op
populaties waarin alle stadia van het spint vertegenwoordigd waren, eveneens een zeer
goed effekt te zien. De middelen hadden evenals de standaard op basis van dicofol een
voldoend lange werking om een generatie volledig te „overbruggen".
B.

Spint in glasteelten

Tetranychus urticae Auct op roos
Een tweetal proeven werd uitgevoerd in het district Aalsmeer waarbij enige middelen
o.a. een vloeibare formulering van binapacryl gespoten werden met een relatief hoge druk
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en een respectabele hoeveelheid water, nl. ca 10.000 1/ha. Hierbij werd de bladmassa
zowel aan de onderzijde als van boven geraakt. Ter vergelijking was een objekt opge
nomen dat met een overeenkomstige hoeveelheid water (zonder middel) behandeld werd.
De behandeling met water alleen gaf althans bij een eenmalige behandeling een beslist
onvoldoende effekt. Met een regelmatig herhaalde behandeling is het mogelijk de aan
tasting binnen de perken te houden. Volledig bevredigende alternatieven voor laatst
genoemde behandeling zijn voor de praktijk nauwelijks voorhanden.
De vloeibare formulering van binapacryl gaf een redelijk goede, doch geen afdoende
bestrijding. De kans op schade aan het gewas bleek vrij groot. In de uitgevoerde proeven
manifesteerde deze schade zich in de vorm van een bladverbranding. De ervaring heeft
geleerd dat in dergelijke gevallen de voor een goede spintbestrijding zo nodige herhaling
van de behandeling funeste gevolgen kan hebben voor het gewas (zeer veel bladval).
Een nieuw spuitpoeder, op basis van een carbamaat („5024") gaf eveneens een redelijk
goede, doch evenmin een afdoende bestrijding; een nadeel is zonder twijfel, dat met dit
spuitpoeder een hinderlijk zichtbaar residu wordt verkregen. Er werd geen schade aan
het gewas waargenomen.
Een aerosol op basis van bis-chloorfenylethanol leek voor de bestrijding van spint op
pruim en perzik mogelijkheden te bieden. Op komkommer was de phytotoxische wer
king daarentegen zodanig dat het middel weinig perspectieven lijkt te hebben voor een
brede praktijk toepassing.
De keuring van een rookmiddel op basis o.a. van tetrasul en een org. fosforverbinding
kwam niet geheel tot zijn recht, omdat de brandbaarheid van het betrokken rookmengsel
in een aantal gevallen nogal wat te wensen over liet. Een kritisch oordeel t.a.v. de wer
king van het middel was gezien de summiere gegevens niet mogelijk.

4.
Toetsing van middelen
m o e h e i d")

Nematiciden

tegen vrij

l e v e n d e a a l t j e s („b ode m-

In 1963 werd een viertal proeven opgezet, waarvan twee in de boomkwekerij, één in
de aardbeiteelt en één onder glas op tomaat. De proeven in de boomkwekerij geven aan
leiding tot de volgende conclusie.
Van de nieuwe, voor onderzoek aangeboden middelen biedt methylbromide goede
perspectieven (toepassing onder plastic). Naast een goede bestrijding van aaltjes, is de
uitstekende bestrijding van onkruiden één van de meest aantrekkelijke zijden van dit
middel. Een ontsmetting in het najaar verdient wellicht de voorkeur boven een ontsmet
ting in het voorjaar; met name werd bij een voorjaarsbehandeling schade geconstateerd
bij appeltype VII (11 dagen na behandeling op een relatief humeuze dalgrond).
De gehalveerde doseringen van DD en metam resp. 30 ml/m2 en 50 ml/m2 bieden
wellicht goede mogelijkheden. Hoewel in vergelijking met de normaal aanbevolen dose
ringen van deze middelen een minder goede aaltjesbestrijding wordt verkregen, met
name van Pratylenchus en Tylenchorynchus lijkt het rendement van de behandeling voor
de praktijk verantwoord. Een voordeel van deze lage doseringen is, dat de kans op
schade aan het gewas als gevolg van het feit, dat de middelen niet tijdig genoeg uit de
grond verdwenen zijn, zeer zeker wordt verminderd. Ook dit jaar werd dit bij geplante
gewassen als appeltype VII weer duidelijk gedemonstreerd. Daar men in de boom
kwekerij tegenwoordig vrij veel vruchtwisseling toepast met niet boomkwekerijgewassen
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is een meerjarig effekt van een grondontsmetting dat met de vroeger aanbevolen dose
ringen van DD en metam kon worden bereikt, minder urgent geworden.
Aardbeiteelt
De bereikte resultaten geven een bevestiging van de reeds getrokken conclusies t.a.v.
de ervaringen in de boomkwekerij. Kort samengevat kan gesteld warden, dat methyl
bromide zeer goede perspectieven biedt. DD voldeed over het algemeen beter dan
metam; het effekt van de lage doseringen van beide was in principe gelijk aan dat van
de hoge doseringen.
Tomaat
Er werd een vergelijking gemaakt tussen het effekt van methylbromide bij toepassing
onder plastic in een relatief hoge dosering van 100 gr/m2 en het effekt van een behan
deling met DD in 60 ce/m2. De praktijkbehandeling met een mengsel van chloorpikrine
+ ethyleenbromide werd eveneens in de vergelijking betrokken.
De conclusie moet luiden, dat de relatief dure toepassing van methylbromide nog niet
kan concurreren met de algemeen toegepaste praktijkbehandeling. De knolbestrijding
was bij methylbromide ongetwijfeld beter; t.a.v. het hoofdprobleem, nl. de kurkwortelbestrijding, was het effekt van methylbromide zeker niet beter dan dat van chloorpikrine.

VELDONDERZOEK VAN HERBICIDEN
(P. Zonderwijk en G. H. Rietveld)
Bij de bespreking van de resultaten, die in 1964 met voor de keuring aangeboden
onkruidbestrijdingsmiddelen werden verkregen, wordt een indeling hiervan naar het
tijdstip van toepassing aangehouden.

1.

Middelen, die direkt of hoogstens enkele dagen na het zaaien zijn toegepast

a. l i n u r o n ( = d i c h l o o r f e n y l - m e t h o x y - m e t h y l u r e u m )
Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in %-l kg/ha kort na het zaaien
van stambonen toegepast, op een moment, dat kon worden aangenomen dat het zaaibed
voldoende was bezakt. De onkruiddodende werking viel tegen — in het bijzonder die op
straatgras —• terwijl bij de conservenrassen sprake was van enige oogstderving. De reeds
bestaande toelating voor dit middel kon derhalve niet met de toepassing in conservenstambonen worden uitgebreid, desgewenst uitsluitend in droog te oogsten bonen op
zware humusrijke gronden.
Voor de toepassing in aardappelen zij verwezen naar punt 2 en voor de toepassing
in tulpen naar punt 3.
b.

cyclohexyl-trimethyleen-uracil

Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in 1,6-2,4 kg/ha 3-5 dagen na het
zaaien van bieten verspoten op bezakt zaaibed. Op lichte, humusarme grondsoorten
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werd de laagste dosis; op alle andere grondsoorten de hoogste dosis toegepast. De on
kruiddodende werking was in het algemeen goed; er werd echter — vooral op de zwaar
dere grondsoorten — vrij veel schade vastgesteld. Het middel kon derhalve in deze
dosering niet voor een toelating in aanmerking komen.
Voor de toepassing in combinatie met een contactherbicide zij verwezen naar punt 2.

c. O M U +

BiPC

Ter bestrijding van zaadonkruiden werd dit middel in 1 kg/ha enkele dagen na het
zaaien van spinazie (niet voorgekiemd) toegepast. De onkruiddodende werking was goed
terwijl het gewas niet nadelig werd beïnvloed. Voor een goede werking van dit middel
is de aanwezigheid van voldoende vocht in de bouwvoor echter noodzakelijk. Het middel
kon voor een toelating worden voorgedragen, echter uitsluitend voor gebruik in nietvoorgekiemde spinazie.
d. b r o o m f e n y l - m e t h y l - m e t h o x y u r e u m
Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in lJ^-2 kg toegepast in stambonen. De dosering werd aangepast aan het % humus in de grond. De onkruiddodende
werking was, behalve op dalgrond, goed. In alle proeven welke op conservenbonen
werden genomen, bleek de opbrengst echter duidelijk nadelig te zijn beïnvloed. Het
middel kon derhalve niet voor dit doel worden toegelaten.
e. t r i - a l l a a t
Ter bestrijding van wilde haver (Avena fatua L.) in zomertarwe en zomergerst als
mede ter bestrijding van duist (Alopecurus myosuroides Huds.) in wintertarwe, wintergerst en erwten werd dit middel in 1,4-1,9 kg/ha vlak voor of na het zaaien toegepast.
Bij de bestrijding van wilde haver in zomergranen en van duist in erwten werd het
middel wèl en bij de bestrijding van duist in wintergraan niet ingewerkt.
Bij de bestrijding van wilde haver werd de werking van tri-allaat vergeleken met die
van di-allaat. Tri-allaat zou minder fytotoxisch werken op het gewas. De onkruiddo
dende werking van beide produkten bleek in deze proeven identiek. De opbrengstuit
slagen toonden echter teveel tegenstrijdigheden om op grond van deze proeven een
duidelijk oordeel te kunnen baseren. Het onderzoek zal derhalve moeten worden voort
gezet.
Dezelfde twee middelen werden in erwten ter bestrijding van duist getoetst. Zowel
qua onkruiddodende werking als qua schijnbare invloed op het gewas ging de voorkeur
uit naar het reeds voor dit doel goedgekeurde produkt.
Bij de bestrijding van duist in wintergranen werd uitsluitend tri-allaat toegepast op
twee verschillende tijdstippen, n.l. vlak voor of na het zaaien èn enige tijd na het zaaien
op een moment, dat de allereerste duistplantjes zichtbaar waren. In dit laatste geval was
in de meeste proeven ook het gewas reeds opgekomen. Uit het oogpunt van duistbestrijding was geen voorkeur tussen beide tijdstippen van toepassing uit te spreken. Uit de
opbrengstuitslagen kwam echter de tendens naar voren dat toepassing enige tijd na het
zaaien het schaderisico verkleint. Het middel kon voor dit doel worden toegelaten waar
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bij het tijdstip van toepassing werd gesteld vanaf 1 week na het zaaien tot het moment
dat de allereerste duistplantjes zichtbaar worden.
f. t r i a z i n e - d e r i v a a t +

IPC

Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in 4 kg/ha 3 à 5 dagen na het
zaaien van bieten toegepast. De onkruiddodende werking stelde echter teleur, zodat dit
middel niet voor dit doel kon worden toegelaten.

2.

Middelen, die kort vóór de opkomst van een gewas zijn toegepast

a. l i u u ro n ( = d i c h l o o r f e n y l - m e t h o x y - m e t h y l u r e u m )
Ter bestrijding van in aardappelen dikwijls veelvuldig optredende zaadonkruiden werd
dit middel in 1-134 kg/ha kort voor het doorbreken van het gewas verspoten, waarbij
de dosering werd aangepast aan het humusgehalte van de grond. Het middel voldeed
zowel qua onkruiddoding als qua beïnvloeding van het gewas goed, zodat het voor een
toelating in aanmerking kon komen. In het algemeen zal met een dosering van 1 kg/ha
kunnen worden volstaan.
b. d i e t h y l d i x a n t h o g e e n g e m e n g d m e t c y c l o h e x y l trimethyleen-uracil
Beide middelen werden op het veld gemengd en ter bestrijding van zaadonkruiden in
resp. 6 kg en 1,2 kg/ha toegepast enkele dagen voor de opkomst van bieten. Op het
moment van uitvoering was in de meeste proeven nog geen of praktisch geen onkruid
aanwezig, zodat de werking van het contactherbicide niet tot zijn recht kon komen. De
werkingsduur van deze combinatie stelde teleur zodat dit mengsel niet voor een toelating
in aanmerking kon komen.
c. p y r a z o n +

BiPC

Ter bestrijding van zaadonkruiden in zaaiuien werd dit middel in 1,8 kg/ha enkele
dagen voor de opkomst van het gewas toegepast. De onkruiddodende werking was heel
goed. In een enkele proef werd echter enige schade waargenomen. Mede op grond van
de door de S.N.Ui.F. met dit middel verkregen resultaten kon het toch voor een beperkt
areaal worden toegelaten. Het verdient echter aanbeveling op zeer lichte grondsoorten
de dosering terug te brengen tot 1,4 kg/ha.
Voor de toepassing over het gewas zie men onder punt 3.
d. c h l o o r f e n y l - m e t h y l - i s o b u t i n y l u r e u m
Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden toegepast kort voor de opkomst
van mais, aardappelen en conservenerwten in 2 kg/ha. In mais stelde het effekt in ver
gelijking met het standaardmiddel teleur, zodat het voor dit gewas niet kon worden
toegelaten.
In aardappelen was de onkruiddodende werking in het algemeen gesproken beter
dan in de maisproeven, doch de opbrengstuitslagen lagen in vergelijking met de standaard
DNOC niet gunstig. Derhalve kon het middel op grond van deze gegevens nog niet voor
dit gewas worden toegelaten.
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In conservenerwten was de onkruiddoding goed, doch viel de fytotoxiciteit tegen.
Derhalve kon het middel ook voor dit doel niet worden toegelaten.
e. m o n o - l i n u r o n ( = c h l o o r f e n y l - m e t h o x y - m e t h y l u r e u m )
Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in 1^2-2 kg/ha toegepast in aard
appelen enkele dagen voor het doorbreken. De onkruiddodende werking was zeer goed.
In een enkele proef werd de opbrengst enigermate nadelig beïnvloed. De schade was
echter niet van zodanige omvang, dat het middel hierom moest worden afgekeurd. Wel
verdient het aanbeveling in het algemeen niet meer dan 1^ kg/ha te gebruiken.
f. sec. b u t y l d i n itr of e n y l a c e t a a t + m o n o l i n u r o n
Zowel in erwten als in bonen werd dit middel ter bestrijding van zaadonkruiden in
2-3 kg/ha toegepast. De dosering werd aangepast aan het humusgehake van de grond.
In beide gewassen was de onkruiddodende werking goed en werd slechts in één proef
(bij gebruik van 3 kg/ha) schade aan het gewas geconstateerd.
Op grond van de verkregen resultaten bestond er dan ook geen bezwaar tegen toela
ting van dit middel in beide gewassen. Enige oogstderving bij gebruik van 3 kg/ha
schijnt echter niet geheel uitgesloten te zijn, tenminste voor zover in conservenrassen
wordt gespoten. Droog te oogsten rassen bleken de behandeling nl. steeds zonder schade
te verdragen.
g. b r o o m f e n y l - m e t h y l - m e t h o x y u r e u m
Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in 1H en iy2 kg/ ha in aardappelen
kort voor het doorbreken toegepast.
Qua onkruiddoding bestond tussen de beide doses weinig verschil; beide gaven een
goed en langdurig effekt te zien. In één proef werd enige oogstreduktie waargenomen,
welke merkwaardigerwijze bij gebruik van 1 x/i kg/ha groter was dan bij gebruik van
2Vi kg. Deze uitslag dient derhalve met veel reserve te worden gehanteerd.
Op grond van de verkregen resultaten bestond er dan ook geen bezwaar dit middel
voor dit doel toe te laten. Het verdient in het algemeen aanbeveling met een hoeveelheid
van 1 y?, kg/ha te volstaan. Diverse andere proeven bevestigden deze mening.
h. s e c . b u t y l t e t r a n i t r o d i f e n y l c a r b o n a a t
Een middel op deze basis werd ter bestrijding van zaadonkruiden toegepast in 7 kg/ha
in conservenerwten. Tengevolge van het feit, dat op het moment van toepassing nog geen
of praktisch geen onkruid aanwezig was, viel het resultaat tegen. Mede tengevolge van
de hierdoor ontstane onkruidconcurrentie t.o.v. het gewas viel bovendien de opbrengst
uitslag in enkele proeven nadelig uit. In proeven in voorgaande jaren is echter reeds
voldoende aangetoond, dat bij een succesvolle toepassing het gewas niet nadelig wordt
beïnvloed. Gebruik van dit middel heeft dus alleen dan zin, als op het moment van toe
passing reeds veel onkruidkiemplantjes aanwezig zijn.
i. s i m a z i n + p r o m e t r y n
Ter bestrijding van zaadonkruiden in conservenerwten en aardappelen werd dit middel
in 1,8 kg/ha toegepast. De onkruiddodende werking was in beide gewassen goed. Vooral
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bij de conservenerwten werd in een enkel geval echter enige oogstreduktie vastgesteld.
Hoewel voor dit gewas de bestaande goedkeuring zonder bezwaar kan worden gecon
tinueerd, verdient het aanbeveling op de etiketten te blijven waarschuwen voor een kans
op enige oogstreduktie. De bestaande goedkeuring kan voorts worden uitgebreid met
de toelating in aardappelen. Hierbij behoeft geen waarschuwing op het etiket te worden
vermeld.
j. p r o p a z i n + p r o m e t r y n
Dit gecombineerde produkt werd ter bestrijding van zaadonkruiden in 0,8 kg/ha
toegepast in erwten met karwij als ondervrucht vanaf 1 week na het zaaien tot enkele
dagen voor de opkomst van beide teelten.
De onkruiddoding was zeer goed en van lange duur terwijl noch bij de erwten noch
bij de karwij enige schade werd vastgesteld. In 2 van de 3 proeven vertoonde de karwij
op de met dit middel bespoten veldjes in de nazomer zelfs een betere stand dan op de
rest van het perceel. Het middel kon op grond van deze uitkomsten voor een toelating
in aanmerking komen.

3.

Middelen, die over of onder een gewas, c.q. op grotere onkruiden
of op permanent braakliggend terrein zijn toegepast

a. h e x a h y d r o - m e t h a n o i n d a n y l - d i m e t h y l u r e u m
Ter bestrijding van zaadonkruiden onder heesters, welke tenminste 5 maanden tevoren
moesten zijn geplant, werd dit middel in 1,6-3,2 kg/ha in het voorjaar op "zwarte" grond
toegepast. De onkruiddodende werking stelde teleur, zodat dit middel in de onderzochte
doseringen niet voor een toelating in aanmerking kon komen.
b. p y r a z o n + B i P C
Ter bestrijding van zaadonkruiden in het algemeen en van kruiskruid in het bijzonder
werd dit middel in 1,8 kg/ha toegepast in tulpen op een moment dat de neuzen nog
gesloten waren. Het onkruid mocht echter ten hoogste 3 blaadjes hebben gevormd. In
sommige proeven kwam het onkruid pas zo laat door, dat aan de eis, dat de neuzen der
tulpen nog gesloten moesten zijn niet kon worden voldaan. Derhalve vond de behandeling
op zeer uiteenlopende ontwikkelingsstadia van het gewas plaats. Behalve een wisselvallige
onkruiddoding werd in enkele proeven enige oogstderving vastgesteld. Het middel kon
dan ook niet op de onderzochte wijze voor een toelating in aanmerking komen.
Voorts werd dit middel toegepast in zaaiuien na opkomst van het gewas op een mo
ment, dat de onkruiden nog in kiemplantstadium verkeerden. De lengte der uien varieer
de toen van 2-6 cm.
In vergelijking met de toepassing van dit middel vóór opkomst van de uien (zie 2c)
was de onkruiddodende werking wat minder goed en werkte het middel duidelijk fytotoxischer op het gewas. In alle opzichten moet dus bij zaaiuien aan vroegtijdige toe
passing de voorkeur worden gegeven.
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c. c h l o o r f e n y l - m e t h y l - i s o b u t i n y l u r e u m
Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden toegepast in V/2 kg/ha in mais
op een moment, dat 2-4 blaadjes waren gevormd en in conservenerwten, toen deze 5-10
cm groot waren. In beide gevallen gold als voorwaarde, dat de onkruiden nog in kiemplantstadium moesten verkeren.
In mais was de onkruiddodende werking uitgesproken slecht, zodat het middel ook
op dit tijdstip van toepassing niet voor een toelating kon worden voorgedragen (zie 2d).
In conservenerwten was enerzijds de onkruiddoding te wisselvallig terwijl anderzijds
in enkele proeven zware schade aan het gewas werd toegebracht. Op dit tijdstip van
toepassing waren de resultaten derhalve nog minder goed dan bij vroegtijdige toepassing.
Uiteraard kon het middel ook voor dit tijdstip niet worden toegelaten.
d. I i n u r o n ( = d i c h l o o r f e n y l - m e t h o x y - m e t h y l u r e u m )
Ter bestrijding van zaadonkruiden in zomerwortelen werd dit middel in 1 kg/ha
toegepast op een moment, dat 2-4 blaadjes waren gevormd. Voorwaarde was hierbij dat
de onkruiden nog zeer jong moesten zijn. De onkruiddodende werking stelde teleur
terwijl de stand van het gewas in enkele gevallen te wensen overliet. Op grond hiervan
werd niet toegestaan de bestaande gebruiksaanwijzing, welke een ander tijdstip van
toepassing voorschrijft, te wijzigen (zie ook onder f).
e. m e t h o x y - f e n o x y - f e n y l - d i m e t h y l u r s u m
Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in 2 en 2^ kg/ha toegepast in
zaaiuien, zodra deze het zweepstadium voorbij waren. Voorwaarde was echter, dat de
onkruiden nog in kiemplantstadium moesten verkeren. Teneinde dit te bewerkstelligen
werd voor opkomst van het gewas een bespuiting met diquat uitgevoerd. De onkruid
dodende werking was bevredigend, terwijl geen schade aan het gewas van enige prak
tische betekenis werd waargenomen.
Er bestond dan ook geen bezwaar het middel voor toelating voor te dragen, mits
voldoende toxicologische gegevens beschikbaar zijn.
Voorts werd dit middel in tulpen toegepast ter bestrijding van zaadonkruiden in het
algemeen en kruiskruid in het bijzonder in een hoeveelheid van 2 y2 kg/ ha. De bespui
ting vond plaats na het verwijderen van het winterdek, toen de neuzen ongeveer 2-4 cm
lang waren; gedeeltelijk waren deze reeds open. De onkruiddodende werking liet te
wensen over, terwijl bovendien in proeven op kleigrond de opbrengst nadelig werd
beïnvloed. Het middel kon derhalve niet voor toepassing in tulpen in aanmerking komen.
f. I i n u r o n ( = d i c h l o o r f e n y l - m e t h o x y - m e t h y l u r e u m )
Ter bestrijding van zaadonkruiden in het algemeen en kruiskruid in het bijzonder werd
dit middel in %-l kg/ha toegepast in tulpen op zware grondsoorten op het zgn. "chloorIPC tijdstip". Hoewel de onkruiddodende werking goed was bleek het middel te fytotoxisch te hebben gewerkt op het gewas zodat het niet voor dit doel kon worden toe
gelaten (zie ook onder d).
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g. c h l o o r a m b e n ( = a m i n o d i c h l o o r b e n z o ë z u u r ) + c h l o o r - I P C
Dit middel werd evenals het hiervoor besproken middel ter bestrijding van eenzelfde
onkruidsortiment toegepast in tulpen na het verwijderen van het winterdek op het zgn.
„chloor-IPC tijdstip". De onkruiddodende werking was niet of nauwelijks beter dan
die van chloor-IPC. De schade aan het gewas was echter in diverse proeven groter,
zodat dit middel niet voor een toelating in aanmerking kon komen.

h. p r o p a z i n + p r o m e t r y n
Ter bestrijding van zaadonkruiden en eenjarige grassen werd dit middel in 0,8 kg/ha
toegepast in karwij eind februari-begin maart, eventueel na het afeggen. Het bleek een
specifieke werking op dicotyle zaadonkruiden te hebben. Deze werden nl. zeer goed
bestreden, doch straatgras, dat in het algemeen reeds flink was ontwikkeld, werd beslist
onvoldoende bestreden. De schade aan het gewas was bij vroegtijdige toepassing niet van
enige praktische betekenis; bij te late toepassing ontstond echter duidelijk groeiremming.
Gezien de gunstige werking op dicotyle zaadonkruiden kon dit middel voor een toelating
worden voorgedragen. Op de ongevoeligheid van wat ouder straatgras dient echter op de
etiketten te worden geattendeerd.
i.

simazin

Ter bestrijding van duist (Alopecurus myosuroides Huds.) in wintertarwe en wintergerst werd dit middel in een hoeveelheid van slechts 0,375 kg/ha toegepast in het vroege
voorjaar op een moment, dat de gewassen de groei hadden hervat. Enerzijds stelde de
onkruiddoding op de overwinterde duist teleur, terwijl anderzijds teveel schade (vnl.
wegens onkruidconcurrentie) aan het gewas ontstond. Het middel kon derhalve niet voor
dit doel worden toegelaten.
j.

simazin + een nog niet bekend gemaakt triazine-derivaat

Dit middel werd met hetzelfde oogmerk op dezelfde wijze toegepast als simazin in een
hoeveelheid van 0,8 kg/ha. (hierin bevond zich 0,15 kg/ha simazin). De onkruiddodende
werking was onvoldoende en in de helft van het aantal proeven nog minder goed dan die
van simazin alleen. Ook dit middel kon derhalve niet voor een toelating in aanmerking
komen.
k. c h l o o r f e n y l - d i m e t h y l - v a l e r i a a n a m i d e
Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden toegepast in zomerwortelen op een
moment, dat volop onkruidkiemplantjes aanwezig waren onafhankelijk van het ont
wikkelingsstadium van het gewas. In de proeven kwam dit hierop neer, dat ook de
wortelen op het moment van toepassen reeds in kiemplantstadium aanwezig waren. De
dosering bedroeg 4 kg/ba. De onkruiddodende werking was in alle proeven goed, be
halve op klein kruiskruid. Schade aan het gewas van enige praktische betekenis werd
niet waargenomen. Ook in door het IBS genomen proeven werden goede uitkomsten
geboekt. Het middel kon derhalve voor een toelating in aanmerking komen, mits vol
doende toxicologische gegevens door de fabrikant konden worden overgelegd.
94

1.

atrazin, gemengd met dalapon

Beide middelen werden op twee verschillende wijzen toegepast ter bestrijding van
grassenvegetaties onder minstens 3 jaar oude appelbomen. In één ofojekt werd nl. in de
herfst van 1963 12,75 kg/ha dalapon toegepast, terwijl dit Objekt in het vroege voorjaar
werd herbehandeld met IVi kg/ha atrazin. In het andere objekt werden beide compo
nenten gelijktijdig in de herfst toegepast.
De afzonderlijke toepassing bleek het best te voldoen. De vraag bleef echter open,
of een zo hoge dosering atrazin wel onder alle omstandigheden geheel veilig is voor het
gewas. Hoewel geen bezwaar bestond tegen een toelating van deze toepassing moet het
gebruiksgebied voorshands beperkt blijven tot bepaalde grondsoorten.
m. broom-sec. butyl-methyluracil
Dit middel werd ter bestrijding van, kweekgras toegepast in 1,6 kg/ha onder tenminste
3 jaar oude appelbomen. De bespuiting vond eind maart-begin april plaats. De werking
van dit type herbicide verliep traag, doch was uiteindelijk in vrijwel alle proeven goed
te noemen. Aan de bomen werd geen schade waargenomen. Gezien het karakter van
dit middel zullen eerst in het voorjaar van 1965 verdere waarnemingen op stand van de
bomen moeten worden gedaan alvorens over het voordragen voor een toelating kan wor
den beslist.
Hetzelfde middel werd tevens in doseringen van 3,2 en 6,4 kg/ha toegepast op per
manent braakliggend terrein in het vroege voorjaar vóór de vegetatie uitliep. De resul
taten waren uitstekend. Het genoemde doseringstrajekt dient echter wel te worden aan
gehouden, daar is gebleken dat op zware vegetaties een hoeveelheid van 6,4 kg/ha
noodzakelijk is voor het verkrijgen van een goed resultaat. Voor dit laatste doel kon het
middel zonder bezwaar voor een toelating worden voorgedragen.
n. D N O C - z u u r
Ter bestrijding van dicotyle zaadonkruiden werd een tweetal middelen toegepast in
het vroege DNOC-stadium in winter- en zomergranen. Eén hiervan werd in 1,6 kg/ha
in beide graansoorten verspoten, de dosering van het tweede middel bedroeg resp. 4/<
en 3 3^2 kg/ha. Het eerste middel gaf een teleurstellende onkruiddoding te zien en werkte
bovendien te fytotoxisch op het gewas. Het kon derhalve niet worden toegelaten.
De onkruiddodende werking van het tweede middel was goed terwijl de gewassen niet
nadelig werden beïnvloed. Dit middel kwam derhalve wel voor een toelating in aanmer
king.
o. d i n o s e b + 2, 4 - D t r i e t h a n o l a m i n e zo u t + i s o p r o p a n o l
Dit middel werd in het vroege DNOC-stadium ter bestrijding van dicotyle zaadonkrui
den toegepast in winter- en zomergranen in resp. 4,8 en 4 kg/ha. De onkruiddodende
werking liet niets te wensen over. Het middel bleek echter te fytotoxisch te hebben ge
werkt, zodat het niet voor een toelating in aanmerking kon komen.
p. e t h o x y m e t h y l - d i n i t r o f e n o l
Dit middel werd voor hetzelfde doel en op hetzelfde moment als het voorgaande
getoetst in ca 2,2 kg/ha. De onkruiddodende werking stelde in de wintergraanproeven
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teleur doch was in de zomergraanproeven goed. Zomergerst bleek echter gevoelig te zijn
voor een behandeling met dit middel, terwijl ook in een enkele proef in haver en zomertarwe van enige schade sprake was. Op grond van deze gegevens kon het middel desge
wenst alleen voor toepassing in haver en zomertarwe worden toegelaten, waarbij echter
met enige oogstderving rekening moet worden gehouden.
q. M C P A + d i c a m b a
Ter bestrijding van wortelonkruiden en hardnekkige zaadonkruiden in granen werd in
1964 weer een groot aantal groeistofcombinaties getoetst. Van dit type, dat speciaal
werkzaam is tegen muur, kleefkruid, kamille en veelknopigen, werden twee middelen
onderzocht in doseringen, welke varieerden tussen 0,9 en 1,4 kg/ha. Beide produkten
gaven bij toepassing op een moment dat de wintergranen 12-15 cm en de zomergranen
12-20 cm lang waren een goede onkruiddodende werking te zien doch qua fytotoxische
werking bestond er wel enig verschil.
Eén middel kon voor alle graangewassen worden toegelaten, hoewel met enige oogst
derving rekening moet worden gehouden. Het andere kon alleen voor toepassing in
wintergranen worden toegelaten, evenwel zonder verdere restricties.
r. M C P A + M C P P + d i c a m b a
Dit middel werd voor hetzelfde doel als de hiervoor besproken combinaties in winter
en zomergranen bij 12-15 cm lengte toegepast. De onkruiddodende werking was zeer
goed doch in diverse gevallen werd schade aan de granen toegebracht. Dit had tot gevolg
dat dit type voorshands uitsluitend voor de gewassen haver en zomertarwe kon worden
toegelaten, waarbij echter met enige oogstreduktie rekening moet worden gehouden.
s. M C P A + 2 , 4 - D P + d i c a m b a
Voor dit middel gold hetzelfde als voor de beide hiervoor besproken middelen.
t. 2 , 4 - D a m i n e + d i c a m b a
Ook dit type middel werd met hetzelfde oogmerk onderzocht. Gezien de component
2,4-D werd het uitsluitend in wintergranen toegepast bij een gewaslengte van 12-15 cm.
Hoewel de verschillen niet groot waren stond het middel in werking toch in het alge
meen iets achter bij de combinatie MCPA + dicamba, zodat een toelating naast dit
type weinig zin had.
u. M C P A + 2,4-DP
Evenals de vier voorgaande combinaties bezit ook dit middel een breed werkings
spectrum in zomer- en wintergranen. Dit jaar werd een tweetal middelen onderzocht in
een hoeveelheid van ca 2^ kg ha bij een ontwikkeling der granen van 15-20 cm. Beide
gaven een zeer goede onkruiddodende werking. In sommige proeven werd echter enige
schade aan het gewas geconstateerd. Dit had tot gevolg dat beide middelen wel voor een
toelating in aanmerking konden komen, doch dat hieraan de restrictie werd verbonden,
dat het type niet in rogge mag worden toegepast én dat bij gebruik in zomergranen met
enige oogstreduktie rekening moet worden gehouden.
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v. M C P A - i s o - o c t y l e s t e r + b u t y l - h y d r o x y - f l u o r e n e carboxylaat
Ter bestrijding van een breed onkruidsortiment in zomer- en wintergranen werd dit
middel onderzocht in een hoeveelheid van 1kg/ha bij een lengte van de granen van
ca 15 cm. Op de in het algemeen niet gemakkelijk te bestrijden onkruidvegetaties in
wintergranen schoot de onkruiddodende werking tekort. In de zomergraanproeven was
het effekt daarentegen vrij goed te noemen. In diverse proeven bleek echter schade aan
het gewas te zijn ontstaan. Deze was van dien aard, dat het middel noch voor winter
granen noch voor zomergranen kon worden toegelaten.
w. i o x y n i l (— d i j o d o - h y d r o x y - b e n z o n i t r i l )
Dit middel werd ter bestrijding van dicotyle zaadonkruiden in 0,5 kg/ha toegepast
in winter- en zomergranen bij een ontwikkeling van 3 à 4 blaadjes. In wintergranen
stelde de onkruiddoding teleur; in zomergranen was het effekt op de onkruiden vrij
goed. In de proeven leek zomergerst gevoelig te zijn voor dit middel, zodat bij de toe
lating, welke alleen voor zomergranen werd toegestaan, voorlopig is gesteld dat bij
gebruik in dit gewas met enige oogstderving rekening moet worden gehouden.
Een tweede middel op dezelfde basis werd toegepast in 0,75 kg/ha. De uitkomsten
waren in grote lijnen identiek, zodat ook dit produkt voor een toelating in zomergranen
in aanmerking kon komen. Bij dit middel was de schade aan zomergerst van dien aard,
dat dit gewas voorlopig geheel van toepassing is uitgesloten.
x. i o x y n i l ( = d i j o d o - h y d r o x y - b e n z o n i t r i l ) + M C P A
Teneinde het werkingsspectrum nog te verbreden werd naast het hiervoor besproken
middel ook de combinatie met MCPA beproefd in ca 1 kg/ha. De toepassing vond in
de beide graansoorten iets later plaats, nl. bij ca 15 cm lengte. De onkruiddodende
werking was in de wintergraanproeven weliswaar iets beter, maar toch nog onvoldoende.
In de zomergraanproeven was in dit opzicht geen verschil merkbaar. Van een breder
werkingsspectrum is althans in deze proeven, weinig gebleken. De schade aan het gewas
bleek bij de zomergranen van geringere omvang te zijn, zodat het middel zonder
restricties kon worden toegelaten voor gebruik in alle zomergranen.

ij. methyl naftoxyacetaat, gemengd met MCPP
Dit middel, dat te velde werd gemengd, werd speciaal ter bestrijding van kamillesoor
ten onderzocht in wintertarwe en wintergerst in resp. 2 en 2% kg/ha. De toepassing
vond plaats bij een gewaslengte van ca 15 cm. De onkruiddodende werking was goed,
doch in verschillende proeven werd enige schade vastgesteld. Het middel kon echter
desondanks voor een toelating in aanmerking komen, hoewel met het risico van enige
oogstderving rekening moet worden gehouden. Behalve met MCPP kan dit middel ook
worden gemengd met 1 kg/ha MCPA. In die gevallen, waar weinig muur en/of kleef
kruid voorkomt, zal dit zeker aanbeveling verdienen, daar met deze combinatie minder
risico voor het gewas zal ontstaan. De methylnaftoxyacetaat werkt nl. op zichzelf niet
of nauwelijks fytotoxisch.
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z. m e s t s t o f f e nm e ngse l w a a r a a n t o e g e v o e g d M C P A e n 2 , 4 - D ;
beide als dimethylaminezout
Dit mengsel werd onderzocht voor toepassing in grasland in het vroege voorjaar in een
hoeveelheid herbicide van 3 kg/ha
2 kg/ha MCPA en ll/2 kg/ha 2,4-D) met het
oogmerk enerzijds de onkruiden te bestrijden en tegelijk de grasmat flink te laten door
groeien. Indien nodig kon in de loop van de zomer een herbehandeling plaatshebben.

(\y

Wat betreft het stimuleren van de grasgroei voldeed dit middel geheel aan de ver
wachtingen; de herbicide-werking stelde echter teleur. Uit proeven van andere instanties
is echter gebleken, dat met een dergelijk mengsel in zeer natte graslanden toch wel een
aanvaardbaar resultaat kan worden bereikt indien de toepassing minstens tweemaal per
seizoen plaatsheeft. Voor deze speciale gevallen werd het mengsel derhalve toegelaten.
Het moet echter in de eerste plaats als een meststof en niet als een herbicide worden
beschouwd.
aa. diuron -granulaat
In 1964 stond ook de onkruidbestrijding in sloten weer in het centrum der belangstel
ling. Diuron werd in een hoeveelheid van 1 kg/ha per 10 cm waterdiepte toegepast ter
bestrijding van onder-water-groeiende planten in het voorjaar, op een moment, dat de
vegetatie zich nog niet volledig had ontwikkeld. De resultaten waren tegenstrijdig, zodat
het onmogelijk was op grond van de beschikbare gegevens reeds een oordeel over het
middel te geven. Het onderzoek zal derhalve in 1965 worden voortgezet.
ab. dichloorthiobenzamide
Van dit middel werd zowel een vloeibare als een gegranuleerde formulering voor
onderzoek aangeboden. Het vloeibare produkt werd alleen ter bestrijding van adelaars
varen in de bosbouw gebezigd; het gegranuleerde produkt werd behalve voor hetzelfde
doel ook gebruikt in sloten ter bestrijding van onderwater groeiende planten en op
permanent braakliggend terrein als allesdoder.
Bestrijding adelaarsvaren in de bosbouw. Op een moment, dat het eerste paar bladeren
juist was ontrold, werd het vloeibare produkt naar 15-20 kg/ha en het strooibare produkt
naar 10-15 kg/ha toegepast. Het vloeibare produkt leverde een goede bestrijding op;
indien een vrij zware varenvegetatie voorkwam bleek gebruik van de hoogste dosering
wel noodzakelijk te zijn om gedurende één seizoen een afdoende bestrijding te garan
deren. Het strooibare produkt vertoonde op de bestaande vegetatie geen enkel effekt;
wel werden alle naderhand doorbrekende spruiten gedood. Hieruit werd de conclusie
getrokken, dat dit middel vóór het uitlopen der varenvegetatie moet worden toegepast.
Dit zal in 1965 verder worden nagegaan. Voorshands werd het vloeibare produkt voor
dit doel toegelaten. De toepassing mag uitsluitend op kaalslagterreinen of onder oude
bomen plaatshebben; vele jonge houtsoorten zijn nl. gevoelig voor dit middel.
Bestrijding onder-water-planten in sloten. In het voorjaar, op een moment dat de
vegetatie nog niet volledig was ontwikkeld, werd dit middel in 1 kg/ha per 10 cm wa
terdiepte toegepast. De uitkomsten waren tegenstrijdig, zodat het niet mogelijk was op
grond van de beschikbare gegevens tot een oordeel over dit middel te komen. Dit onder
zoek zal derhalve in 1965 worden voortgezet.
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Bestrijding plantengroei op permanent braakliggend terrein. In het vroege voorjaar, toen
de vegetatie net begon uit te lopen, werd dit middel in drie doseringen, nl. 15, 20 en
ca 25 kg/ha, toegepast. De uitkomsten waren zeer goed, hoewel duid jlijk bleek, dat de
dosis dient te worden aangepast aan de zwaarte van de te bestrijden vegetatie. Op zware
vegetaties is gebruik van de hoogste dosis zeker noodzakelijk voor het verkrijgen van een
goed en langdurig effekt. Het middel kon voor dit doel worden toegelaten.
ac. a tra zin + MCPP kaliumzout + 2, 4, 5 - T diaethanolaminezout
Dit middel werd ter bestrijding van vegetaties op permanent braakliggende terreinen
toegepast in 8 kg/ha omstreeks eind mei, begin juni, dus op een flink ontwikkelde be
groeiing. De onkruiddodende werking stelde teleur. Vooral zwaardere grassenvegetaties
werden onvoldoende bestreden. Het middel kon derhalve niet voor een toelating in aan
merking komen.

CONTROLE OP DE NALEVING VAN DE WET
OP DE BESTRIJDINGSMIDDELEN
(Dr. K. Hartsuijker)
De controle-werkzaamheden werden in 1964, vooral in de laatste maanden van dat
jaar, in belangrijke mate beïnvloed door het in werking treden (op 1 september 1964)
van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.
Door de voorafgaande publiciteit over de wet zelf, alsmede over het feit dat er aan
de uitvoeringsbepalingen hard werd gewerkt, waren er op vele plaatsen vragen te be
antwoorden. Hoewel wij tot 1 september op veel vragen het antwoord schuldig moesten
blijven, konden wij na die datum volop van advies dienen.
Overigens kwam in de wijze van werken, in de personeelsformatie en in de rayonindeling geen wijziging.
Voor de omvang van de werkzaamheden verwijzen wij naar de tabel.

aantal rapporten
aantal bezochte adressen
aantal afgelegde bezoeken

totaal over de
jaren 1954 t/m
1963 (10 jaar)

1964

totaal over
11 jaar

55605
7327
65808

4030
4967
8509

59635
7569
74317

Naast de in de täbel vermelde bezoeken, moeten nog vermeld worden, de bezoeken
aan 378 gemeenten, wegens de controle en adviezen over de hantering van rattenbestrijdingsmiddelen.
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De activiteit was vrijwel gelijk aan die in 1963, het aantal reëele adressen onderging
nauwelijks wijziging, nl. 4813 (1963 : 4790).
Het totaal-beeld van de opberging van de middelen bleef vrijwel ongewijzigd. Afge
wacht zal thans moeten worden, wat er met de bepalingen van de Bestrijdingsmiddelen
wet 1962, en meer in het bijzonder met die uit het Bestrijdingsmiddelenbesluit 1964
kan worden bereikt. Reeds vóór 1 september 1964 waren er verschillende adressen, waar
men wel wilde medewerken om tot een betere situatie te komen, maar waar men toch
eerst wilde zien wat er in de wet zou komen te staan.
Het aantal bijzondere gevallen en moeilijkheden was niet groter dan in 1963. Deze
gaven ook bepaald niet een beeld van een in het algemeen onverantwoorde toestand,
integendeel, wij zijn niet ontevreden over de situatie, wat niet wil zeggen dat er geen
opmerkingen meer te maken zouden zijn.
Onaangenaam blijven nog steeds verschillende gevallen van brand, waarbij geen
bepaalde oorzaak van buiten is aan te geven. Men is dan vaak misschien wel wat al te
snel met de conclusie: zelfontbranding, maar dat neemt niet weg dat hier allerlei duistere
punten zijn, waarbij alle aanleiding bestaat hier ernstige aandacht aan te besteden.
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RESISTENTIETOETSING
(Ir. H. van Lookeren Campagne)

A a r d a p p e l w r a t z i e k t e , Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
In het seizoen 1964-65 werden in het laboratorium 8679 zaailingen getoetst op vat
baarheid voor de gewone vorm van wratziekte. Hiervan werd 30,3% vatbaar bevonden.
Bovendien werd voor 182 zaailingen, die dit jaar in de Voorbeproeving I werden
opgenomen, een hertoetsing uitgevoerd. Het onderzoek werd volgens de nieuwe methode
van Spieckermann uitgevoerd.
A a r d a p p e l c y s t e a a l t j e , Heterodera rostochiensis Wr.
In het seizoen 1964-'65 werden 3315 aardappelzaailingen in drievoud op hun resisten
tie tegen het aardappelcysteaaltje, biotype A, onderzocht; hiervan werd 49,6%
resistent en 49,9% vatbaar bevonden.
Van 5 kwekers werden in totaal 173 zaailingen, afkomstig van de kruising S. tubero
sum X S. Kurtzianum, onderzocht op resistentie tegen biotype B van het aardappelcyste
aaltje. Deze toetsing is niet geheel volgens plan verlopen. Aan kwekers werd medege
deeld dat voortzetting van dit veredelingsprogramma weinig perspectieven opent.
Het aantal onderzochte zaailingen, afkomstig van de kruising S. tuberosum X S. vernei
bewoog zich in een sterk stijgende lijn. Tegenover 357 zaailingen in 1963-'64 werden
dit seizoen 793 nummers op resistentie tegen biotype C van 'het aardappelcysteaaltje
onderzocht.
Teneinde vast te stellen of resistentie en vatbaarheid bij deze zaailingen ten aanzien
van meer dan één biotype gekoppeld voorkomt, warden, waar mogelijk, twee knollen
met biotype A en drie knollen met biotype C getoetst. Deze werkwijze kon met 650 zaai
lingen worden uitgevoerd.
Van dit aantal was 29,7 (193 zaailingen) vatbaar voor biotype A. Aanvankelijk vond
ook de beoordeling op resistentie tegen biotype C bij deze vatbare zaailingen plaats.
Later werd dit achterwege gelaten.
In geval de zaailing vatbaar voor biotype A was, bleek deze ook vatbaar voor biotype
C te zijn. Van 457 voor biotype A resistente zaailingen bleken 319 zaailingen vatbaar
voor biotype C te zijn en slechts 138 resistent.
Het polygene karakter van de resistentie in Solanum vernei maakt een resistentie
toetsing tot een gecompliceerde zaak.
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Aardbeivirusonderzoek
Voor de N.A.K.-B werden in 1964 51 aardbeiklonen in 5 of 10-voud op de aanwe
zigheid van virusziekten onderzocht. Bovendien werden voor het Instituut voor Verede
ling van Tuiribouwgewassen (IVT) 115 planten getoetst.
Dit onderzoek is uitgevoerd met de bladent-methode, die zeer betrouwbaar bleek.
D r o o g r o t i n a a r d a p p e l e n , Fusarium caeruleum (Lib.) Sacc.
Voor het Instituut voor Rassenonderzoek (IVRO) werden 58 rassen onderzocht en in
drie categoriën van vatbaarheid ingedeeld. Ter vergelijking dienden rassen, waarvan
de meer of mindere resistentie bekend is.
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WETTELIJKE MAATREGELEN
(Ir. A. C. Leendertz)

BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELMOEHEID
Heterodera rostochiensis Wr

1.

Algemeen

De bestrijding van de aardappelmoeheid blijft nog steeds uitermate belangrijk, niet
alleen om de aardappelteelt te beschermen, doch ook om de export van andere gewassen
welke met aanhangende grond worden gerooid veilig te stellen.
Maatregelen ter opsporing van besmetting, en een stipte naleving van de wettelijke
voorschriften welke zijn uitgevaardigd om het ontstaan en de verspreiding der ziekte te
voorkomen, blijven daarom nog steeds noodzakelijk.

2.

A.M.-resistente rassen (zie ook punt 6c)

Het beschikbaar zijn van aardappelrassen welke resistentie bezitten tegen aardappel
moeheid betekent dat de ziekte op direkte wijze kan worden bestreden. De A.M.-rassen
bezitten nl. 2 eigenschappen, ten eerste dat ze zelf niet worden aangetast en ten tweede
dat zij de besmetting afbreken.
Bij de thans in omloop zijnde A.M.-rassen geldt echter de zeer belangrijke beperking,
dat zij alleen resistentie bezitten tegen het biotype A van het aardappelcysteaaltje.
Andere biotypen tasten deze rassen wel aan en een enkele vermeerdert zich hierop zelfs
in groter mate dan op de normale vatbare rassen. Voor besmette percelen waarin deze
andere biotypen voorkomen bieden de thans beschikbare A.M.-rassen dus nog geen
oplossing.
Met het kweken van rassen welke ook resistentie bezitten tegen andere biotypen
dan A worden goede vorderingen gemaakt. Met de kwekers wordt voor het uitwisselen
van gegevens regelmatig contact onderhouden.

3.

Opsporing

De aardappelmoeheid wordt in het grootste deel van het land opgespoord door middel
van gewascontrole. Hierbij wordt niet alleen gezocht naar valplekken, doch ook worden
planten opgetrokken van overigens niet verdacht uitziende percelen.
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Opsporing door middel van grondmonsteronderzoek vindt plaats in gebieden met een
belangrijke teelt van pootaardappelen of andere exportgewassen. In totaal zijn in 1964
118.101 monsters onderzocht, waarvan 65.632 door het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek en 52.469 door enige Keuringsdiensten van
de N.A.K. In 1963 zijn in totaal 112.430 monsters onderzocht.
Het A.M.-laboratorium op de P.D. is met ingang van 1964 opgeheven.

4.

Wettelijke voorschriften

De wettelijke voorschriften zijn neergelegd in het Besluit bestrijding aardappelmoeheid
en enkele daarop gebaseerde ministeriële beschikkingen:
De belangrijkste bepalingen zijn:
a. Het is verboden in enig jaar aardappelen te telen op grond waarop zich de voor
gaande 2 jaren aardappelplanten hebben bevonden. Voor tuinen geldt bovendien het
voorschrift, dat niet meer dan een derde deel met aardappelen mag worden beteeld.
b. Het is verboden in enig jaar bloembollen, boomkwekerijgewassen en vaste planten
te telen op grond, waarop zich hetzelfde jaar of de 2 voorgaande jaren aardappel
planten hebben bevonden.
c. Op besmetverklaarde grond is de teelt van aardappelen en tomaten verboden, als
mede die van bloembollen, boomkwekerijgewassen, stekbieten, koolplanten, preiplanten en dergelijk voartplantingsmateriaal dat met aanhangende grond wordt
gerooid.
d. In een tweetal gebieden waar een belangrijke teelt van exportgewassen plaats vindt,
nl. de Bollenstreek in Noord- en Zuid-Holland en het boomkwekerijcentrum Opheusden, geldt een algeheel verbod tot het telen van aardappelen.

5.

Controle op de naleving van de wettelijke voorschriften

a. V r u c h t w i s s e l i n g a a r d a p p e l t e e l t (zie 4a)
I.

Landbouwgronden

Het in kaart brengen van de aardappelpercelen en het vergelijken met de kaarten van
de 2 voorgaande jaren geschiedde wederom door P.D., Landbouwschap en een drietal
Keuringsdiensten van de N.A.K. De geconstateerde vermoedelijke overtredingen werden
voor onderzoek doorgegeven aan de A.I.D. Door de A.I.D. werden 1796 processenverbaal opgemaakt (in 1963 : 1881).
II.

Tuinen

De controle op de vruchtwisseling in tuinen berustte bij de A.I.D. Hierbij werden
1077 processen-verbaal opgemaakt (in 1963 : 1066).
b. V r u c h t w i s s e l i n g a a r d a p p e l e n / b l o e m b o l l e n e n z . (zie 4b)
Tegelijk met de aardappelpercelen werden ook de percelen met bloembollen, boom
kwekerijgewassen en vaste planten in kaart gebracht en vergeleken met de gekarteerde
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aardappelpercelen van 1962 en 1963. Het door de A.I.D. ingestelde onderzoek naar de
vermoedelijke overtredingen resulteerde in 108 p.v.'s (in 1963 : 36).
c. N a l e v i n g t e e l t v e r b o d e n (zie 4c en d)
I.

Besmetver klaarde grond

De controle op de naleving van het verbod tot het telen van aardappelen, tomaten en
voortplantingsmateriaal dat met aanhangende grond wordt gerooid, berustte bij de
A.I.D., in enkele gebieden geassisteerd door de P.D.
Voorgaande jaren was het gebruikelijk dat wanneer de teler de in overtreding geteelde
aardappelen vrijwillig rooide, hij gevrijwaard bleef van een proces-verbaal. Dit jaar is
geen rooiadvies gegeven en is direct p.v. opgemaakt. Het gevolg hiervan is geweest,
dat het aantal p.v.'s van 470 in 1963 opgelopen is tot 1056 in 1964. Verreweg het
grootste deel der overtredingen heeft betrekking op tuinen.
II.

Verbodsgebieden

Bij de door de A.I.D. uitgevoerde controle in de Bollenstreek en Opheusden werden
120 resp. 45 p.v.'s opgemaakt (in 1963 : 119, resp. 39).

6.

Ontheffingen
Van verschillende wettelijke voorschriften kan ontheffing worden verleend.
Genoemd kunnen worden:

a. V a n d e v r u c h t w i s s e l i n g s v o o r s c h r i f t e n
aardappelen

bij

de

teelt

van

In een tweetal polders in het noord-hollandse vroege aardappelgebied geldt een zoda
nige collectieve ontheffing, dat wanneer in een bepaald jaar voor 20 juli wordt gerooid,
het tweede daaropvolgende jaar op dezelfde grond opnieuw aardappelen mogen worden
geteeld (1:2 teelt). In een tweetal kleinere gebieden mag zelfs een 1 : 1 teelt worden
toegepast, op voorwaarde dat vóór 10 juli wordt gerooid.
Individuele ontheffingen voor een 1 : 2 teelt worden landelijk verleend indien de
aardappelen vóór 28 juni (in het noorden van het land vóór 6 juli) worden gerooid. In
1964 zijn hiervoor 284 ontheffingen verleend (in 1963 : 338).
Eveneens landelijk bestond weer de mogelijkheid ontheffing te verkrijgen in gevallen
welke voldoen aan hiervoor vastgestelde richtlijnen. In totaal werden hiervoor 1601 aan
vragen ingediend. Hiervan konden 1465 worden toegewezen, terwijl 136 aanvragen of
8,5% werden afgewezen. (In 1963 waren er 1687 aanvragen, waarvan 182 of 10,8%
werden afgewezen).
De ontheffingen werden verleend volgens onderstaande specificatie:
Nieuwe grond
Verbetering blijvend grasland
Jonge boomgaard
Herindeling bedrijf
Ruilverkaveling
Vloeivelden
Diversen

1964
98
321
167
741
28
54
56
Totaal "1465

1963
125
346
210
660
28
57
79
1505
105

De totale oppervlakte waarvoor ontheffing is verleend — de ruilverkavelingen uitge
zonderd —• bedroeg 1736 ha (in 1963 : 1542 ha). Hierbij zijn inbegrepen 856 ha welke
met een A.M.-resistent ras moesten worden beteeld wegens een ontheffing voor herin
deling van het bedrijf.
b. V a n

de

vruchtwisseling

aardappelen/bloembollen

enz.

Van de bepaling dat geen bloembollen, boomkwekerijgewassen en vaste planten
mogen worden geteeld binnen 2 jaren na een aardappelgewas wordt meestal ontheffing
verleend indien bij voorafgaand grondmonsteronderzoek geen besmetting wordt gevon
den. Hiervoor zijn 829 ontheffingen verleend (in 1963 : 691).
Voor enkele gebieden waar in het geheel geen besmetting voorkomt en bovendien öf
de aardappelverbouw weinig intensief is of na het aardappelgewas wordt bemonsterd,
geldt een collectieve ontheffing.
c. V o o r d e
grond

teelt

van

A. M. -^resistente

rassen

op

besmette

Van het verbod tot het telen van aardappelen op besmetverklaarde grond kan ont
heffing worden verkregen voor de teelt van A.M.^resistente rassen. Als voorwaarde geldt
dat de besmetverklaring tenminste 5 jaar oud moet zijn of tenminste 3 jaar bij teelt voor
de aardappelmeelindustrie.
De geteelde rassen moeten voorkomen op de door de Rijkscommissie voor de samen
stelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen uitgegeven A.M.-lijst. De A.M.-lijst
1964 bevatte 18 fabrieksrassen en 5 consumptierassen. De meeste belangstelling hadden
wederom de fabrieksrassen; hiervan werden het meest verbouwd de rassen Kroeze 55398, Karna 55-22, Haaima 54-19-6, Loman 53-123 en C.I.V. ATT 225. Van de con
sumptierassen werd het ras Amaryl het meest verbouwd, voor een groot deel overigens
met de bestemming aardappelmeelfabriek.

BESTRIJDING VAN DE COLORADOKEVER
Leptinotarsa decemlineata (Say)
De zomer van 1964 werd gekenmerkt door vele dagen waarop de temperatuur hoger
was dan normaal. Als gevolg hiervan was de ontwikkeling van de Coloradokever vlugger
dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit de data van de eerste vondsten der verschillende
ontwikkelingsstadia tijdens de laatste 3 jaren.
1962
winterkevers
2/5
9/6
eitjes
15/6
jonge larven
verpoppingsrijpe larven . . . . 2/7
17/7
zomerkevers

1963
31/5
10/6
10/6
25/6
19/7

1964
19/4
21/5
26/5
5/6
18/6

Door het betrekkelijk warme zomerweer werden meer kevers gevonden dan in de veel
koudere zomer van 1963. In vergelijking met eerdere jaren was het aantal toch nog
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betrekkelijk gering. Een en ander wordt duidelijk weergegeven in het onderstaande over
zicht over de jaren 1959 t/m 1964 van het aantal gecontroleerde percelen en het aantal
daarvan dat besmet was met coloradokevers.

1959
1960
1961
1962
1963
1964

gecontroleerde
percelen

percelen besmet met
coloradokevers

%

101.187
93.615
83.338
73.222
65.475
62.900

14.142
15.337
6.250
3.515
1.105
1.805

12
16,4
7,5
4,8
1,7
2,9

Vluchten of aanspoelingen werden niet waargenomen.

BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELWRATZIEKTE
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
De wettelijke voorschriften ten aanzien van de bestrijding van de aardappelwratziekte
behelzen een landelijk teeltveriwd van een aantal vatbare rassen, alsmede in bepaalde
gebieden een verbod tot het telen van enige andere rassen, waaronder Eigenheimer,
Bintje en Eersteling. Een volledige opgave van de betrokken rassen is opgenomen in het
jaarboek 1961, pag. 158/159.
In 1964 is op een centraal proefveld begonnen met het doen van proefnemingen ter
beantwoording van de vraag in hoeverre nog besmetting aanwezig was op percelen,
welke in het tijdvak van 1949 t/m 1956 besmet zijn bevonden en waarop sindsdien geen
vatbare rassen meer zijn verbouwd. Verscheidene percelen gaven een positieve reactie
waaronder één waarvan de besmetting dateerde van 1949. In 1965 zullen de proeven
worden voortgezet en uitgebreid met percelen, waarvan de besmetting vóór 1949 is ge
vonden.
Nieuwe gevallen van wratziekte zijn in 1964 niet gevonden.

BESTRIJDING VAN DE KERSEVLIEG
Rhagoletis cerasi L.
(Ir. C. A. R. Meijneke)
Ook in 1964 werden bestrijdingsacties gestimuleerd door het verrichten van vluchtwaarnemingen, teneinde het juiste bestrijdingstijdstip bekend te kunnen maken aan
belanghebbenden. Echter was het door het ontbreken van poppen van Nederlandse
oorsprong niet mogelijk de gebruikelijke waarnemingsdepots in te richten. Te Venlo
beschikte men echter wel over een partij aangetaste Yoegoslavische kersen. Met de
daaruit verzamelde poppen is een waarnemingsdepót onder een vangkegel ingericht.
Hieruit verscheen op 25 mei de eerste vlieg, gevolgd door nog 5 vliegen in de daarop
volgende 5 dagen.
Voorts is overal waar in voorgaande jaren wel eens kersevliegen zijn aangetroffen,
ook dit jaar getracht vluchtwaarnemingen te doen. Op 29 mei werden te Venlo en op
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2 juni te Horst en Venlo sporadisch enkele kersevliegen op de bomen waargenomen en
op 4 juni te Aalten, daarna geen meer. In de distrikten Nijmegen en Boxmeer (Mill)
werden op de van ouds bekende en verdachte adressen nergens vliegen waargenomen.
De indruk bestaat, dat vnl. door de ongunstige weersgesteldheid gedurende de vluchtperiode nu reeds gedurende enkele jaren de kersevlieg praktisch verdwenen is in alle
bekende aantastingsgebieden in Nederland. Waarschijnlijk hebben de in de loop der
jaren uitgevoerde bestrijdingsacties daartoe bijgedragen.
Op grond van de vluchtwaarnemingen is in Limburg begin juni, evenals in voorgaande
jaren, aan 7 regionale dag- of weekbladen een persbericht over de bestrijding toege
zonden. Tevens is aan beide fruitteeltorganisaties een waarschuwimgsbericht gezonden.
In Zuid-Limburg is daarna vrij intensief gespoten. Te Uden werden na de jaarlijkse
circulaire van de veiling aldaar, door 2 loonspuiters circa 15 ha éénmaal bespoten met
0,1% diazinon 20%. Vanwege het snelle afrijpen en de soms te dunne stand van de
kersen, die daardoor de moeite van het plukken niet waard waren, werd geen tweede
bespuiting uitgevoerd.
Op grond van het kersevliegbesluit 1955 is de gebruikelijke controle uitgeoefend op
het vóórkomen van aantasting door de kersevlieg. Deze controle werd, evenals in voor
gaande jaren in boomgaarden en in particuliere tuinen door ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst uitgevoerd, aan de grens en op veilingen, markten en andere
aanvoerplaatsen door ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst.
Bij controles in voorheen besmette of verdachte particuliere tuinen en in boomgaarden
werden in de percelen te Venlo, Horst, Roggel en Aalten waar enkele vliegen waren
opgemerkt, slechts enkele larven in de vruchten gevonden.
Tijdens grenscontroles bij import werd één zending van 2500 kg door de A.I.D.
wegens aantasting door de kersevlieg afgekeurd en geretourneerd.
De controle op veilingen vond uitsluitend plaats op die veilingen in Limburg, NoordBrabant en Gelderland, waar kersen uit de vanouds bekende aantastingsgebieden werden
aangevoerd. Er werd daarbij geen aantasting aangetroffen.
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IN- EN UITVOERINSPECTIE
(Seizoen 1964- 1965)
(Ir. J. A. J. Veenenbos, J. Leeuwenburgh)

POOTAARDAPPELEN

Export
Het pootgoedareaal was ongeveer even groot als in 1963. De gemiddelde opbrengst
per ha was hoog. De N.A.K, moest bij de veldkeuring slechts 3% van de percelen
afkeuren. Deze factoren werkten er aan mee dat er een groot overschot aan pootgoed
was.
De export kwam in oktober goed op gang en bereikte in november met 87.000 ton
het hoogtepunt. Overigens had de export een regelmatig verloop.
In januari veroorzaakte vorst enige stagnatie. Extreme omstandigheden uitgesloten is
er tegenwoordig echter vanuit de modern ingerichte bewaarplaatsen en bij gebruik van
koelwagons, altijd export mogelijk.
De totale uitvoer bedroeg ruim 250.000 ton of wel 10.000 ton meer dan het gemid
delde over de 10 voorafgaande jaren. Ongeveer driekwart van dit kwantum werd vóór
1 januari 1965 uitgevoerd en de rest daarna. Door de Stopa werd ongeveer 140.000 ton
overgenomen.
Het pootgoed was dooreengenomen gezond en van goede hoedanigheid. Er behoefden
bij de inspecties in het land dan ook betrekkelijk weinig partijen te worden afgekeurd.
Het aantal afkeuringen bedroeg dit seizoen ruim 1000 of wel gemiddeld één afkeuring
per 250 ton geëxporteerde pootaardappelen (v.j. één afkeuring per 188 ton). Zie ook
tabel 1.
P h y t o p h t h o r a (1.5%) gaf dit seizoen zeer weinig moeilijkheden. In NoordHolland lag het afkeuringspercentage hoger, vermoedelijk doordat in deze streek het
pootgoed ten dele onder ongunstige weersomstandigheden was gerooid.
R h i z o c t o n i a (31%)was ook dit jaar weer de meest voorkomende reden voor
afkeuring. De helft van de afkeuringen had betrekking op partijen bestemd voor landen
die hoge eisen stellen ten aanzien van Rhizoctonia, zoals Italië, Spanje, Egypte, Brazilië
en Venezuela. Naar deze landen ging dit jaar ongeveer 20% van de totale export, dus
aanzienlijk meer dan vorig seizoen. Dit wijst er op dat het van groot belang is veel
aandacht te schenken aan maatregelen ter voorkoming en bestrijding van Rhizoctonia.
De eisen te stellen aan het uitgangsmateriaal voor de pootgoedteelt, die is georiënteerd
op genoemde landen, kunnen wat Rhizoctonia betreft moeilijk hoog genoeg zijn.
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Tabel 1: Overzicht van het aantal afkeuringen per oorzaak bij de exportinspectie van pooten consumptieaardappelen weergegeven in procenten van het totaal aantal afkeu
ringen.
Reden
afkeuring
Phytophthora
Rhizoctonia
Schurft
Poederschurft
Rot/Fusarium
Beschadiging en groen
Blauw
Vorst/koude
Spruiten
Slap/versleten
Drukplekken
Kringerigheid
Roestvlekken
Holheid
Glazigheid
Zwarte harten
Misvormde knollen
Dierlijke beschadiging
Grond
Maat
Fust/gewicht

póotaardappelen
afkeuringen in %

consumptieaardappelen
afkeuringen in %

1963-'64

1964-'65

1963-'64

1964-'65

8
24
8
1.2
15
25
0
2.6
0.2
0
0
0.2
0
0.1
0.1
0
1.5
0
9
0.7
3

1.5
31
10
0.3
9
20
1.3
0.5
8
2
2
0.1
0
0
0.4
0
1.3
0
4
0.3
9

12
3
6
0
3
55
0.5
3
0.5
1.2
0
1.3
0.6
0.4
0
0.1
3
0.5
3
1.5
2

3
5
6
0.3
5
57
4.5
2
2
2
3
0.8
1.3
0.4
0.3
0
2
0.3
1.3
1.3
1.3

S c h u r f t (10%) gaf dit seizoen betrekkelijk weinig problemen. Ongeveer driekwart
van de afkeuringen had betrekking op landen die voor schurft hoge eisen stellen (max.
schaal 1 à 1^).
P o e d e r s c h u r f t (0.3%) werd slechts bij een beperkt aantal partijen aangetrof
fen.
D r o o g r o t , n a t r o t e n F u s a r i u m (tezamen 9% ) speelden voornamelijk
een rol op de zand- en dalgronden en dan bij partijen die al enige tijd lagen opgeslagen.
Het percentage aangetaste knollen was over het algemeen laag.
M e c h a n i s c h e b e s c h a d i g i n g (20%) vormde ook dit jaar herhaaldelijk een
struikelblok. Soms was het zelfs niet meer lonend de beschadigde knollen uit te sorteren.
D r u k p l e k k e n samengaande met b l a u w (1.3%), r i m p e l i g e k n o l l e n
(2%), te veel spruiten (8%) en onderwicht (9%), oorzaken die veelal
verband houden met een minder goede bewaarmethode, kwamen vooral in het voorjaar
tot uiting. Waargenomen werd dat de ernstig door zilverschurft aangetaste knollen het
eerst rimpelig en versleten zijn.
Te veel a a n h a n g e n d e g r o n d (4%) was vooral een reden tot afkeuring bij
uitvoer naar landen die wat dit betreft strenge voorschriften kennen. Overigens kwamen
de aardappelen dit seizoen praktisch vrij van grond en droog uit de grond.

Import
Uit verscheidene landen werden kleine partijen pootgoed geïmporteerd (totaal 16 ton).
Dit pootgoed werd zowel direct na aankomst geïnspecteerd als naderhand te velde. Er
werden geen bijzonderheden waargenomen.
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CONSUMPTIEAARDAPPELEN

Export
De "nieuwe" aardappelen kwamen al in de eerste week van juni aan de markt. Van
dit produkt werd slechts 3.354 ton geëxporteerd.
Van de middenlate en late rassen was het areaal betrekkelijk klein, maar de opbrengst
was goed tot zeer goed. Doordat elders in Europa het areaal ook was ingekrompen,
maar de opbrengst door droogte tegenviel, waren er gunstige exportkansen.
Van oktober tot en met januari werd maandelijks 40.000 à 50.000 ton uitgevoerd. In
februari en maart (export tezamen 140.000 ton) werd een groot kwantum Stopa-aardappelen als consumptieaardappelen aangeboden, waardoor de prijzen zakten, maar de
uitvoer toenam. Veel Stopa-partijen vonden een weg naar Duitsland, Ceylon of de West.
De totale export bedroeg 470.000 ton, hetgeen de grootste hoeveelheid is sinds 1955.
Het gemiddelde over de laatste 10 jaren is ongeveer 260.000 ton.
De aardappelen waren over het algemeen van goede hoedanigheid en praktisch vrij
van grond. Relatief bezien viel het aantal afkeuringen mee.
Bij de inspecties in het land werden ruim 3.000 partijen afgekeurd, hetgeen overeen
komt met één afkeuring per 145 ton geëxporteerde aardappelen (v.j. één afkeuring per
100 ton). Zie ook tabel 1.
P h y t o p h t h o r a (3%) gaf weinig moeilijkheden. Ongeveer midden juni waren de
weersomstandigheden korte tijd gunstig voor deze ziekte. In de vroege rassen trad daarna
enige aantasting op. Dit kwam ook tot uiting bij de exportinspectie, vooral indien het
partijen betrof die bij slecht weer waren gerooid.
De loofaantasting kwam echter vóór juli tot stilstand doordat het weer verbeterde. In
het loof van de middenvroege en late rassen werd vrijwel geen aantasting meer waar
genomen. Ook de oogstomstandigheden waren gunstig.
R h i z o c t o n i a (5%) veroorzaakte vrij veel afkeuringen. De reden daarvan was
de relatief grote export naar Italië (50.000 ton), welk land strenge eisen stelt aan be
doelde ziekte.
G e w o n e s c h u r f t (6%) was landelijk gezien van geringe betekenis. In de Noord
oostpolder, waar tweederde van het totale aantal afkeuringen werd gemaakt, vormde
schurft echter wèl een probleem, ook indien rekening wordt gehouden met de relatief
grote export uit dit gebied naar landen die strenge eisen stellen (schaal 1 of 1%).
P o e d e r s c h u r f t (0.3 % ) kwam slechts bij enkele partijen in het noordelijk zand
gebied voor.
A I t e r n a r i a werd bij de inspecties niet aangetroffen.
D r o o g r o t , n a t r o t en F u s a r i u m ( 5 % ) traden meestal secundair op in
knollen die door een of andere oorzaak waren beschadigd. Bij de afgekeurde partijen
was de aantasting veelal beperkt tot een enkele knol per zak.
K r i n g e r i g h e i d (0.8%) kwam alleen voor bij een aantal partijen afkomstig van
zandgrond.
P h y s i o l o g i s c h e a f w i j k i n g e n ( 2 % ) zoals holheid, glazigheid en roestvlek
ken werden weinig aangetroffen, waarschijnlijk als gevolg van de gunstige groeiomstandigheden. Bij de op zandgrond in Noord-Brabant en noord Limburg geteelde partijen
IJsselster vroeg het optreden van roestvlekken extra aandacht.
M i s v o r m i n g e n (2%) speelden bij de inspecties geen belangrijke rol. De aard
appelen waren overwegend goed van vorm. Kwarrige, flesvormige of popperige knollen
kwamen zeer weinig voor. De meeste afkeuringen voor misvorming hadden betrekking
op diepe groeischeuren bij partijen Bintje van de kleigrond.
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M e c h a n i s c h e b e s c h a d i g i n g e n g r o e n e k n o l l e n (57%) maakten
ook dit seizoen weer het leeuwendeel van het totale aantal afkeuringen uit. Daar slechts
zelden een partij voor één van de genoemde oorzaken werd afgekeurd, worden beide
oorzaken tezamen behandeld.
Tijdens het rooien van de middenlate en late rassen was de grond vrij droog. Bij
gebruik van een rooimachine werden de aardappelen daardoor vrijwel zonder aanhan
gende grond verwerkt. Dit had, indien het werk niet met de uiterste zorg werd verricht,
veelal ernstige rooibesehadiging tot gevolg. Soms was het praktisch niet mogelijk de
beschadigde knollen uit te sorteren.
Ook bij de verdere werkzaamheden zoals transporteren, storten en sorteren werd vaak
te ruw gewerkt.
Spruitvorming, drukplekken met blauw, ouderdomsvers c h i j n s e l en (rimpelige knollen), vorst- en koude-beschadiging (teza
men 9%) waren redenen van afkeuring die regelmatig voorkwamen. Bij een betere ver
zorging en bewaring van het produkt hadden deze afkeuringen grotendeels kunnen
worden voorkomen.
B l a u w ( 4 . 5 % ) werd aanvankelijk, gelet op het hoge zetmeelgehalte van de aard
appelen, als een probleem voor het einde van het seizoen gezien. Hiermee rekening
houdende viel het aantal afkeuringen uiteindelijk nog mee. De vele waarschuwingen en
adviezen van voorlichtingszijde hebben zeker hun nut gehad.

Import
In mei, juni en juli werd ruim 12.000 ton ingevoerd, in hoofdzaak uit landen rondom
de Middellandse Zee.
Enkele partijen waren aangetast door de aardappelmot.
BLOEMBOLLEN

Export
In de groeiperiode en tijdens de oogst waren de weersomstandigheden over het alge
meen gunstig. De export begon dan ook al vroeg. Tooh duurde het nog tot half augustus
voor alle exporteurs goed op gang waren.
Er werden heel wat klachten vernomen over het door de kwekers geleverde produkt.
De exporteurs ontvingen dan ook veel partijen die bij lange na niet het niveau exportkwaliteit benaderden. Dit kost de exporteur tijd en geld en werkt remmend op het
exporttempo. Een goede voorlichting aan de kwekers zal uiteindelijk voor beide partijen
de voordeligste oplossing zijn.
Het Produktschap voor Siergewassen stelde enkele jaren geleden particulieren in de
gelegenheid zelf een geschenkpakket te versturen aan kennissen in het buitenland. De
benodigde uitvoervergunningen konden in dit geval bij de P.D. worden gehaald. Op
deze wijze werden in 1961, '62, '63 en '64 verzonden resp. 766, 824, 646 en 659
pakketten.
Van juli 1964 tot en met maart 1965 werd 81 (v.j. 68) miljoen kg bloembollen uitge
voerd. Bij het inspecteren van deze bloembollen werden 405.000 (v.j. 360.000) partijen
onderzocht of wel 4.9 (v.j. 5.3) partijen per 1000 kg bloembollen.
Afgekeurd werden ongeveer 14.500 (v.j. 12.500) partijen, d.w.z. 3.5% (v.j. 3.4%)
van het aantal onderzochte partijen.
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Onderstaand overzicht geeft een vergelijking van het aantal afgekeurde partijen bij
de belangrijkste gewassen in dit seizoen en het gemiddelde over de drie vorige seizoenen.
1964-'65
tulp
narcis
hyacint
crocus
Scilla
muscari
iris

7795
1996
433
349
109
33
314

gem.

1961-'64
6030
1639
600
300
121
43
239

1964-*65
gladiool
dahlia
lelie
begonia/gloxjni a
freesia
amaryllis

1844
748
102
90
82
90

gem.

1961-64

1941
831
127
129
59
26

Deze cijfers geven een indruk van de gezondheidstoestand van de genoemde gewassen
in het algemeen. Hieronder is voor elk gewas afzonderlijk vermeld welke ziekte, plaag
of gebrek aanleiding gaf tot de afkeuringen. Achter de betreffende ziekte is tussen
haakjes vermeld hoeveel procent van het totaal aantal afkeuringen bij dat gewas be
trekking had op de besproken ziekte.
T u l p . Het aantal afkeuringen nam weer toe, zodat de tendens van de laatste jaren
zich voortzette.
Het zuur (72%) trad in vergelijking met voorgaande jaren weer sterk op de voor
grond.
Voor Botrytis tulipae (9%) werden minder partijen afgekeurd dan vorig jaar. Toch
vroeg de ziekte veel aandacht van de inspecteurs, mede omdat door de Duitse en
Zweedse P.D. t.a.v. Botrytis hoge eisen worden gesteld.
De gunstige weersomstandigheden kwamen tot uiting in een betrekkelijk gering aantal
afkeuringen voor huidziek (5%), Pénicillium (2%), kopziek (0.2%) en te veel aan
hangende grond (2%) en in een toename van het aantal afkeuringen voor gommen (2%)
en'bladluizen (0.4%).
Mechanische beschadiging (6%) kwam zoals gewoonlijk weer regelmatig voor.
Het Cucumisvirus werd bij 7 partijen aangetroffen. Ditylenchus dipsaci, het tulpestengelaaltje, werd bij de exportinspecties in het geheel niet aangetroffen, terwijl slechts
één partij tulipa's moest worden afgekeurd i.v.m. aantasting door D. destructor.
N a r c i s . Bij het inspecteren van narcissen moesten dit jaar veel opmerkingen worden
gemaakt. Deze toename van het aantal afkeuringen had vooral betrekking op bolrot
(45%), Tarsonemus (11%) en grote vlieg (15%).
Ingevuurde koppen (18%) kwamen ongeveer even vaak voor, evenals kleine vlieg
(1.5%), Rhizoglyphus (2%), Pénicillium (1%), slechte bodems (1%), teveel aanhan
gende grond (2%) en niet worteldor (1.5%).
In het geringe aantal afkeuringen voor vethuiden (0.3%) tekent zich de gunstige
weerssituatie tijdens de oogst duidelijk af.
H y a c i n t . D e gezondheidstoestand van dit gewas was in het algemeen zeer gunstig.
Het aantal afkeuringen bleef gering.
Huidziek (64%), waaronder ook te rekenen vethuidigheid, Pénicillium en Rhizogly
phus, gaf aanleiding tot de meeste opmerkingen. Krasbodems (16%) kwamen regelmatig
voor, evenals witsnot (8%) en Aspergillus (6%). Enkele partijen (2%) waren aangetast
door Fusarium.
Het aantal opmerkingen voor geelziek (1% ) vroeg de aandacht.
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C r o c u s . Het aantal afkeuringen voor Fusarium (56%) nam weer toe. Andere tekort
komingen waren Botrytis (14%), droogrot (3%), te veel aanhangende grond (6%) en
beschadiging (4%).
Verder werden aangetroffen 13 partijen aangetast door het aaltje Aphelenchoides
subtenuis en 7 aangetast door roest.
S c i l l a , M u s c a r i , C h i o n o d o x a e n P u s c h k i n i a . Numeriek gezien was
huidziek de belangrijkste kwaal.
In verband met de uitvoer naar landen die strenge eisen stellen ten aanzien van
Ditylenchus dipsaci is echter het aantal afkeuringen voor dit aaltje ook belangrijk. Bij
de uitvoerinspectie werden dit seizoen 18 partijen (v.j. 14) opgespoord. Bovendien werd
tijdens de controle, ingesteld bij de tussenhandel, ook nog een aantal aangetaste partijen
opgevangen, waardoor distributie van deze partijen over een veelvoud van exporteurs
tijdig kon worden voorkomen.
Colchicum.
nam iets toe.

Het aantal partijen aangetast door brand of Ditylenchus destructor

I r i s . Er werden veel meer partijen afgekeurd dan normaal.
Veelvuldiger kwamen voor Fusarium (36%) en Pénicillium (11%).
In ongeveer gelijke mate werden aangetroffen dove bollen (11%), inktvlekkenziekte
(15%) en luizen (3%). Van minder betekenis waren lekkers (4%) en beschadiging (1%).
Ben speciale vermelding verdient het destructoraaltje, Ditylenchus destructor (16%)
dat bij de uitvoerinspecties herhaaldelijk werd aangetroffen. Deze tendens tekende zich
het vorige seizoen reeds af.
Vooral met het oog op de uitvoer naar landen die ten aanzien van dit aaltje geen
tolerantie kennen, zijn inmiddels maatregelen genomen die beogen deze situatie weer
tot een aanvaardbaar laag niveau terug te dringen.
F r e e s i a . Bij het inspecteren van freesia's moesten ook dit jaar weer betrekkelijk
veel opmerkingen worden gemaakt. Deze opmerkingen hadden betrekking op hardrot,
droogrot, Botrytis, Fusarium en inwendige gebreken.
G l a d i o o l . De gezondheidstoestand van de gladiolen was over het algemeen goed.
Toch lag het aantal afkeuringen de helft hoger dan vorig jaar.
Botrytis (43%) veroorzaakte de meeste problemen, gevolgd door Fusarium (25%),
Pénicillium (5%), droogrot (7%), hardrot (3%), schurft (2%), kurkstip (2%) en
Corynebacterium (1%).
Levende trips werd dit seizoen bij 23 partijen aangetroffen tegen bij slechts 4 partijen
in het vorige seizoen. De te nemen bestrijdingsmaatregelen betekenen in de meeste ge
vallen een grote handicap voor de betrokken exporteur. In alle gevallen bleek echter
dat de exporteur nalatig was gebleven zelf regelmatig bestrijdingsmaatregelen uit te
voeren of de aangekochte partijen direct te controleren.
D a h l i a . Bruinrot (24%) kwam veel minder voor dan in d e laatste jaren het geval was.
Het aantal afkeuringen voor bacterieknobbel (31%) verdubbelde. Natte en ingerotte
stengelstompen (17%) en rotte wortels (11%) gaven regelmatig moeilijkheden.
Lelie.
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D e meeste afkeuringen hadden betrekking op rotte schubben. In een klein

aantal partijen kwam trips voor, terwijl slechts één partij werd afgekeurd voor het aaltje
Aphelenchoides fragariae.
B e g o n i a e n G l o x i n i a . Het belangrijkste probleem bij deze gewassen is het rot.
De U.S.A. verlangen dat de knollen vrij van grond worden verstuurd. Door poetsen
worden de knollen vrij van grond gemaakt. De kans op beschadiging en rot neemt daar
door echter toe, vooral als het poetsen in het begin van het seizoen gebeurt ten tijde dat
de knollen nog onvoldoende afgerijpt zijn.
A m a r y l l i s . Het aantal afkeuringen voor Stagonospora curtisii (het rood) nam sterk
toe. Ook vethuidigheid kwam nog herhaaldelijk voor. Opmerkelijk was ook het betrek
kelijk grote aantal partijen met wolluis.

O v e r i g b ij g o e d
Bij Galanthus speelden dove bolletjes, Stagonospora en Botrytis een rol.
Van Galtonia moesten enkele partijen worden afgekeurd voor snotrinlgen en enkele
andere voor Pénicillium.
Bij Montbretia en Acidanthera hadden de opmerkingen betrekking op Botrytis.
De wijze waarop partijen Ornithogalum worden opgeslagen en bewaard is niet altijd
even deskundig. Behalve Fusarium kwam daarom ook nog al eens Pénicillium voor.
De Tigridia's gaven geen zorgen. Aaltjesproblemen behoren bij dit gewas tot de ver
leden tijd.
Van Oxalis deppei en O. lasiandra bleken daarentegen zeer veel partijen door aaltjes
— meestal Aphelenchoides fragariae doch soms ook Ditylenchus destructor — te zijn
aangetast. Aangenomen wordt dat deze situatie al vele jaren zo is, doch dat de ziekte
symptomen eerst thans als zodanig zijn onderkend. Hiermee is tevens het hoge uitval
percentage bij vele partijen verklaard. Een warmwaterbehandeling, ook van het plant
goed, kan uitkomst bieden.

Grenscontrole in binnen- en buitenland
In de havens en aan de grens werd nogmaals nagegaan of de uit te voeren produkten
voldeden aan de gestelde eisen.
Bij deze herinspectie moesten 225 (v.j. 223) partijen worden afgekeurd, die afkomstig
waren uit 188 (v.j. 175) zendingen.
Van de afgekeurde partijen hadden 208 (v.j. 198) betrekking op zomerartikelen.
Door de Duitse autoriteiten werden 143 partijen (v.j. 50) geweigerd, waaronder 103
partijen tulpen en 18 partijen narcissen. Het aantal afkeuringen aan de Duitse grens
nam dus sterk toe.
De tulpen werden geweigerd i.v.m. aantasting door Botrytis. Het betrof vooral de
cultivar Ornament.
De narcissen waren óf door bolrot óf door narcisvlieg aangetast.
Aan de Zweedse grens werden 33 (v.j. 152) zendingen tulpen afgekeurd i.v.m.
Botrytis. De cultivar Ornament veroorzaakte ook hier de meeste moeilijkheden.
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Import
Enkele partijen paperwhites uit Italië bleken bij invoerinspectie ongeveer 5% door
Ditylenchus dipsaci aangetaste bollen te bevatten. De aangetaste bollen werden er nauw
keurig uitgezocht en vernietigd, waarna de partijen voor verhandeling in het binnenland
werden vrijgegeven.
Uit Italië werden irissen ingevoerd waarin aantasting door Sclerotium rolfsii voor
kwam. Deze schimmel is gebonden aan vrij hoge temperaturen, doch kan in ons land bij
kascultuur schade doen. De zieke bollen zijn verwijderd en vernietigd.
Van de uit U.S.A. afkomstige zendingen irissen was ook dit jaar weer een vrij groot
aantal besmet met het aaltje Ditylenchus destructor. Deze kwestie werd opgenomen met
de Amerikaanse autoriteiten.
Uit Japan werd evenals vorig jaar weer een grote zending Amaryllisbollen ontvangen
die uitwendig zeer vochtig en min of meer ingerot waren, zodat deze transactie is uitge
lopen op een verzekeringszaak.
Uit Zuid-Afrika werden weer veel zendingen Ornithogalum thyrsoides ontvangen.
Het uitval percentage (Pénicillium) lag bij vele van deze zendingen vrij hoog. In enkele
partijen werd een wortelknobbelaaltje (Meloidogyne javanica) aangetroffen.
Teneinde te voorkomen dat met uit Engeland ingevoerde partijen narcissen ongemerkt
toch een besmetting met het tulpestengelaaltje zou worden meegebracht, werd bepaald
dat alle partijen narcissen afkomstig uit dat land direct na aankomst een warmwaterbe
handeling moeten ondergaan.

BOOMKWEKERIJPRODUKTEN

Export
In het najaar bleef het lang warm en droog.
Door de droogte waren voldoende partijen rozen aanwezig die direct na 1 oktober
zonder ontbladeringsproblemen konden worden verstuurd. Begin november was de grond
te Boskoop nog zo droog dat dit bij het verzenden van kluitgoed moeilijkheden ople
verde.
Als gevolg van het fraaie weer bleven luizen en spint nog lang actief. De kwekers
werd aangeraden de bestrijding niet voortijdig te stoppen. Eiafzetting zou anders het
produkt ongeschikt voor export maken.
Voor de Europese bestemmingen neemt de verzending „van huis tot huis" steeds meer
toe. Het snelle vervoer zonder overlading biedt ook voor boomkwekerijprodukten grote
voordelen. Bovendien behoeven geen dure kratten of manden te worden aangeschaft en
wordt een besparing op de post arbeidsloon verkregen.
Enkele jaren geleden begonnen enkele exporteurs hun Produkten (o.a. rozenonderlagen) te verpakken in kartonnen dozen. Dit is goed bevallen. De doos vangt grote temperatuursschommelingen enigszins op. Rozenonderlagen verkeerden ook na 2 maanden
bewaren nog in goede toestand. Wel bleek het wenselijk het produkt iets aan de vochtige
kant in te pakken omdat het karton vocht aan de planten onttrekt.
Bij de exportinspecties werden dit seizoen bijna 1400 partijen (v.j. 1200 partijen)
afgekeurd. Een deel van deze partijen kon echter, na een doelmatige behandeling te
hebben ondergaan, alsnog voor export worden goedgekeurd.
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De meeste afkeuringen hadden betrekking op het wortelknobbelaaltje bij Rosa. Vooral
bij uitvoer naar Canada werd hierop streng geïnspecteerd. Het aantal afkeuringen ver
dubbelde in vergelijking met het vorige seizoen. De aantasting kwam vooral voor bij
rozen veredeld op R. multiflora.
Ook wortelknobbel werd zeer veelvuldig aangetroffen, o.a. bij Malus, Chaenomeles,
Cotoneaster, Rosa en Paeonia.
Blad-, schild-, wol- en dopluizen kwamen regelmatig voor. Het aantal afkeuringen
was normaal. Bladluizen werden vooral aangetroffen bij Malus, Acer, Betula en Sorbus,
schildluizen bij Juniperus, Buxus en Ribes.
Op bloedluis werd nauwkeurig gelet. Een aantal aangetaste partijen werd tijdig
gesignaleerd.
Spint kwam ook dit jaar veelvuldig voor, o.a. bij Sorbus, Malus en Prunus.
Rondknopmijt bij Taxus veroorzaakte beduidend meer afkeuringen dan vorig jaar,
toen het aantal afkeuringen ook al een stijgende tendens vertoonde.
Voor topmijt of bladvlo moesten vele partijen Buxus worden afgekeurd.
Bladvlekkenziekten bij Helleborus en Magnolia, schurft bij Pyracaniha en roest bij
Betula en Mahonia kwamen minder talrijk voor dan de laatste jaren gebruikelijk was.
Dit gold echter niet voor meeldauw bij o.a. Hydrangea, Clematis en Quercus,, alsook niet
voor Amerikaanse kruisbessemeeldauw bij Ribes. Hier was het aantal afkeuringen
normaal.
Het vermelden waard zonder nadere aanduiding waren voorts smucht, dood hout, ver
droogde planten, groene aanslag en te veel blad bij diverse gewassen. Voor elk van deze
oorzaken moest een beduidend aantal opmerkingen worden gemaakt.
Twee partijen siervormen van Malus werden door de Zweedse PD aangetast bevonden
door bloedluis en teruggestuurd. Aan de hand van dit materiaal kon worden uitgezocht
dat de besmette cultivars alle afkomstig waren van hetzelfde perceel. Bovendien wer
den toen nog meer aangetaste partijen opgespoord.
Wortelknobbel (Agrobacterium tumefaciens) gaf aanleiding tot enkele moeilijkheden
in het buitenland.
Twee zendingen vrachtgoed werden om deze reden door de Duitse PD geweigerd.
Verder ontstonden moeilijkheden over een zending frambozeplanten, die naar Joego
slavië was gestuurd.
Vanuit Canada werd bericht ontvangen dat in een grondmonster, getrokken uit een
partij vruchtboomonderlagen die vorig seizoen was ingevoerd, enkele cysten van het
aardappelcystenaaltje waren aangetroffen. Een uitgebreid onderzoek werd ingesteld op
de percelen waarvan dit materiaal afkomstig kon zijn geweest. In het grondmonster van
één perceel werden enkele cysten van het bewuste aaltje gevonden.
Onafhankelijk van dit geval wijzen de berichten uit Canada er op dat de invoer van
planten met kluit en waarschijnlijk ook van die met aanhangende grond, binnen niet al
te lange tijd zal worden verboden. *)

Import
Omdat er in Nederland een tekort aan rozen was, werden er veel ingevoerd, o.a. uit
België, Duitsland, Italië, Hongarije en Bulgarije.
Eén zending Italiaanse stamrozen werd geweigerd in verband met aantasting door
San José-schildluizen.
*) Op 26-5-'65 werden nieuwe Canadese invoerbepalingen van kracht waarbij de invoer van planten met grond
werd verboden.
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Volgens de Franse bepalingen moeten bepaalde boomkwekerijprodukten, afkomstig
uit landen waar de San José-schildluis voorkomt, bij invoer worden begast. Dit voor
schrift dateert al van vele jaren geleden. Mogelijk is het de laatste jaren niet streng
toegepast. Dit jaar werd echter een ander standpunt ingenomen. Duitse rozen via ons
land als re-export verzonden naar Frankrijk moesten in Duinkerken worden begast.
Voor de betrokkenen was dit een onaangename verrassing.
Een partij jonge ^eer-planten uit Japan was ernstig aangetast door de schildluis
Parlatoria theae. Deze schildluis is echter uitsluitend bekend in tropische en subtropische
gebieden. Het materiaal werd na begassing met blauwzuur vrijgegeven.

BLOEMISTERIJPRODUKTEN
De uitvoerinspecties van snijbloemen verliepen zonder vermeldenswaardige bijzonder
heden.
Bij de invoerinspecties van dit produkt werden in een zending anjers uit Israël en in
een zending rozen afkomstig van de Canarische eilanden rupsjes van Heliothis armigera
aangetroffen (zie ook Jaarboek 1963, blz. 148). De zendingen werden doorgevoerd naar
landen, die ten aanzien van deze plaag en van Tortrix pronubana geen invoerbepalingen
kennen.
Tot nu toe werden in de categorie snijbloemen alleen die van anjer bij invoer ge
ïnspecteerd. Sinds maart 1965 geldt deze inspectieplicht echter ook voor snijbloemen
van roos en chrysant. Een gezondheidscertificaat wordt (nog) niet verlangd; bij invoer
van anjerbloemen moet dit wèl aanwezig zijn.
Vermelding verdient nog dat de veilingen een verbod hebben ingesteld voor het veilen
van ingevoerde snijbloemen van rozen.
Bij de uitvoerinspecties van bloemisterijplanten werden verscheidene opmerkingen
gemaakt die voornamelijk betrekking hebben op: spint en blad-, schild- en dopluizen
bij een grote verscheidenheid van gewassen; wolluis, wortelluis en cactuscystenaaltje bij
Cactus; witte vlieg bij o.a. Gerbera, Poinsettia en Hibiscus; mineervlieg bij chrysant;
bladvlekkenziekte en oortjesziekte bij Azalea; Septoria, Botrytis en Ascochyta bij chrysantestekken; roest en spat bij anjerstekken en stengelaaltje bij Hortensia.
De handel in chrysantestekken draagt een zeer internationaal karakter. Volgens ge
gevens van de NAK-S werden in het keuringsseizoen 1964 ca. 10 milj. stekken inge
voerd. Hiervan werden 6 milj. stekken weer verhandeld, waarvan 1.6 milj. naar het
buitenland.
Ascochyta chrysanthemi werd vele malen in: geïmporteerde stekken aangetroffen, vnl.
in die uit Frankrijk en U.S.A. Direct bij aankomst zijn de ziekteverschijnselen in de
meeste gevallen nog niet te herkennen, doch nadat de planten ongeveer één week voor
beworteling op het bed hebben gestaan is de beoordeling wèl mogelijk. Daarom worden
de invoerinspecties tot enkele weken na het uitplanten voortgezet.
Het aantal door de Ascochyta-ziekte aangetast bevonden zendingen nam in het laatst
van de verslagperiode in niet onbelangrijke mate toe. In overleg met de NAK-S zijn de
maatregelen tegen deze ziekte verscherpt.
Op één bedrijf, dat regelmatig veel chrysantestekken invoerde, werd onverwacht roest
(Puccinia horiana) gevonden. Vermoedelijk is de ziekte enkele maanden daarvoor met
stekken uit Zuid-Afrika ingevoerd. Al het materiaal dat besmet was of besmet kon zijn
is vernietigd.
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Puccinia horiana werd toegevoegd aan de lijst van ziekten waarvan ingevoerde chrysanteplanten vrij moeten zijn.
Door de autoriteiten van Cyprus werd een zending Fuchsia-planten vernietigd, die
was aangetast door roest, Pucciniastrum epilobii f. sp. palustris. Bij de kweker werden
daarop nog meer aangetaste planten gevonden. Dit is de eerste melding van deze roest in
Nederland.
Het betreft een van waardplanitwisselende roest (spermagoniën- en aecidiënstadium op
Abies en uredo- en teleutosporenstadium op Epilobium, Godetia en Fuchsia). Bij
Fuchsia vallen de aangetaste bladeren voortijdig af. Teleutosporen worden in de praktijk
dus alleen op Epilobium of Godetia gevormd.
Door deze gewassen dus uit de nabijheid van Fuchsia te weren en de aangetaste
Fuchsia-planten te vernietigen, is een eenvoudige doch doeltreffende bestrijding mogelijk.

FRUIT
Bij de invoerinspectie van zendingen kersen, pruimen, peren, appelen, perziken en
abrikozen wordt in het bijzonder gelet op San José-schildluis (Quadraspidiotus perni
ciosus), kersevlieg (Rhagoletis cerasi), perzikmot (Laspeyresia molesta) en perzikscheutboorder (Anarsia lineatella).
Dit seizoen moesten 35 zendingen geheel of ten dele worden geweigerd omdat zij
door één van de genoemde plagen waren aangetast. In 1962 betrof dit 60 zendingen
en in 1963 57 zendingen.
In onderstaand overzicht zijn de afgekeurde zendingen gerangschikt naar reden van
afkeuring, produkt en land van herkomst. Ter vergelijking zijn tussen haakjes vermeld
het aantal afgekeurde zendingen in het vorige seizoen (1963-'64).
land van herkomst
plaag

produkt

Italië

Spanje

San José-schildluis

pruim
peer
abrikoos

21 (23)

2 (3)
— (2)
— (1)

—

.—

Frankrijk

overige

.—

—

•—

kersevlieg

kers

2 ( 4)

—

— (12)

perzikmot en/of
perzikscheutboorder

pruim
perzik

3 —
6 ( 8)

1 (2)

— ( 2)

Bij het inspecteren van ingevoerd citrusfruit werden in een klein aantal zendingen
één of enkele door larven van de Middellandse Zeevlieg (Ceratitis capitata) aangetaste
vruchten gevonden.
De aangetaste zendingen waren afkomstig uit Spanje, doch ook in één zending uit
Zuid-Afrika en in één zending uit Suriname werden enkele van de bedoelde larven aan
getroffen. In alle gevallen was de mate van aantasting zo gering dat er mee volstaan
werd de zendingen voor wederuitvoer uit te sluiten.
De doorvoer van citrusfruit naar Duitsland verliep vrijwel ongestoord. Slechts een
paar zendingen werden door de Duitse PD geweigerd in verband met aantasting door
de Middellandse Zeevlieg. De situatie is dus ook hier aanmerkelijk gunstiger dan enkele
jaren geleden.
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Bij deze doorvoerhandel werden aan de Duitse grens wel enkele administratieve
moeilijkheden ondervonden. De reden was dat op het doorvoercertificaat een ander
aantal kisten vermeld stond dan op de overige documenten. Voor deze moeilijkheden,
die voortvloeien uit het verstrekken van achteraf bezien onjuiste gegevens aan de PD, is
inmiddels een oplossing gevonden.

PLANTUITJES EN -SJALOTTEN
Bij het inspecteren van voor export bestemde partijen van deze gewassen speelt het
stengelaaltje, Ditylenchus dipsaci een belangrijke rol. De andere ziekten en plagen vor
men geen probleem.
De methodiek van inspecteren is afgestemd op de eisen van het land van bestemming.
Enkele landen (o.a. Duitsland) verlangen geen gezondheidscertificaat. De laatste
controle geschiedt dan door de NAK-G. De P.D. heeft met deze zendingen geen be
moeienis, tenzij de betrokkene zelf om een gezondheidscertificaat verzoekt. Het laatste
kwam dit seizoen nog al eens voor.
De tweede groep wordt gevormd door de landen die een gezondheidscertificaat ver
langen, zonder de voorwaarden waaraan de zending moet voldoen nader te omschrijven
(o.a. Engeland). Deze zendingen worden door de PD visueel beoordeeld. In aanmerking
komen partijen die door de NAK-G vrij of praktisch vrij van stengelaaltjes zijn bevon
den. De PD neemt bij export geen monsters ten behoeve van een laboratoriumonderzoek,
tenzij voor eigen oriëntatie.
De derde groep van landen stelt de eis dat de partij geheel vrij van stengelaaltjes
is (U.S.A., Canada, Noorwegen, Denemarken en Ierland). Partijen bestemd voor deze
landen moeten door de NAK-G vrij van aaltjes zijn bevonden, doch worden kort voor
export ook nog eens door de PD bemonsterd. Dit monster moet bij laboratoriumonder
zoek vrij zijn van aaltjes.
Het onderzoek van partijen bestemd voor de derde groep van landen werd het afge
lopen seizoen verscherpt. De NAK-G nam monsters van de partijen bestemd voor deze
landen zodra zij in de schuur lagen opgeslagen. Deze monsters moesten geheel vrij van
aaltjes zijn.
Het effect van deze tussentijdse bemonstering was zeer gunstig. Bij de exportinspectie
door de PD werden nog slechts een paar aangetaste partijen opgespoord en afgekeurd,
terwijl dit percentage voorheen vrij hoog was.
Desondanks werden in Noorwegen en Ierland toch weer een aantal partijen aangetast
bevonden en geweigerd.
Voorts bereikte ons van officiële zijde een klacht uit Engeland. Het komende seizoen
zullen maatregelen worden genomen om het gezondheidsniveau van de naar dit land te
verzenden partijen op te voeren.
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PUBLICITEIT
(W. J. Groenestein)

Tentoonstellingen
Op 4 tentoonstellingen was de P.D. met een stand aanwezig.
Genoemde tentoonstellingen waren:
Tentoonstelling Floralia Hillegom, 5 t/m 7 maart.
Onderwerp: Ziekten in bloembollen.
Tentoonstelling Vierlingsbeek, 13 t/m 16 juli.
Onderwerpen. Export-eisen aardappelen. Ziekten bij aardappelen, boomkwekerijProduk
ten, chrysant, freesia en tulp. Onkruidbestrijding.
Tentoonstelling te Amsterdam, 12 t/m 20 juli.
Onderwerp: Taak Plantenziektenkundige Dienst.
Tentoonstelling E.G. '64 te Emmen, 17 t/m 31 juli.
Onderwerpen: Diverse ziekten, vnl. tuinbouwgewassen. Onkruidbestrijding en Export
controle.
Fo t o g r a f i e
Vervaardigd werden: 2033 zwart/ wit negatieven
2989 kleurendia's
366 zwart/wit dia's
7989 afdrukken en vergrotingen
Ten behoeve van lezingen, instructiebijeenkomsten en onderwijs werden 3980 dia's
(aan 117 personen) uitgeleend.
Leermiddelen en voorlichtingsmateriaal
Geleverd werden aan:
land- en tuinbouwscholen en -cursussen, middelbare scholen en derden:
452
669
108
912
170
8005
9781

plastics
kleurendia's
zwart/wit dia's
foto's
preparaten
kleurenplaten
knipplaten
125

Excursie's en bezoekers
Ontvangen en rondgeleid werden 16 excursie's benevens een groot aantal bezoekers
uit binnen- en buitenland.

Films
De „aaltjesfilm" kwam in 1964 nog niet gereed en zal nu medio 1965 uitgebracht
worden.

Bibliotheek
Naast de gewone uitbreiding van het bibliotheekbezit werd apparatuur voor het lezen
van microkaarten en films aangeschaft.

PUBLIKATIES
In 1964 verschenen de volgende publikaties:
Verslagen en mededelingen:
No. 139.
,, 140.
„

141.

Fenologisch en faunistisch onderzoek over boomgaardinsekten, 1963.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen (vertaling van U.S.A. rapport „Use
of Pesticides").
Jaarboek 1963.

Vlugschriften:
No. 72.
„ 80.

De krulziekte bij de perzik (herziene druk).
De tarwestengelgalmug (herziene druk).

Voorts nog:
55 Berichten (no. 1577 t/m 1630).
Instructieplaten tuinbouw.
Kleurenfolder veldkeuring tulpen 1964.
Verzamelde overdrukken: 1962/1963.
Kiemplantentabel van akkeronkruiden: 2e herdruk 1964.

Publikaties op naam:
No. 319.

P. M. L. Tarnmes. — Isoboles, a graphic representation of Synergism in
pesticides Neth. J. Plant Path. 70 : 73-80. 1964.

No. 320.

G. van Rossem, H. C. Burger en C. F. van de Bund. — Schadelijke insekten in 1963 Ent. Ber., Amst. 24 : 144-147. 1964.
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321.

A. F. H. Besemer. — The available data on the effect of spray chemicals
on useful arthropods in orchards (Entomophaga, 9 : 263-269, 1964).

322.

G. C. Ennik, J. Kort and B. Luesink. — The influence of soil desinfection
with D.D., certain components of DD and some other compounds
with nematocidal activety on the growth of white clover. Neh. J. Plant
Path. 70: 117-135. 1964.

323,

J. Kort. — Grass species as hosts of the cereal cyst eelworm (Heterodera
avenue Wollenweber) Meded. LandbHogesch. Gent 29 : 783-787. 1964.

324.

A. F. H. Besemer. — Chemische Plantenziekten- en Onkruidbestrijding
en onze voeding. Voeding 25 : 559-568. 1964.

325,

H. Klomp, M. A. J. van Montfort and P. M. L. Tammes. — Sexual repro
duction and underpopulation. Extr. des Archs néerl. Zool. 16 : 105-110.
1964.

326.

P. A. A. Loof. — Four new species of criconemoides from the Nether
lands. Met samenvatting: Vier nieuwe Criconemoides-soorten uit Ne
derland. Versl. PlZiekt. Dienst Wageningen 141 (Jaarb. 1964) : 160168.

327.

S. Stemerding. — Een mixer-wattenfilter methode om vrijbeweeglijke endoparasitaire nematoden uit wortels te verzamelen. With a summary:
A blender-cottonwoolfilter method for collecting migratory endoparasitic nematodes from roots. Versl. PlZiekt. Dienst Wageningen 141
(Jaarb. 1963) 170-175. 1964.

328.

P. J. Taconis en K. Kuiper. — Overdracht van het Nicotiana virus 5 door
aaltjes van het geslacht Trichodorus in Zaailingen van 5 gewassen.
With a summary: Transmission of the Nicotiana virus 5 by nematodes
of the genus Trichodorus in seedlings of 5 crops. Versl. PlZiekt. Dienst
Wageningen 141 (Jaarb. 1963) : 177-178. 1964.

329.

G. H. Boerema. — De Veroorzaker van de Kwade-Grondziekte bij bloembolgewassen: Rhizoctonia tuliparum Whetzel & Arthur. With a sum
mary: The cause of "Grey Bulb Rot" Rhizoctonia tuliparum (Whetzel
& Arthur). Versl. PlZiekt. Dienst Wageningen 141 (Jaarb. 1963) : 179182. 1964.

330.

P. J. Taconis. — De bestrijding van de bladvlekkenziekte veroorzaakt door
Marssonina spp. bij populieren. With a summary: The control of the
leafmould disease caused by Marssonia spp. on poplars. Versl. PlZiekt.
Dienst Wageningen 141 (Jaarb. 1963) : 183-184. 1964.

331.

A. J. Wit. — Schade aan coniferen, bomen, heesters en vaste planten door
vorst in de winter 1962-1963. With a summary: Damage to conifers,
shrubs and perennials by frost in the winter 1962-1963. Versl. PlZiekt.
Dienst Wageningen 141 (Jaarb. 1963) : 185-191. 1964.
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No. 332.

L. Sibma, J. Kort en C. F. de Wit. — Experiments on competition as a
means of detecting possible damage by nematodes. Meded. Inst. biol.
scheik. Onderz. Landfo. Gewass. 246 : 119-124. 1964.

No. 333.

G. H. Boerema & J. A. von Arx. — Ein neuer zur Gattung Ingoldia ge
hörender Pilz. Nova Hedwigia 8 : 297-300. 1964.

No. 334.

A. J. A. Hulshoff & W. Nijveldt. — Voorkomen, biologie fenologie en be
strijding van de tarwestenigelgalmug in 1963. Tienjarenplan Graanonderz. 10 : 149-151. 1963.
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COMPTABILITEIT
FINANCIEN
De uitgaven over het verslagjaar bedroegen
Vast personeel
Los personeel
Student assistenten

ƒ 5.813.000.—
556.000.—
67.000.— ƒ 6.436.000.—

Materiele uitgaven:
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Reis-, verblijf- en verplaatsingskosten
Aanschaffingen
Overige uitgaven
Diensten verricht door derden

ƒ
„
,.
„
,,
,,

170.000.—
215.000.—
481.000.—
204.000.—
150.000.—
377.000.— „ 1.597.000.Totaal ƒ 8.033.000.-

De ontvangsten beliepen:
Publikaties en leermiddelen
Inspectievergoedingen
Onderzoek bestrijdingsmiddelen
Overige ontvangsten

15.000.—
2.886.000.—
142.000.—
„
7.000.— ƒ 3.050.000.„

ƒ

In de salarissen werden in 1964 de volgende wijzigingen aangebracht:
1 januari 1964.
Toekenning derde fase gedifferentiëerde salarisverhoging (1962 t/m 1965)
Algemene salarisverhoging van 10%.
Premie A.O.W. wordt voor rekening van het Rijk genomen.
Compensatietoeslag A.O.W.-premie in salarissen vervalt.
Pensioenpremie wordt gebracht op 7.9%.
Verdienstenbeloning wordt afgeschaft en voor 8% in salarissen opgenomen.
Instelling minimum inkomen ƒ 100,— per week.
1 juli 1964.
Compensatie 1.3% in verband met huurverhoging.
September 1964.
Uitkering ineens, nacalculatie trend 1964, 3%%.
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ALGEMENE ZAKEN
ORGANISATIE
In samenwerking met de Afdeling Organisatie en Efficiency van het Ministerie van
Landbouw en Visserij werden voorbereidingen getroffen om te komen tot een structu
rele verandering van de interne organisatie van de Dienst. De gewestelijke indeling
werd voorlopig teruggebracht tot 3 gewesten. Het district Mill werd opgeheven en ver
vangen door het district Boxmeer.
PERSONEEL
Op 1 januari 1964 telde de Dienst 455 in de formatie opgenomen ambtenaren: daar
enboven nog 4 ambtenaren voor vervanging van ambtenaren afwezig wegens langdurige
ziekte.
Aan het einde van het verslagjaar bedroegen deze aantallen 452 en 1. Aan het begin
van het jaar waren 10 student-assistenten werkzaam in tijdelijke dienst met volle dan
wel halve dagtaken; per eind december 1965 bedroeg dit aantal 15.
Verdere diensten werden verleend door 48 aardappelcontroleurs op bijzondere ver
goeding; voor het verlenen van tijdelijke assistentie bij diverse werkzaamheden werden
140 personen ingeschakeld.
Het verloop van het personeel bleef op het niveau van voorafgaande jaren.
Reden van ontslag
Positieverbetering
Huwelijk
Pensioen
Overlijden
Andere redenen

m

v

12
—•
5
3
—

3
6

6

De heren W. J. Drost (districtshoofd te Hoorn) en Th. W. H. Zeelen (districtshoofd
te Mill) herdachten de dag dat zij voor veertig jaar in dienst getreden waren bij de
Plantenziektenkundige Dienst.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlieten de heren Ir. H. van
Lookeren Campagne, N. Noordermeer, H. H. Pennekamp, S. K. Phaff en Th. W. H.
Zeelen de Dienst.
Aan de Dienst ontvielen door overlijden de heren H. Jacobs (districtshoofd Boskoop),
B. Mulder (adjunct assistent te Assen) en J. Overeijnder (administratief ambtenaar C
2e klasse te Amsterdam).
Het vervullen van vacatures voor archieftaken levert steeds meer moeilijkheden op.
Zowel de lage rangwaardering als de geringe bevorderingsmogelijkheden maken het aan
vaarden van een archieffunctie bij de Overheid verre van aantrekkelijk. Bovendien bieden
de gemeentelijke administraties betere en meer mogelijkheden. Eenzelfde belemmering
om bij de Dienst te werken vormt de waardering volgens het loongroepenstelsel voor
min of meer geschoolde krachten.
HUISVESTING
De plannen voor uitbreiding van het Hoofdgebouw kwamen gereed; met de bouw
zal vermoedelijk in het voorjaar 1965 worden begonnen.
Nieuwe huisvesting werd betrokken door de districtskantoren te Boxmeer, Lisse en
het kantoor PD voor Amerika en Canada te Lisse.
Voor betere huisvesting van de administraties van de districtskantoren te Alkmaar,
Boskoop, Den Helder, Leiden en Lisse werd nog geen bevredigende oplossing gevonden.
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TRICHODORUS ANEMONES N.SP. WITH A NOTE ON T. TERES HOOPER, 1962
(NEMATODA : ENOPLIDA)
Met samenvatting: Trichodorus anemones n.sp., met een notitie over
T. teres Hooper, 1962
by/door
P. A. A. Loof
In Anemone cultures in the Western bulb growing district of The Netherlands stunted
plants were found in April 1962. Examination of soil samples from diseased plots
showed in the upper 20 cm of soil the presence of Trichodorus populations of 260
specimens per 500 ml of soil against 20 on plots where growth was normal. These
populations consisted of a mixture of five species: T. primitivus (De Man), T. similis
Seinhorst, T. pachydermus Seinhorst, T. nanus Allen and a new species which is described
in this paper.
Trichodorus anemones n.sp.
Dimensions (specimens fixed in F.A.A. and mounted in glycerin):
Males (n = 19): L = 0.78 mm (0.71-0.90); a = 20 (18-23); b = 5.5 (4.8-6.4); c =
62 (49-77); T = 70 (63-82); spear = 49 /i (47-52).
Females (n = 32): L = 0.79 mm (0.65-0.97); a = 19 (17-22); b = 5.0 (4.3-5.9); c =
subterminal; V = 55 (51-59); Gj = 23 (16-31); G2 = 23 (17-33); spear = 49 /t (42-53).
Male, holotype: L = 0.83 mm; a = 22; b = 5.3; c = 62; T = 65; spear = 48 /x.
Female, allotype: L = 0.72 mm; a = 20; b = 4.3; c = subterminal; V = 20^22 ;
s p e a r = 4 7 fx.
Body fairly stout, cylindroid, tapering anteriorly towards lip region, but only slightly
posteriorly towards tail; almost straight when killed by gentle heat. The cuticle swells
strongly through fixation. Two muscle cell rows in each body quadrant. Lip region
of the same shape as in T. pachydermus and T. teres, hearing the usual 6+10 papillae.
Amphids and spear typical for genus. Oesophagus with long, oblong bulb which in most
specimens sligthly overlaps the intestine on the ventral side; the bulb contains the usual
five gland nuclei. Excretory pore just anterior to oesophageal bulb. Nerve ring surrounds
the narrow part of the oesophagus. Lateral field narrow, 1/8-1/10 of body width.
Female. - Anus ventrosubterminal. One pair of distinct caudal pores, opening
slightly dorsad from terminus. Vulva a small pore. Vagina with small sclerotized pieces
which lie in oblique position. Ovaries paired, opposed and reflexed; in each gonad there
is a distinct, round or broadly oval spermatheca containing spermatozoa.
Lateral epidermal pores: Typically there are two pairs; one prevulvar, at 24-42% of
body length from head end, or 2.6-5.9 body widths anterior to vulva; the other postvulvar, at 68-82%, or 2.3-5.4 body widths behind vulva. As in T. pachydermus and
T. teres, however, the number is variable. The number of pores on one side of the
body, before as well as behind the vulva, may vary from 0 to 2. Whereas of the 32
females examined 10 had the typical arrangement (4 pores in total), at the one end
were two females with no lateral pores at all, at the other end two females with five
and one with six pores.
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Male. - Testis single, containing large, well-developed spermatozoa. Spicules 46-53 n
long, slender, nearly straight, curved slightly distally, with transverse striation; a charac
teristic small irregularity in the outline is present just anterior to the middle. Gubernaculum slightly widened distally, 10-11 /x long. A narrow bursa is present. There are
three ventromedian pre-anal supplements: the first large, flat, bulging out, 7-12 ^ from
the anus; the second not bulging out, 18-30 jt, from the anus (11-18 jx from the first);
the third not bulging out, 88-130 /a from the anus or 1.8-2.7 spiculum lengths. Ratio of
distances of posterior two supplements from anus: 2.0-2.6; distance of second supplement
from anus = 38-64% of spiculum length. Furthermore there is one pair of subterminal
caudal pores and one pair of huge subventral caudal papillae. The male also possesses
three cervical pores; one ventral, near the excretory pore, and a lateral pair located
slightly more anteriad.
In addition males of this species also possess lateral epidermal pores. There may be
a pair at 33-42% and one at 62-79% of body length from the head end. However, here
also the number is variable. Some males have no lateral pores, but the posterior pair is
usually present, the anterior pair less frequently. More than four pores per male were
not observed. Of 19 males five had no pores; nine only posterior pores, and five both
anterior and posterior ones.
Holotype: Male on slide WT 528.
Allotype: Female on slide WT 524.
Paratypes: 18 males and 31 females (one male and one female with end-on view of
head) on slides WT 519-523, 525-527 and 529-549. All types in the Nematode Collec
tion of the Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.
Type locality: Voorschoten, The Netherlands.
Type habitat: Soil around roots of Anemone spec.
T. anemones was found also near Anemone roots in the neighbourhood of Lyon,
France.
Discussion. - Trichodorus anemones is closely related to T. pachydermus Seinhorst,
1954. T. teres Hooper, 1962 and especially T. tunisiensis Siddiqi, 1963.
As originally it appeared difficult to assign females either to anemones or to pachy
dermus (mixed population!), chiefly because of the variation in numbers of lateral
epidermal pores (Kuiper & Loof, 1962), a number of monocultures were set up. Though
only about one-quarter of the nematodes survived inoculation and propagated, the
populations obtained after four months, although small, were sufficient to establish
specific differences. It may be noted that in those tubes into which single juveniles had
been inoculated, no multiplication was ever found, though the specimens were frequently
found back adult (male or female) after four months. Evidently in both T. anemones
and T. pachydermus fertilization by males is necessary for propagation.
Females of T. anemones differ from those of T. pachydermus by the number of
lateral epidermal pores: on each body side behind the vulva there are 0-2 in anemones,
2-5 in pachydermus. Furthermore there are differences in shape of the oesophageal
bulb (overlapping in anemones, not so in pachydermus) and of the cutinized pieces in
the vagina. Males can be distinguished by shape and size of the spicules, arrangement
of the supplements and shape of the tail.
Trichodorus anemones, T. teres and T. tunisiensis form a group of closely related
species, differring from T. pachydermus in number of lateral postvulvar epidermal pores
in the female (0-2 against 2-5), in shape of the male tail (short, rounded, against longer,
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SAMENVATTING
Trichodorus anemones n.sp., met een notitie over T. teres Hooper, 1962
In dit artikel wordt een nieuwe Trichodorus-soort beschreven, T. anemones, gevonden
in de Hollandse bollenstreek en bij Lyon (Frankrijk), in beide gevallen rondom anemonewortels. Deze soort is zeer nauw verwant aan T. tunisiensis Siddiqi, 1963: ze komt daar
mee overeen door aantal laterale epidermisporen b ijhet wijfje, door de vorm der gesclerotiseerde stukjes in de vagina, door de aanwezigheid in elke gonade van een ronde
spermatheca; en door de rangschikking van staartpapillen en supplementen bij het man
netje. T. anemones verschilt van T. tunisiensis door de staartvorm van het wijfje, de
onregelmatige vorm der spicula en de aanwezigheid van laterale epidermisporen bij het
mannetje. Tabellen worden gegeven ter onderscheiding van T. anemones van een drietal
verwante soorten. Mannetjes van T. teres Hooper, 1962 (syn. T. flevensis Kuiper &
Loof, 1962) hebben een gedegenereerde testis die geen sperma vormt; tevens missen ze
de bij mannetjes van dit genus gewoonlijk voorkomende cervicale poren. Ze spelen geen
rol bij de voortplanting.
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PH OMA-ACHTIG E SCHIMMELS IN ASSOCIATIE MET APPELBLADVLEKKEN
With a summary. Phoma-like fungi associated with apple leaf spots
door/ by
G. H. Boerema & Maria M. J. Dorenbosch
(Mycologische waarnemingen, no. 12)
(Mycological observations, nr. 12)
Regelmatig worden ter diagnose appelbladeren met bladvlekken ontvangen. Op deze
vlekken worden verschillende Phoma-achtige schimmels waargenomen. Ofschoon er veel
literatuur over deze afwijking en de daarmede geassocieerde schimmels bestaat, bleek
identificatie van de desbetreffende Phoma-achtige schimmels niet zonder meer mogelijk.
De oorspronkelijke beschrijvingen van deze schimmels zijn nl. zeer onvolledig, met als
gevolg, dat er in de fytopathologische literatuur vaak sprake is van verschillende inter
pretaties, die resulteren in tegenstrijdige beschrijvingen, synoniemie-opgaven en con
clusies.
In deze publikatie zijn de resultaten vastgelegd van een onderzoek over de in Neder
land op appelbladvlekken gevonden P/20/JM-achtige schimmels in vergelijking met oor
spronkelijk herbarium materiaal en cultures uit de collectie van het Centraalbureau voor
Schimmelcultures te Baarn.
Van drie vaak op appelbladvlekken voorkomende Phoma-achtige schimmels wordt,
naast een bespreking van de synoniemie, een overzicht gegeven van de diagnostische
kenmerken, het voorkomen, en de fytopathologische literatuurgegevens. Daarna volgt
nog een opsomming van een aantal andere incidenteel op appelbladvlekken gevonden
Phoma' s.
PHOMA LIMIT AT A (Pk.) Boerema comb. nov.
Basioniem : Phyllosticta limitata Pk. in Rep. N.Y. St. Mus. 50 : 115. 1897.
Syn. o.a. : Phyllosticta mali Prill. & Del. in Bull. Soc. mycol. Fr. 6 : 181. 1890; non Phyl
losticta mali Briard, Fl. crypt. Aube & Suppl. cat. Troyes 79. 1888.
O. a.

o n d e r z o c h t e e x s i c c a t e n e n

c u l t u r e s :

Herb. Stat, centr. Path. veg. Versailles (VER): Phyllosticta malt, type; Centr.-bur. Schimmelcult. Baarn (CBS):
Phyllosticta limitata, cult, en determ. van H. H. Whetzel en ,,Phoma ellipticum", cult, en determ. van Wollen
weber & Hochapfel (misidentificatie).
T o e l i c h t i n g s y n o n i e m i e :
Deze schimmel hoort niet thuis in het geslacht Phyllosticta, zoals de namen waaronder dit organisme bekend
is, suggereren. Qua bouw van de pycniden en het sporevormingsproces betreft het hier een typische Phoma (vgl.
Boerema, Dorenbosch & Leffring in Neth. J. Plant Path. 71 •. 79-89. 1965). Het was niet mogelijk van de oudst
bekende naam van de schimmel, de in 1890 in Frankrijk beschreven Phyll. mali Prill. & Del., een nieuwe com
binatie in het geslacht Phoma te maken. Zo'n combinatie zou een later homoniem zijn van een reeds bestaande
naam, nl. Phoma mali Schulz. & Sacc. (Micromyc. Slav. nov. No. 42. 1884). Bovendien is Phyll. mali Prill. &
Del. volgens de nomenclatuurregels niet geldig (illegitiem), daar het een later homoniem is van Phyll. mali
Briard (zie deze publikatie onder Asteromella mali (Briard) comb. nov.). Derhalve is de nieuwe combinatie ge
baseerd op de in 1897 beschreven Phyll. limitata.
Het onderzochte typemateriaal van Phyll. mali Prill. & Del. omvat twee appelbladeren met onregelmatige
kleine vlekjes (afb. 1), waarop vele pycniden van de hier besproken schimmel voorkomen. Opgemerkt moet
worden, dat de beschrijving, die Prillieux en Delacroix geven van Phyll. mali, niet correct is. Naast de door deze
onderzoekers genoemde eencellige sporen komen nl. ook twee- of meercellige sporen voor, terwijl de afmetingen
van de pycniden en sporen groter zijn dan in de originele diagnose is vermeld.
Uit de vage originele beschrijving van Phyll. limitata is niet direct op te maken, dat Peck de hier besproken
schimmel op het oog had. Uitgegaan is echter van een door de Noordamerikaanse onderzoeker H. H. Whetzel
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als Phyll. limitata geïdentificeerde cultuur. In oude Noordamerikaanse literatuur over appelbladvlekken wordt
in het algemeen steeds gesproken over Phyll. pirina (= de hierna besproken Phoma prunicola) én Phyll. limitata.
Daar in Europa in associatie met appelbladvlekken naast Phoma prunicola steeds de hier besproken schimmel
wordt gevonden, mag men o.i. zonder enige twijfel aannemen, dat Whetzel's interpretatie van Phyll. limitata
correct is.
Verder zij hier nog opgemerkt, dat Wollenweber & Hochapfel in Z. Parasitenk. 8 : 583-587. 1936 twee varianten
van de hier besproken schimmel uitvoerig beschrijven onder de namen ,,Phoma mori Mont." en ,,Phoma
ellipticum Fck." (cultuur door Wollenweber gedeponeerd op het CBS). Deze namen zijn hier echter ten onrechte
gebruikt (misidentificaties). Phoma mori Mont, in Ann. Sei. nat. (Bot.), Ser. 3, 12 : 306. 1849 heeft betrekking
op het Phomopsis stadium van Diaporthe sociahilis Nit. (zie von Höhnel in S.B. Akad. Wiss. Wien 119, 1 : 660.
1910 en Wehmeyer, Genus Diaporthe 119. 1933). Phoma ellipticum Fckl., Fung. rhen. no. 2128. 1868 bleek
gezien de syntypes uit de herbaria van ,,The New York Botanical Garden" en de „Botanische Staatssammlung
München" ook een geheel andere schimmel te betreffen. Onderzocht moet nog worden in hoeverre de vele
andere namen, die Wollenweber & Hochapfel (I.e.) als synoniemen van ,,Phoma mori" en ,,Phoma ellipticum"
vermelden, betrekking hebben op de hier besproken schimmel.

Afb./Fig. 1. Type-materiaal van Phyll. mali Prill. & Del. in Herb. „Station Centrale de Pathologie Végétale"
te Versailles [= Phoma limitata (Pk.) comb. nov.]. Appelbladeren met pyeniden op kleine onregel
matige vlekjes.
Type material of Phyll. mali Prill. & Del. in Herb. "Station Centrale de Pathologie Végétale" at
Versailles [= Phoma limitata (Pk.) comb. nov.\. Apple leaves with pyenidia on small irregular spots.

Diagnostische kenmerken in vitro:
Bij deze schimmel is er vaak sprake van samengestelde pyeniden, d.w.z. fructificaties,
die zijn te beschouwen als vergroeiingen van enkelvoudige pyeniden. Derhalve is de
vorm van de pyeniden zeer variabel; de enkelvoudige pyeniden zijn echter meestal
typisch kruikvormig (afb. 2A). De buitenste cellen van de relatief dunne pyenide-wand
vertonen in het algemeen een bruine kleur, terwijl de veelal iets uitgestulpte mondope
ningen zijn omgeven (omwald) door donkerder getinte cellen. Zowel de enkelvoudige
pyeniden als de samengestelde pyeniden kunnen, mede onder invloed van temperatuur,
licht en hoedanigheid van het substraat, zeer sterk in afmetingen variëren. Bovendien
zijn er stammen, die voornamelijk grote pyeniden produceren, naast stammen, die voor
namelijk kleine pyeniden maken. In het algemeen ligt de diameter van de pyeniden
tussen 100-230 fx (uitersten: 80-300 /x). De diameter van de mondopeningen is tamelijk
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groot: 30-45 /jl. Aan de binnenzijde is de mondopening bekleed met langgerekte, hyaliene
cellen (pseudo-periphysen, afb. 2B) die soms naar buiten uitstulpen.
De sporen, die in een rose-oranje massa vrijkomen, zijn hyalien en meestal ellips
vormig tot cylindrisch, ze kunnen evenwel ook onregelmatig van vorm zijn (afb. 2C). De
sporeafmetingen zijn zeer variabel; men kan onderscheid maken tussen relatief kleine
sporen, die in het algemeen ééncellig zijn, meestal 5-8 X 2-4 yu, (gem. 6,5 X 2,6 /jl), en
relatief grote sporen, die vaak meercellig zijn, meestal 8,5-14 X 3-4 fx. Er zijn evenwel
ook allerlei overgangen, terwijl de diverse stammen in hun sporeafmetingen aanzienlijk
kunnen verschillen. De totale spreiding van de sporeafmetingen ligt steeds tussen 3-14 X
1,5-4,5 fx. De sporen ontstaan door repeterende knopvorming op de cellen van het meristematisch weefsel aan de binnenzijde van de pycniden (afb. 2D).
Bijna alle stammen van deze schimmel vormen na enige tijd in de hyphen een kers
rood tot violet-rood pigment, speciaal op zetmeel bevattende media. Dit pigment, dat
zich zowel diffuus in het plasma als in de vetbolletjes kan ontwikkelen (afb. 2E), geeft
deze schimmel op agar-media de kenmerkende violet-rode kleur.
De vorming van luchtmyceüum is variabel, vaak is er sprake van een dichte plukkerige myceliummat, die in kleur variëert van vaal-wit tot grijs met een rose tint. On
regelmatig verspreid kunnen dotten van luchtmycelium voorkomen met een ten opzichte
van de omgeving afwijkende kleur.
Soms maakt de schimmel sectoren, die in hoeveelheid luchtmycelium, pycnide-vorming
en pigmentering verschillen (vgl. afb. 3).
Voorkomen:
Bij houtachtige gewassen kan men deze schimmel regelmatig aantreffen op necrotisch
weefsel. Ook op kruidachtige planten komt de schimmel evenwel voor.
In Nederland wordt speciaal P. limitata vaak op appelbladvlekken aangetroffen. In
veel gevallen kon worden vastgesteld dat de vlekken primair waren ontstaan door sto
ringen in de waterhuishouding of voedselvoorziening („Cox-vlekken", gebrekssympto
men). Ook op bladvlekken veroorzaakt door echte parasitaire organismen is de schimmel
Afb./Fig. 2. Phoma limitata (Pk.) comb. nov.
A: vorm van de pycniden.
B: de mondopeningen van de pycniden zijn aan de binnenzijde bekleed met langgerekte hyaliene
cellen (pseudo-periphysen), die soms naar buiten uitstulpen.
C: vorm van de pycnidiosporen; de gesepteerde sporen zijn meestal iets groter dan de eencellige.
D: de sporen ontstaan door een monopolair repeterend knopvormingsproces; links licht-microscopische beelden verkregen na kleuring met katoenblauw; rechts: reconstructies gebaseerd op het
electronen-microscopisch onderzoek van het sporevormingsproces bij Phoma spp. door Brewer
& Boerema [in Proc. Acad. Sei. Amst., Ser. C, 68 : 86—97. 1965].
E: in de hyphen ontwikkelt zich, zowel in het protoplasma als in de vetbolletjes, een kersrood tot
violet-rood pigment.
A: shape of the pyenidia.
B: the inner side of the ostioles of the pyenidia are covered with oblong hyaline cells (pseudoperiphyses), which sometimes bend outwards from the ostiole.
C: shape of the pyenidiospores; the septated spores are usually somewhat larger than the conti
nuous ones.
D: the spores develop by a monopolar repetitive budding process; left: light-microscopic pictures
obtained by staining with cotton blue; right: reconstructions based on the electron-microscopic
study of the spore-forming process in Phoma spp. by Brewer & Boerema [in Proc. Acad. Sei.
Amst., Ser .C, 68 : 86—97. 1965].
E: a cerise to violet-red pigment is usually produced in the protoplasm as well as in the globules
of the hyphae.
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Afb./F/g. 2.
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Afb./F/g. 3. Phoma limitata (Pk.) comb. nov.
Verschillende stammen gefotografeerd na een groei van tien dagen op havermoutagar.
Different strains after ten days' growth on oat agar.

aangetroffen. Alleen bij verzwakte, slecht groeiende bomen schijnt de schimmel zonder
meer bladvlekken te kunnen veroorzaken. In dit laatste geval is er dan meestal sprake
van onregelmatige, kleine grijze vlekjes, 1-5 mm in diam., met een iets donkere rand
(afb. 4).
Vermeldenswaard is verder dat de schimmel onder bepaalde omstandigheden bruine
ingezonken rottingsplekken bij appels kan veroorzaken (afb. 5).
Fytopathologische literatuur:
In associatie met bladvlekken is deze schimmel in de Amerikaanse literatuur bekend
als Phyllosticta limitata en in Europese literatuur als PhyUosticta mali. Men bedenke
hierbij evenwel, dat, vanwege de verwarring over de identiteit van de op appelbladeren
voorkomende schimmels, niet alle literatuur over Phyll. limitata of Phyll. mali betrekking
behoeft te hebben op het hier besproken organisme.
Stewart & Beach in Bull. N.Y. St. agric. Exp. 220 : 226-231. 1902.
Onderzochten het parasitair gedrag van Phyll. limitata en Phyll. pirina (— Phoma prunicola, zie aldaar). Concludeerden, dat de beide schimmels saprofyten zijn, die alleen
bladweefsel, dat op de een of andere manier is afgestorven kunnen binnendringen.
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Afb. I Fig. 4. Appelbladeren 'Jonathan' met onregelmatige kleine grijze vlekjes, waarop massaal pycniden van
Phoma limitata (Pk.) comb. nov. voorkwamen.
Apple leaves 'Jonathan' with irregular small grey spots, on which many pycnidia of Phoma limitata
(Pk.) comb. nov. occurred.

Afb ./Fig. 5. Appels 'Golden Delicious' met bruine ingezonken plekken veroorzaakt door Phoma limitata (Pk.)
comb. nov.
Apples 'Golden Delicious' with brown sunken lesies caused by Phoma limitata (Pk.) comb. nov.
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Garman in Rep. Ky agric. Exp. Sta. 21. 1908.
Pliyll. limitata zou de oorzaak zijn van een speciaal in 1907 in Kentucky ernstig opge
treden bladvlekkenziekte bij appel. De aantasting zou veel lijken op beschadiging door
Bordeauxse pap. Door behandeling met fungiciden zou de aantasting zijn te beperken.
Lewis in Phytopathology 2 : 49-62. 1912.
Isoleerde Pliyll. limitata van dode appeltakken. Concludeerde, dat de schimmel niet
parasitair was.
Van Poeteien in Versl. PIZiekt. Dienst 41 : 23-25. 1925; 44:29. 1926 en 51 : 29. 1928.
Het optreden van bladvlekken bij sterappels in Limburg, resulterend in ernstige bladval,
ging steeds gepaard met de aanwezigheid van Pliyll. mali. Aanwijzingen werden verkregen,
dat wateroverlast de primaire oorzaak was.
Neumann in Pflanzenschutz 6 : 121. 1954.
In verschillende delen van Beieren werden in de natte zomer van 1954 bij verschillende
appelrassen onregelmatige scherp begrensde, bruine tot grijze bladvlekken waargenomen.
De afwijking deed denken aan spuitschade, maar dit was uitgesloten. De vruchtlichamen
van Pliyll. mali ontwikkelden zich steeds op de vlekken. Het appelras 'Schoner von Nord
hausen' toonde zich speciaal gevoelig.
Sokolov in Agrobiology, Moscow 4: 625-626. 1961 (Ref. in Rev. appl. Mycol. 41 : 93. 1962).
In 1956-58 vertoonden diverse appelrassen in het Michurindistrict massaal vlekken op
bladeren en vruchten geassocieerd met Pliyll. mali. Enkele rassen toonden zich resistent
en andere weinig gevoelig.
Sokolov in Sb. nauchn. Trud. Ivanovsk. s.-kh. In-t. 19 : 68-77. 1962 (Ref. in Rev. appl. Mycol.
44 : 145. 1965).
In gevoeligheid t.o.v. Pliyll. mali werden de Russische appelrassen in drie categorieën inge
deeld. De cultivars met grote fysiologische activiteit toonden zich het meest resistent. De
infectie nam toe bij teelttechnische ingrepen.
Zhukova in Trudy Krasnoyar. nauchno-issled. Inst. sel'.-khoz. 2 : 163-164. 1964 (Ref. in Rev.
appl. Mycol. 44 : 403. 1965).
In Z. Krasnoyarsk treedt Pliyll. mali algemeen op. Infectie in de 2de helft van juni, terwijl
de pycniden eind juli - begin augustus verschijnen. Nat en warm weer zou de ontwikkeling
van de schimmel begunstigen. Bespuiting met 5% FcS0i.7H20 verminderde het aantal
infecties tot 1/3. Hetzelfde effect gaf 2 bespuitingen met 2% bordeauxe pap of californische pap.
Dat de schimmel ook rottingssymptomen bij appels kan veroorzaken („stippen"), is door
middel van inoculatieproeven vastgesteld door Wollenweber & Hochapfel, zie Z. Parasitenk.
8 : 583-587. 1936 („Phoma mori" en „Phoma ellipticum"; beide namen onjuist toegepast, zie de
toelichting bij de synoniemie).
PHOMA PRUN1COLA (Opiz) Wr. & Hochapf. in Z. Parasitenk. 8 : 595. 1936.

Basioniem : Depazea prunicola Opiz in Mala Encyclop. Nauk. Nâklad. cesk. Mus. 10 : 120.
1852.
Syn. o.a. : Phyllosticta pirina Sacc., Michelia 1 : 134. 1878.
Phyllosticta prunicola (Opiz) Sacc., Michelia 1 : 157. 1878.
PeyroneUaea prunicola (Opiz) Goid. in R.C. Accad. Lincei 1 : 455. 1946 (illegi
tiem).
Zie verder Wollenweber & Hochapfel in Z. Parasitenk. 8 : 595. 1936.
O. a. o n d e r z o c h t e

e x s i c c a t e n :

Herb. Kryptog. Musei Nat. Prague (PR) no. 185704: Depazea prunicola, type; Herb. Orto Bot. Univ. Padova
(PAD), Herb. Sacc.: Phyllosticta pirina, type en exs. afkomstig uit Newfield U.S.A., Phyllosticta prunicola
exs. Syd., Mycoth. germ. no. 175.
T o e l i c h t i n g s y n o n i e m i e :
Qua bouw van de pycniden en het sporevormingsproces is deze schimmel een typische Phoma en geen Phyl
losticta (vgl. Boerema, Dorenbosch & Leffring in Neth. J. Plant. 71 : 79-89. 1965).
Bij Peyronellaea zijn de pycniden van precies hetzelfde type als bij Phoma het geval is; het geslacht zou zich
echter onderscheiden door de vorming van dictyochlamydosporen. Wij zijn echter van mening dat het ongewenst
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en irreëel is een vorm-genus te baseren op twee verschillende verschijningsvormen, welke niet absoluut aan elkaar
zijn gebonden. Dit zal in een aparte publikatie over ,,Peyronellaea's" nog nader worden toegelicht. De vorming
van enkelvoudige en samengestelde chlamydosporen is uiteraard wel een soortkenmerk van Phoma prunicola.
De aanwezigheid van chlamydosporen is echter alleen bij groei van de schimmel in vitro goed vast te stellen.
Bij de oude schimmelnamen die als synoniemen van deze schimmel te boek staan (zie boven en Wollenweber
& Hochapfel in Z. Parasitenk. 8 : 595. 1936), zijn de oorspronkelijke diagnoses uitsluitend gebaseerd op waar
nemingen in vivo. Bij deze synoniemen moet dus feitelijk steeds worden aangetekend, dat er sprake is van een
interpretatie.
In de publikatie over ,,Peyronellaea's" zal uitvoerig op de synoniemie van Phoma prunicola worden ingegaan.
Derhalve wordt hier volstaan met een toelichting betreffende het basioniem Depazea prunicola en het van appel
bladvlekken bekende synoniem Phyllosticta pirina.
Het identiek zijn van de hier besproken schimmel met de door Opiz beschreven Depazea prunicola, als is
aangenomen door Wollenweber & Hochapfel (I.e.), is door ons gecontroleerd aan de hand van typemateriaal van
D. prunicola, aanwezig in het Nationaal Museum te Praag. Dit omvat twee Prunus bladeren met rode vlekken
en gaten (afb. 6). Volgens Dr. J. Grosjean waren deze vlekken waarschijnlijk primair veroorzaakt door de bacterie
Pseudomonas syringae v. Hall („hagelschotziekte"). Op enkele vlekjes waren rijpe pyeniden aanwezig, welke bij
nauwkeurig microscopisch onderzoek zeer goed bleken overeen te komen met de pyeniden van de hier besproken
schimmel. Daar bovendien in het necrotisch bladweefsel kettingen van enkelvoudige chlamydosporen werden
aangetroffen, is het zeker verantwoord de interpretatie van Wollenweber & Hochapfel (I.e.) in deze te volgen.
Dat de in de literatuur over appelbladvlekken vaak genoemde Phyll. pirina als een synoniem van Phoma
prunicola is te beschouwen, sluit aan bij de interpretaties die Wollenweber & Hochapfel (I.e.) en de Noordamerikaanse onderzoeker Crabill (in Rep. Va agric. Exp. Sta. 1911, 1912 : 95-115, 1913) aan de door Saccardo
beschreven Phyll. pirina hebben gegeven. In het Saccardo-herbarium te Padova bleken er van deze schimmel twee
exsiccaten aanwezig te zijn. Eén daarvan is te karakteriseren als type. Het omvat twee perebladeren met kleine
onopvallende vlekken, opgeborgen in een Franse kwitantie gedateerd 6 aug. 1879, d.w.z., dat deze bladeren
blijkbaar zijn verzameld, of in elk geval opgeborgen, één jaar nadat Saccardo deze schimmel heeft beschreven.
Op de vlekjes werden pyeniden met hyaliene sporen gevonden, welke bijzonder goed overeenkwamen met de
pyeniden en pyenidiosporen van Phoma prunicola. Het andere exsiccaat in het Saccardo-herbarium is door de
Amerikaanse onderzoekers J. B. Ellis en G. Martin in 1883 verzameld in Newfield (New York) en door
Saccardo voorzien van aantekeningen. Het omvat twee appelbladeren met ronde vlekken, waarop naast fructificaties van Sphaeropsis malorum Pk. pyeniden voorkomen, die zeer veel overeenkomst vertonen met die van
Phoma prunicola *). Het is derhalve verantwoord Phyll. pirina te beschouwen als een synoniem van Phoma
prunicola. Verder moet hier nog worden opgemerkt, dat het nu zeker is, dat de Noordamerikaanse onderzoeker
Sheldon (in Torreya 7 : 142, 143. 1907) abuis is geweest in zijn veronderstelling, dat Saccardo met Phyllosticta
pirina een Coniothyrium spec, op het oog had (zie ook Dennis & Wakefield in Trans. Brit. mycol. Soc. 29 :
155-158. 1946).
*) Dit exsiccaat illustreert dus de onder „Fytopathologische literatuur" besproken Amerikaanse waarneming,
dat Phyll. pirina (Phoma prunicola) vaak voorkomt op vlekken die primair zijn veroorzaakt door Physalospora
ohtusa (Schw.) Cke. (stat. con. Sphaeropsis malorum Pk.).

Aib.jFig. 6. Type-materiaal van Depazea prunicola Opiz in Herb. „Narodm Museum v Praze" te Praag
[ — Phoma prunicola (Opiz) Wr. & Hochapf.]. Prunus-bladeren met pyeniden op ronde vlekken, die
waarschijnlijk primair zijn veroorzaakt door Pseudomonas syringae v. Hall (hagelschotziekte).
Type-material of Depazea prunicola Opiz in Herb. "Nârodni Museum v Praze" at Prague
[= Phoma prunicola (Opiz) Wr. & Hochapf.). Prunus leaves with pyenidia on circular spots,
probably primary caused by Pseudomonas syringae v. Hall (bacterial canker).
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De schimmel vormt in vitro een tamelijk dichte mat van groengrijs tot bruinzwart
luchtmycelium. De dichtheid, hoogte en kleur van deze schimmelmat variëren vaak
sectorsgewijs. De pycniden ontstaan meestal plaatselijk in concentrische zones of aan
de rand van de bovengenoemde sectoren. Door het dichte luchtmycelium zijn ze vaak
niet goed te zien (afb. 8).
Voorkomen:
Deze tamelijk algemeen op dood en ziek plantenmateriaal voorkomende schimmel
wordt vaak gevonden op bladvlekken bij appel, peer en andere bomen.
Aanvankelijk heeft men deze schimmel beschouwd als de primaire oorzaak van de
desbetreffende vlekken. Later is men evenwel tot de conclusie gekomen, dat het hier
een saprofytisch organisme betreft, dat hoogstens een uitbreiding van bestaande necroses
kan veroorzaken. In N. Amerika bleek de primaire oorzaak van de vlekken, waarop
Phoma prunicola werd gevonden, vaak de schimmel Physalospora obtusa (Schw.) Cke.
te zijn (stat. con. Sphaeropsis malorum Pk.). Maar ook op bladneoroses, die zijn ontstaan
door storingen in de waterhuishouding of voedselvoorziening („Cox-vlekken", magnesiumgebrekssymptomen e.d.) kan de schimmel voorkomen.
Afb. I Fig. 8. Phoma prunicola (Opiz) Wr. & Hochapf.
Verschillende stammen gefotografeerd na een groei van tien dagen op havermoutagar.
Different strains after ten days' growth on oat agar.
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Fytopathologische literatuur:
In associatie met bladvlekken bij appel is deze schimmel in de literatuur vnl. bekend
onder de naam Phyllosticta pirina. De verwarring over de identiteit van de op appel
bladvlekken voorkomende pycnidenvormende schimmels is de reden, dat deze schimmel
soms abusievelijk is aangeduid als Phyllosticta limitata of Phyllosticta mali (synoniemen
van de hiervoor besproken Phoma limitata).
Stewart & Beach in Bull. N.Y. St. agric. Exp. Sta. 220 : 226-231. 1902.
Onderzochten het parasitair gedrag van Phyll. pirina en Phyll. limitata (= Phoma limi
tata). Concludeerden, dat de beide schimmels saprofyten zijn, die alleen bladweefsel, dat
op een of andere manier is afgestorven, kunnen binnendringen.
Scott & Rorer in U.S. Bur. Pl. Ind. 121, 5 : 52. 1907.
Stelden vast, dat in „the Middle West" de met Phyll. pirina geassocieerde bladvlekken,
primair waren veroorzaakt door Sphaeropsis maiorum.
Salmon in Gdnr's Chron. 42 : 305, 306. 1907.
Beschrijft twee typen bladvlekken bij appel: ronde vlekken geassocieerd met een Phyl
losticta spec., welke gezien de beschrijving waarschijnlijk identiek is met Phoma prunicola,
en grote onregelmatige vlekken geassocieerd met Sphaeropsis maiorum.
Crabill in Rep. Va agric. Exp. Sta. 1911, 1912 : 95-115. 1913.
Concludeerde, dat Phyll. pirina, evenals „Coniothyrium pirinum" (onjuist toegepast; be
doeld wordt Coniothyrium tirolense Bub.) een saprofyt is, die vaak voorkomt op blad
vlekken veroorzaakt door Sphaeropsis maiorum. Deze auteur beschrijft als Phyll. pirina
vier verschillende stammen, waarvan in elk geval "strain 2" identiek is met Phoma
prunicola.

Roberts in I. agric. Res. 2 : 57-65. 1914.
Concludeerde uit inoculatieproeven, dat „Phyll. limitata" (onjuist toegepast; bedoeld wordt
de hier beschreven Phoma prunicola) een volkomen saprofytisch organisme is.
Wollenweber & Hochapfel in Z. Parasitenk. 8 : 596. 1936.
Merken op, dat Plioma prunicola, welke zij o.a. uit het klokhuis van een appel isoleerden,
bij inoculatie op gezonde appels geen rot veroorzaakt.
Dennis & Wakefield in Trans. Brit. mycol. Soc. 29 : 155-158. 1946.
Vonden op lichte, ronde bladvlekken steeds „Phyll. mali" (onjuist toegepast; bedoeld
wordt de hier beschreven Phoma prunicola) en „Coniothyrium pirinum" (onjuist toege
past; bedoeld wordt Coniothyrium tirolense). Sphaeropsis maiorum was hierbij niet aan
wezig.
ASTEROMELLA MALI (Briard) Boerema comb. nov.

Basioniem : Phyllosticta mali Briard, Fl. crypt. Aube & Suppl. cat. Troyes 79. 1888; non
Phyllosticta mali Prill. & Del. in Bull. Soc. mycol. Fr. 6 : 181. 1890.
Synoniem : Phyllosticta briardi Sacc., Syll. Fung. 10 : 109. 1892.
O n d e r z o c h t e x s i c c a a t :
Herb. Lab. Crypt. Mus. nat. d'Hist. nat. Paris (PC): Phyllosticta mali Briard, type.
T o e l i c h t i n g s y n o n i e m i e :
Gezien de vorm en afmetingen van pycniden en sporen hoort dit ongeslachtelijke stadium zonder enige twijfel
thuis in het geslacht Asteromella Pass. & Thuem. Het typemateriaal van de door Briard beschreven Phyllosticta
mali (basioniem van de voorgestelde nieuwe combinatie) bestaat uit enkele appelbladeren met onregelmatige
vlekken tussen de nerven, typerend voor magnesiumgebrek bij appel (afb. 9). Op deze vlekken werden hier en
daar de kleine pycniden van de schimmel aangetroffen. Uit het onderschrift bij dit exsiccaat blijkt, dat Briard
oorspronkelijk deze schimmel heeft beschouwd als een vorm van Phyllosticta mahaleb Thuem. Saccardo heeft
de naam die Briard aan deze schimmel heeft gegeven, veranderd in Phyllosticta briardi, blijkbaar om verwarring
te voorkomen met de door Prillieux & Delacroix in 1890 beschreven Phyllosticta mali (zie deze publikatie onder
Phoma limitata). Daar Phyll. mali Briard echter twee jaar vóór Phyll. mali Prill. & Del. is beschreven, had in
feite de eerste naam moeten worden gehandhaafd.
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Afb./Fig. 9.
Type-materiaal van Phyll. mali Briard in Herb.
„Laboratoire de Cryptogamie, Muséum National
d' Histoire Naturelle" te Parijs [= Asteromella
mali (Briard) comb, nov.] Eén van de vijf appel
bladeren met pycniden op grote tussennervige
necroses, die waarschijnlijk een gevolg zijn van
magnesiumgebrek.
Type-material of Phyll. mali Briard in Herb.
4 Laboratoire de Cryptogamie, Muséum National
d'Histoire Naturelle" at Paris [= Asteromella
mali (Briard) comb. nov.]. One of the five apple
leaves with pycnidia on large intercostal necroses,
probably due to magnesium deficiency.
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Opgemerkt moet worden, dat de twee in het herbarium van Saccardo aanwezige exsiccaten met de naam Phyll.
briardi, betrekking bleken te hebben op andere schimmels dan door Briard bedoeld. Het ene exsiccaat, door
Gola (Catalogo erb. micol. Sacc., Padova, 1930) aangeduid als ,,type", omvat een appelblad, dat waarschijnlijk
pas na 1910 is verzameld. In elk geval was dit blad opgeborgen in een bladzijde van een boek of tijdschrift met
literatuurvermeldingen, waaronder die van een Russische publikatie uit 1910. Bij microscopisch onderzoek
werden op de bladvlekken van dit blad vruchtlichaampjes gevonden van een op Phoma prunicola gelijkende
schimmel te samen met vruchtlichaampjes van Coniothyrium tirolense Bub. Het andere exsiccaat van Phyll.
briardi in het Saccardo-herbarium betreft Mycoflora Domingensis exsicc. No. 415 van Ciferri. Het omvat een
aantal appelbladeren met scherp begrensde vlekken, waarop vele peritheciën (!) en kleine pycniden met kleine
staafvormige sporen (spermatiën?) voorkomen. Deze pycniden waren echter van een geheel ander type dan de
pycniden van Asteromella mali.

Diagnostische kenmerken in vivo:
Pycniden (spermagoniën?) veelal in groepjes bij elkaar, zwartbruin, min of meer
bolvormig met een kleine onopvallende mondopening, 80-100 fx in diam. Sporen hyalien,
staafvormig 4-5 X 1,5-2 fx, gevormd op niet duidelijk gedifferentiëerde wandcellen. Uit
de sporen kan men de schimmel niet kweken (spermatiën?).
Voorkomen:
Op de necroses, die bij appelbladeren optreden tengevolge van magnesiumgebrek, kan
men de kleine pycniden van deze schimmel nu en dan aantreffen. In associatie met
echte bladvlekken wordt de schimmel zelden gevonden. Er is hier waarschijnlijk sprake
van het spermatiënstadium van een saprofytische ascomyceet, welke in haar voorkomen
geenszins beperkt zal zijn tot appelbladeren.
Fytopathologische literatuur:
Fytopathologische gegevens over deze schimmel bestaan er nauwelijks. Dit is begrij
pelijk, daar dit organisme slechts zelden voorkomt in associatie met symptomen die doen
denken aan een parasitaire ziekte (vgl. Viennot-Bourgin in Ann. Epiphyt. 12, 1 : 117,
118. 1961).
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ANDERE INCIDENTEEL IN NEDERLAND OP APPELBLADVLEKKEN GEVONDEN
PHOMA'S

P h o m a e x i g u a Desm. var. e x i g u a
Syn. o.a. : Phoma solanicola Prill. & Del. (zie Boerema & v. Kesteren in Versl. PIZiekt.
Dienst 136 (Jaarb. 1961) : 201-209. 1962 en Maas in Neth. J. Plant Path. 71 : 113-121. 1965).
P h o m a g l o m e r a t a (Cda.) Wr. & Hochapf.
Svn. o.a. : Peyronellaea glomerata (Cda.) Goid. ex Togliani (zie Boerema & v. Kesteren in
Versl. PIZiekt. Dienst 136 (laarb. 1961) : 206-207. 1962).
P h o m a h e r b a r u m West.
Syn. o.a. : Phoma violacea (Bertel) Eveleigh (zie Boerema in Persoonia 3 : 9-16. 1964).
P h o m a m e d i c a g i n i s Malbr. & Roum. var. p i n o d e l l a { L. K. Jones) Boerema
Syn. o.a. : Ascochyta pinodella L. K. Jones (zie Boerema, Dorenbosch & Leffring in Neth.
J. Plant Path. 71 : 79-89. 1965).

SUMMARY
Phoma-/i'/ce fungi associated with apple leaf spots
The synonymy, diagnostic characters, habitat and phytopathological data are discussed
of three pycnidial funigi with hyaline spores often occurring on apple leaf spots.
Two of this species appear to belong to the form-genus Phoma, viz.:
Phoma limitata (Pk.) Boerema comb, nov., syn. e.g.: Phyllosticta limitata Pk. and
Phillosticta mali Prill. & Del.
Phoma prunicola (Opiz) Wr. & Hochapfel, syn. e.g.: Phyllosticta pirina Sacc. and
Peyronellaea prunicola (Opiz) Goid.
The third species seems to be a spermagonial stage and belongs to the form-genus
Asteromella: Asteromella mali (Briard) Boerema comb, nov., syn.: Phyllosticta mali
Briard and Phyllosticta briardi Sacc.
It is also noted that the following are incidentally found in the Netherlands on apple
leaf spots: Phoma exigua Desm. var. exigua, syn. e.g.: Phoma solanicola Prill. & Del.;
Phoma glomerata (Cda.) Wr. & Hochapfel, syn. e.g.: Peyronellaea glomerata (Cda.)
Goid. ex Togliani; Phoma herbarum West.; Phoma medicaginis Malbr. & Roum. var.
pinodella (L. K. Jones) Boerema, syn. e.g.: Ascochyta pinodella L. K. Jones.
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BLADVLEKKEN EN SCHEUTSTERFTE BIJ VINCA SPECIES
VEROORZAAKT DOOR PHOMA EXIGU A
With a summary: Leaf spots and shoot dieback
on Vinca species caused by Phoma exigua
door/ by
Marga J. C. M. Jansen

(Mycologische waarnemingen, no. 13)
(Mycological observations, nr. 13)
Een bekend verschijnsel bij de cultuur van maagdepalm, Vinca minor L. en Vinca
major L., is het optreden van bladvlekken en het afsterven van scheuten. De aan beide
zijden van de bladeren zichtbare vlekken zijn min of meer rond van vorm en kunnen
in afmetingen sterk variëren. Het aangetaste bladweefsel is meestal bruinzwart ver
kleurd, maar soms ook lichtbruin met een donkere rand. De zieke stengels zijn ge
woonlijk vanaf de basis bruinzwart verkleurd en ingedroogd.
In het centrum van de bladvlekken, zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde,
en op de aangetaste stengeldelen ontwikkelen zich spoedig pycniden van een typische
Phoma. Op grond van de bestaande literatuurgegevens was de identiteit van deze schim
mel niet zonder meer vast te stellen, daar de genoemde ziekteverschijnselen in de
literatuur aan verschillende vaag omschreven Phoma-achtige schimmels worden toege
schreven (4 : 592).
Bij bestudering van verschillende isolaties van de „Vinca-Phoma" bleek dat deze
zuiver morfologisch op geen enkele wijze waren te onderscheiden] van cultures van
Phoma exigua Desm. [in Ann. Sei. nat. (Bot.), Ser. 3, 11 : 282-283. 1849], een schim
mel die bij het mycologisch-diagnostisch onderzoek vaak wordt geïsoleerd van allerlei
dood en ziek plantenmateriaal (2). Onder het synoniem Phoma solanicola Prill. &
Del. [in Bull. Soc. mycol. Fr. 6 : 179. 1890] is deze schimmel bekend als veroorzaker
van gangreen bij aardappelen. Voor beschrijving van de kenmerken op kunstmatige
voedingsbodems kan worden verwezen naar Dennis (1) en Malcolmson (3).
Door middel van een aantal vergelijkende inoculatieproeven is vervolgens nagegaan
in hoeverre de ,,Vinca-Phoma" (3 stammen; 2 van V. minor en 1 van V. major) en een
willekeurige stam van Phoma exigua (geïsoleerd van rottende dahliaknollen) bij Vinca's
de bovenbeschreven ziektesymptomen kunnen veroorzaken. Er werden verschillende
inoculatiemethoden toegepast. Positieve resultaten werden echter alleen verkregen met
resp. het injecteren van sporensuspensies in bladeren en stengels en door op oppervlak
kig aangesneden stengels stukjes met mycelium doorgroeid agar aan te brengen. Alle
isolaties gaven daarbij dezelfde symptomen, welke goed overeenkwamen met de boven
beschreven te velde optredende ziektesymptomen. Er werd geen verschil in pathogeniteit
geconstateerd tussen de ,,Vinca-Phoma" enerzijds en P. exigua van dahlia anderzijds.
Uit een en ander werd geconcludeerd dat de „Vinca-Phoma" inderdaad identiek is
met P. exigua. Daar deze laatste kan worden gekarakteriseerd als een algemeen voor
komende zwakte- en wondparasiet zal de achtergrond van de ziekte waarschijnlijk ge
zocht moeten worden in voor de Vinca's ongunstige groeiomstandigheden b.v. te droge
grond of te zonnige groeiplaats (verbranding).
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Tenslotte is nagegaan welke van de in de literatuur van Vinca beschreven Phomaachtige schimmels (12 stuks!) overeenkwamen met de onderzochte schimmel. Daarbij
bleek, dat alleen de diagnoses van de resp. van bladvlekken bij V. minor en V. major
beschreven Phyllosticta vincae-minoris Bres. & Krieg, [in Hedwigia 39 : 325. 1900] en
Phyllosticia vincae-majoris Allesch. [Rab. Krypt.-Fl., ed. 2,1,6 : 155. 1901] goed aan
sluiten bij de kenmerken van P. exigua. Deze twee namen zijn derhalve te beschouwen
als synoniemen van P. exigua.

SUMMARY
Leaf spots and shoot dieback on Vinca species
caused by Phoma exigua
Leaf spots and shoot dieback on Vinca minor L. and Vinca major L. (4) were found
to be caused by the ubiquitous weak- and wound-parasite Phoma exigua Desm. (see 2),
better known as Phoma solanicola Prill. & Del. (1, 3). It is supposed that the disease is
induced by unfavourable environmental conditions.
Phyllosticta vincae-minoris Bres. & Krieg, and Phyllosticta vincae-majoris Allesch.
are considered as synonyms of P. exigua.
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REGISTERS
ALGEMEEN
Aardappel
Aardappelmoeheid 101, 103, 104, 105,
Aardappelwratziekte 101, 107
Aardappelziekte 7, 43, 45, 46, 78
Bladrol 44, 76
Blauw 8
Coloradokever 107
Droogrot 8, 102
Export 109, 101, 111, 112
Gebreksziekten 8
Import 110, 112
Mechanische beschadiging 8
Modderbont 43
Natrot 9
Naveleinderot 8
Phoma 71
Poederschurft 9
Rhizoctonia-ziekte 9, 47, 76
Ringrot 43
Slechte opkomst 8
Stengelaaltjes 71
Vaatbundelverkleuring 8
Virusziekten 10, 44
Zwartbenigheid 44

106

Aardbei
Aaltjesaantasting 69, 87, 88
Splinterstreepvlinder 31
Virusonderzoek 102
Warmte en droogte 31
Anemoon
Aaltjesaantasting (artikel) 132-136
(Trichodorus anemones n.sp.)
Anjer
Meristeemcultures 56, 57
Appel
Bladmineerders 32, 53
Bladroller 33
Boomstip 32, 33
Bokhausenia sp. 33
Fruitmot 36
Fruitspint 36
Grauwe aardrupsen 33
Groene appeltakluis 34
Groene appelwants 34
Meeldauw 79, 80
Pauwoogpijlstaart 34
Phoma-achtige schimmels (artikel) 138
Schurftziekte 36, 37, 53, 80, 81
Sclerotiënrot-schimmel 66
Toetsing 54, 55, 56
Topspinner 34, 35

Virusziekten 61, 62, 63
Vroege wormstekigheid 36
Vruchtbladroller 37
Weersomstandigheden 38
Zinkgebrek 36
Asperge
Aspergevoetziekte 72
Aster
Virusziekte 20, 21
Augurk
Meeldauw 79
Nieuwe verwelkingsziekte 66
Schimmelaantasting 64
Bes rode
Sterfte in het voorjaar 41
Bestrijdingsmiddelen, zie blz. 160, 161
Beuk
Beukespringkever 21, 22
Biet
Aaltjesaantasting 69, 71
Aardappelstengelboorder 10
Biete-aaskever 10
Bietekever 10
Bietesnuitkevertje 10
Bietevlieg 10
Bladluizen 11
Springstaarten 11
Vergelingsziekte 11
Vroege akkertrips 11
Wortelbrand 77
Bloembollen
Export 112, 113, 114, 115
Import 116
Kwadegrondziekte 67
Veldinspectie 57, 58, 59
Bloemisterijprodukten
Ziekten div. 118, 119
Bolirissen
Beoordeling gezondheidstoestand 60
Boomkwekerijprodukten
Export 116, 117
Import 117, 118
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Chrysant
Aaltjesaantasting 69
Japanse roest 18, 63, 64
Schimmelaantasting 66
Virusonderzoek 60
Dahlia
Bacterie-aantasting 65
Druif
Koolbladroller 39
Druif-hyacint
Botrytis 65
Eik
Groene eikebladroller 22
Erwt
Aaltjes 11, 12
Amerikaanse voetziekte 12
Bladrandkever 12
Erwtegalmug 12
Erwtepeulboorder 12
Grauwe schimmel 12
Tinbeschadiging 13
Topvergeling 13
Voetziekte 13
Vroege akkertrips 13
Es
Galmijten 22
Esseschorsluis 22
Freesia
Meristeemcultures 57
Fruit
Aantastingen div. 119, 120
Fuchia
Roest 64
Fijnspar
Sparappelgalluis 22
Gerst: zie granen
Gladiolen
Bacterie-brand 65
Granen
Afrijpingsziekten 14
Bladluizen 14
Gebreksziekten 14
Graanhalmwesp 14
Havercysteaaltje 13, 71
Insektenvreterij 14, 15
Kafjesbruin-schimmel 65
Kiembeschadigingsonderzoek 77
Roest 15
Steenbrand 77
Stuifbrand 15, 77
Tarwestengelgalmug 48, 49, 50
Typhula 16
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Voetziekten 16
Vroege akkertrips 16
Wortelknobbelaaltje 13, 69
Haver: zie granen
Hippeastrum
Virusonderzoek 61
Hondsroos
Dalende rozescheutboorder 23
Houtige gewassen
Onderzoek schildluizen 68
Veldinspectie 59, 60
Hulst
Topspinner 23
Japanse kever
Vangsten 54
Japanse wijnbes
Mozaïek 39
Jeneverbes
Insektenaantasting 23
Karwij
Karwijmot 16
Kers
Kersevlieg 107, 108
Klaver, witte
Klavercysteaaltje 68, 71
Klimop
Bladvlekkenziekte 18
Komkommer
Aaltjesaantasting 69
Meeldauw 79
Nieuwe verwelkingsziekte 66
Schimmelaantasting 64
Kool
Koolvlieg 83, 84
Krokus
Botrytis-aantasting 66
Fusarium oxysporum 65
Levensboom
B astkever 23, 24
Liguster
Heggebladroller 24
Maagdenpalm
Bladvlekken en staminsterving 66, 153154 (artikel)
Morel
Stecklenbergerziekte 39, 40, 62

Passiebloem
Virusziekte 18

San José-Schildluis
Controle 54

Peer
Fruitmot 36
Fruitspint 36
Perebladvlooien 41
Schurftziekte 36, 37
Toetsing 54, 55, 56
Virusziekte 63
Vruchtbladroller 37, 38
Weersomstandigheden 38

Sjalotten
Stengelaaltje 120

Perzik
Krulziekte 63

Tarwe: zie granen

Plantuitjes
Stengelaaltjes 120
Populier
Bladvlekkenziekte 25
Onbekende aantasting of beschadiging
26, 27
Satijnvlinder 27, 28
Prei
Zwarte-strepenziekte 66, 67
Rogge: zie granen
Roos
Gewone rozebladwesp 28
Spintbestrijding 86, 87

Spinazie
Wortelbrandschimmel 65
Stamboon
Phaseolus virus 1,
Spikkelziekte 16

16

Tomaat
Aaltjes 87, 88
Tulpen
Schimmelaantastingen 65
Ui
Uievlieg 83, 84, 85
Vlas
Bodemschimmels 17
Grauwe schimmel 17
Topbladroller 17
Vlasbrand 17
Vlastrips 17
Vroege akkertrips 17
Wortel
Wortelvlieg 83, 85, 86

PARASIETEN
Adoxophyes reticulana 30, 37, 38, 52, 83
Agrobacterium tumefaciens 117
Agrotis spp. 33
Alternaria 111
Anarsia lineatella 119
Apamea secalis 15
Aphelenchoides fragariae 69, 115
„
ritzemabosi 69
„
subtenuis 114
Aphididae 11, 14
Aphis fabae 11
„
pomi 34, 82
Ardis brunniventris 23
Argyresthia dilectella 23
Ascochyta boltshauseri 16
chrysanthemi 118
„
linicola 67
„
pinodella 13, 14, 151
Aspergillus 113
Asteromella mali 149
Atomaria linearis 10
Aulacaspis rosae 68

Haplodiplosis equestris 15, 42, 43, 48, 49,
50
Hylemya antiqua 83
Heliothis armigera 18
Hemioycliophora 69
Heterodera avenae 13, 71
„
goettingiana 11
„
rostochiensis 70, 72, 101, 103
t/m 106
trifolii 68, 70, 71
Hoplocampa testudinea 83
Hydraecia micacea 10
Hylemya coarctata 14, 15
Hymenoptera 67, 68
Ingoldia entomobryoides 67
Laspeyresia molesta 119
Leptinotarsa decemlineata 106
Leptosphaeria nodorum 14, 65
Leptotrochila porri 66
Lithocolletis corylifoliella 53
Lygus pabulinus 34

Blitophaga opaca 10
Borkhausenia sp. 33
Botrytis spp. 114, 115
„
cinerea 12, 17
„
gladiolorum 66
„
hyacinthi 65
„
tulipae 113
Cacoecia costana 39
„
lecheana 33
„
oporana 31, 52
„
rosana 24
Cephus pygmaeus 15
Ceratitis capitata 119
Chloroclystis rectangulata 41
Chortophila brassicae 83
„
floralis 83
Cnephasia wahlbomiana 17
Coleoptera 68
Collembola sp. 11
Contarinia pisi 12
Corynebacterium sepedonicum 43, 44
„
sp. 114
Depressaria nervosa 16
Diptera 68
Ditylenchus destructor 113, 114, 115, 116
„
dipsaci 59, 69, 71, 113, 114,
116, 120

Enarmonia formosana 31, 52
„
nigricana 12
„
pomonella 30, 36, 52, 83
Endelomyia aethiops 28
Eriosoma lanigerum 82
Erwinia atroseptica 44
„
chrysanthemi 65
Eulecanium coryli 68
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Fusarium spp. 8, 113, 114, 115
„
caeruleum 102
„
oxysporum 65
f. pisi 12, 70
„
solani 13

Marssonina spp. 25
Meloidogyne sp. 13, 72
hapla 12, 70, 71
„
javanica 116
Metatetranychus ulmi 36, 86
Musea domestica 75
Myzus persicae 11
Naenia typica 31
Operophtera brumata 83
Orthosia sp. 29, 30
gothica 52
„
gracilis 52
„
incerta 52
„
stabilis 52
Pammene rhediella 36
Parlatoria theae 118
Pegomya hyoscyami 10
Pénicillium 113, 114, 115
Peyronellaea glomerata 151
„
prunicola 144
Phoma betae 77
„
exigua 67, 151, 153, 154
„
glomerata 151
„
herbarum 151
medicaginis var. pinodella 13, 17,
151
„
limitata 138
„
prunicola 144
„
solanicola 71

Phloeosinus thujae 23, 24
Phyllocoptes epiphyllus 22
„
fraxini 22
Phyllosticta briardi 149
„
limitata 138
„
mali 138
„
pirina 144
„
prunicola 144
Phytophthora erythroseptica 65
„
infestans 7, 43, 45, 46, 78,
109, 111
Pleospora bjoerlingii 65
Podosphaera leucotricha 79
Popillia japonica 54
Pratylenchus penetrans 70, 71, 87
Pseudochermes fraxini 22, 68
Psila rosae 83, 84
Psylla spp. 41
Puccinia spp. 15
„
graminis 15
„
horiana 18, 63, 64, 118, 119
„
recondita 15
„
striiformis 15
Pucciniastrum epilobii 64, 119
Pulvinaria vitis 68
Pythium sp. 81
„
megalacanthum 17
„
ultimum 65, 66
Quadraspidiotus perniciosus 54, 119
Rhagoletis cerasi 107, 108, 119
Rhizoctonia solani 13, 44, 47, 76, 77, 109,
Rhizoglyphus 113
Rhopobota naevana 23, 34, 35
Rhynchaenus fagi 21
Rotylenchus robustus 70
Sacchiphantes abietis 22
Sclerotinia sclerotiorum 66
Sitobion avenae 14
Sitona lineatus 12
Smerinthus ocellata 34
Spaerotheca fuliginea 79
Spongospora subterranea 9

110, 111

Stagonospora curtisii 115
Stigmella malella 32
„
pomella 32, 53
Stilpnotia Salicis 27, 28
Synchytrium endobioticum 101, 107
Tanymecus palliatus 10
Taphrina deformans 63
Tasonemus 113
Tetranychus urticae 86, 97
Thanatephorus cucumeris 9
Thielaviopsis basicola 17
Thrips angusticeps 11, 16, 17
„
linarius 17
Tilletia caries 77
Tipula spp 15
Tortrix pronubana 118
„
viridana 22
Trichodorus anemones 132-136
„
nanus 132-136
„
pachydermus 132-136
„
primitivus 132-136
„
similis 69, 132-136
„
teres 69, 132-136
„
tunisiensis 133-136
Tylenchorhynchus dubius 70, 71, 87
Typhula incarnata 16
Urocystis agropyri 65
Ustilago spp. 15
„
nuda 77, 78
Vasates spp. 29
Venturia inaequalis 36, 37, 80, 81
„
pirina 36 37
Virus 11, 39, 40, 54 t/m 57, 61 t/m 63
Betavirus 4, 11
Cucumisvirus 1, 18, 57, 60, 113
Nicotianavirus 5, 20, 21, 60
Phaseolusvirus 1, 16
Phaseolusvirus 2, 57
YN-virus 44
Xanthomonas gummisudans 65
„
hederae 18
Xiphinema diversicaudatum 69
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BESTRIJDINGSMIDDELEN
AArdisan 76
AAstaneb 78
Aldrin 77, 83
Amino dichloorbenzoëzuur 94
Atrazin 95, 99

DNOC 63, 73, 78
DNOC-zuur 95
Dodine 81
2,4-DP 96
2,4-D triethanolaminezout 95

Bidrin 83
Binapacryl 79, 87
BiPC 90, 92
Birlane 84
Bis- chloorfenylethanol 86, 87
Blauwzuurgas 54
Broomfenyl-methyl-methoxyureum 89,
91
Broom-sec.butyl-methyluracil 95
Butyl-hydroxy-fluorene-carboxylaat 97

Ethion 84, 85
Ethoxymethyl-dinitrofenol 95
Ethyleenbromide 88

Californische pap 63
Captan 79
Carbamaat "5024" 87
Carbaryl 83
Carbofenothion 84, 85
Chinoxaline derivaat 79
Chlooramben 94
Chloorbenside 79, 86
Chloordaan 83
Chloorfenson 79, 86
Chloorfenvinfos 85
Chloorfenyl-dimethyl-valeriaanamide 94
Chloorfenyl-methoxy-methylureum 91
Chloorfenyl-methyl-isobutinylureum
90, 93
Chloor-IPC 94
Chloornitribenzeenpreparaten 74
Chloorpicrine 71, 72, 88
C.P.A.S. 86
Cyclohexyl-trimethyleen-uracil 88, 90
2,4-D 73, 98
Dalapon 95
DD 69, 87, 88
DDT 48, 73, 83
Diazinon 85
Dicamba 96
Dichlofenthion 85
Dichloorfenyl-methoxy-methylureum 88,
90, 93
Dichloorthiobenzamide 98
Dieldrin 77, 83, 84
Diethyldixanthogeen 90
Dijodo-hydroxy-benzonitril 97
Dimethoaat 48, 82
Dimethyl aminezout 98
Dimeton-S-methyl 76
Dinocap 79, 80
Dinoseb 95
Dithianon 81
Dithiocarbamaten gemengde 74, 80
Dipterex 48
Diuron-granulaat 98
DNBP 78
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Fenol 77
Fenol-derivaat 76
Fenol-preparaat 47, 76
Fenson 79
Fentin-acetaat 78
Fentin-preparaten 45, 73
Ferbam 63, 81
Grammoxone 29
Heptachloor 83
Hexahydro-methanoindanyldimethylureum 92
Ioxynil 97
IPC 90
Isopropanol 95
Koperoxycarbonaat 63
Koperoxychloride 45
Kwik 73, 77
Lindaan 48
Linuron 88, 90, 93
Liro-Matin 78
Malathion 73, 84
Manam 81
Mancozeb 63
Maneb 63, 73, 78, 81
M.C.P.A. 73, 96, 97, 98
M.C.P.A.-iso-octylester 97
M.C.P.P. 73, 96, 97
M.C.P.P. kaliumzout 99
Metam 87, 88
Methoxy-fenoxy-fenyl-dimethylureum 93
Methylbromide 72, 81, 87, 88
Methyl naftoxyacetaat 97
Mono linuron 91
OMU + BiPC 90
Oxythiochinox 79
Panogen 77
Parathion 48, 73, 84
Phosalone 84
Prometryn 91, 92, 94
Propazin 92, 94
Prothoaat 84, 85
Pyrazon 90, 92
Rogor 48

Sabithane 63
Sec. butyldinitrofenylacetaat 91
Sec. butyltetranitrodifenyl carbonaat 91
Simazin 91, 94
Spuitzwavel 63
Supracid 83
2,4,5-T diaethanolaminezout 99
2,4,5-T ester 73
Tetrasul 86
Thiram 73, 74
Thiram + zwavel 74
Thiurammonosulfide 79
Tinmiddelen 45

Tri-allaat 89
Triazine-derivaat 90
Undeen 82
Ustilgan 77
Vamidothion 82
Warfarin 73
Zineb 45, 63
Ziram 63
Zwavel 73
Zwavelpreparaten 74

